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Yazı işle:i telefonu: 20203 PAZAR 27 - ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

toplantısı KqA§CY 
BugTlnbir tebliğ neşredi!ecek 

bugün bitiyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ATA T_!)_R_K __ A_N_K_A_R_A_D_A __ , 

Gece ıarısı Metaksasın 
hususi dairesinde 

bir toP-lantı yaP-ıldı 
Dünkü toplantılarda Balkan Antantını 
uzaktan ve yakından alakadar eden 

bütün dünya işlerine temas edilmiştir 
'tııgoslav Başvekili tebliğin neşrini Rusya zehirli gal 
'lnii.teakib bu gece yarısı A~karadan harbi paktından 

hareket edecektır 

Bilyilk Şt"fin Ankara istasyonunda trenden ini§lcrinden lld lntıba 

Fikrimizi neden söylemiyoruz? 
Başvekilin yapılmasını 
istediği ankete cevap 
veren alakadar yok 1 

Müttefik başvektııer ve Rumen 1ıarietye müstefan btr arada 

lt~tıkara 26 (Hususi) - Bugün saat ııliıkadar eden bütün dünya işlerine te • 
~!~da başlıyan konsey toplantısında mas edilmiştir. Konsey bugün sabah ve 
~cvletlrrini yakından ve uzaktan (Devamı 11 inci sayfn.dıı) 

Fransız kabinesi 439 
kazandı reyle itimad 

~atla mentoda hararetli müzakereler oldu, Delbos 
tansanın Rusya ve Çekoslovakyaya kar~ı teahhüd

lerine sadık kalacağını söyledi 

Fransız parlamentosuııdan bir görii.nü~ (Yazısı 11 inci sayfada) 

aynlacak mı? 
Mareşal Voroşilof'un Kızıl 

ord~ya hitabesi r ' B(Jftlelıil Celal Bayar, miihim bir iktı•aJi me•ele haklıında hükume-
tin dü!iinmü! olduğu bir rejimi, iktısad meselelerinin nazik ve ince 
işler olduğunu b.'lerek, hayata r:erirme7.den evvel tcnkid ve müna
hafa meydanına atmakla ne yaptı.ğını bilen bir devlet adamı ~ioi 

hareket etti. Fakat, muhit, ona, onun istediği gibi mukabele dme.di. 
Çünkii bu muhit, demokratik bir ferb "yeden mahrumdur ve ~ok yan· 
lıf olarak zanneder ki devletin har~ısında ancak «hoıa gidecek)) 

ıeylcr söylenir. 

·-----_) 
Yazan: rv.uhlttln Birgen 

[Yazısı ikinci sayfamıtda (Jierg-:fo ) sütunundadır.] 

Belediye, kasablara karşı 
------------------------m Ü c ad.ele açıyor 

M!ıreşaı Voroşitof /stanbul belediyesi, lş Banhası ve Kars hayvan 
-·········!~!~~~~ .. !.~ .. !~~! .. ~:!E~.~~----- ihraç şirketi et satışı için şirket kuracaklar 

Yeni edebi tefrikamıza b.rkaç 
güne kadar başlıyoruz 

, " h şu hay t! ., 
Yalnız aık ve tahlil romanı değildir, 
onda maziye karııan bir devrin i~ 

yi;:z.ünü de göreceksiniz. 

ŞU a t! 
A-fev~uunun hu•u•iyeti, ele aldığı 
cemiyet meseleleri it.barile bilhaua 

nazcırı dikkati celbedecek, •izi 
mfll'aka düıürdüğii kadar da 

Jiiıiindiirecektir. 
Bir kanb dükk8nı 

'' h ŞU 
Et komisvonu bir marttan itibaren mu· ı 

teber olacak et fiatları için beledıye ık • 

a a ' tısad müdürlüğünün hazırladığı fiat lis -
• • 9 t~sini tadil etmiştir. Bir mart salı saba· 

hından itibaren İstanbulun her tarafın • 
Bütün bunlarla beraber bir aık ro - da et ~'U fiata satılacaktır. 
manr olmak va•lını da ön plandan Kcçı ~t:nin kılosu 25, sığır 35, dana 40, 
ayırmamaktadır. Bu cephede sizi m&ndn 25, karaman 40, dağlıç 47, kuzu 
heyecandan heyecana düıürecek!ir. 47, kıvırcık 50 kuruştur. 

• ' f · . Bclediy"' :ızami et fiatlarını dün akşam 
Yem edebı te rıkamıza bırkaç geç vakıt şubelere tamim etmiştir. Bel-.?· 

güne kadır başiıyoruz d:yc şthcleri rnıntakalarmdaki kasab 

~--------"'!""'-------------
Valinin beyanatı 
Fiatların ucuzlamadığı 

hakkında yapılan 
dedikodular asılsızdır 
lstan1Jul valisi ve belediye reisi 

Mu1ıidain Üstündağ et meseles'ue 
da:r diin şu beyanatta bulunmuştur: 

- Şehrimizqc et fiatlarınm on ku • 
(Devamı 2 inci sayfada) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİIİİİİiii cukkanıa rında etin tesbit cd nen nat n • 
(Devamı 11 inci sayfada) \... __________ .,,, 



2 Sayfa S O N P O,.S'T A r ~~~~~~,~~=::~;::::::::::=~=======~~~~~~~~~~~==~ 

Her gün 
Fikrimizi neden 
Söylemiyoruz? 

Yazan: Muhittin Birgen 
tF:!!!!. eçenlcrde, Celfıl Bayar, Yalo
~ vada gazetecilerle bir arada 

yemek yerken bnzı iktısadi fikirlerd~ 

bahsetmiş ve Lu fikirlerin hayata geçi
rilmesi hususunda gazetelerin de bazı 
vazıfeleri olduğunu söylemişti. Celal Ba
yar, bir t3kını esasları itibarile yeni olan 
bu ıktısadi fikfrl,·-i, kendi zihnindeki bir 
takım ölçülerle ikiye ayırıyordu: Olnıuş, 
vani pişm:s v~ kurtarılması lflzım gelen 
fık:rler \ e" henuz olmaya muhtaç, tedkik 
h:tlinde bulunırn tasavvurlar. 

Bunlardan bıriııcilerini hemen gazctc
l•r vasıtasile ortaya atmak ve gerek mü
t(hassıslar, gerek umumi efkar tarafın
dan bunlam..ı tedkik, münakaşa ve ten
kid edılrlığini görmek istiyordu .• zamanı 
gelince, bu projeleri, henüz tamamlan
ırış bir proje halinde iken size göndere
ceğim. Bu bakımdan bana yardım eı:li

niz> öıvor ve demokrat, liberal bir devlet 
1 

a'Cıamı sıfatile, bunlar umumi efkar tara
fından tedkik ve münakaşasını arzu edi- 1 

yordu. 1 

Resimli Makale: X Akıl akıldan üstündür.. X 

En zelasmden, en ~abisine vanncıya kadar bütün insan

lar içinde doğru yola ayak basmak isterniyen, bunun için 

çahşmıyan yoktur, fakat insc-nın zekisi de, gabisi de doğru 
yolu kendi ışığı ile kendi haritasında arar, ayni noktadan, 
ayni niyetle harekete başiıynn insanların başka başka ne

ticelere varmalarının sebebi budur. 

İnsan kendisine a :d işi kendi karan ile halletmeli, iyiyi 
kötüyü kendi muhakemesi ile bulmalı, hüviyetine her va
kit sahib olmalıdır, fakat ks.ran verirken, muhakem~yi 
yürütürken mümasil vaziyetlerde başkalarının ne yaptık· 
larmı da görmelidir, nkıl akıldan üstündür, derler. Bu, 
hükmü hiç bir zaman bozulmıyacak olan bir hayat knnu • 
nudur. 

çok geçrnedı. si:rtalar hakkınd:ıki 
1 
~c~~~~~=:=:~~~~~=~=~~=~~======;;;===~~=====~~~=~-

kanun projesi gazetelere geldi; neşredil-I ce o ~ ~ ~ ~ ce n N o ~ ) 
di. Celal Bayarın güzel maksadına ta- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lbJJ ~ 
takkuk imkfıııı vermek için, Son Posta ~~----·~-~-------------------------------------

u proje hakkında bir anket açmak iste-1 Dokuz aydanberi 1\·-H-ER-G-.u.-N-B-iR_F_IK_R_A_*ı/ AGmareirbikbairda yapılan 
d; ve bu anketP, memur olan arkadaşımız Buz üstünde 
da en evvel su~llerini bana sordu. Tedki-
kimın henüz sathi olmasına ragm~ en, pro-1 y asauan lar n .. opaganda 

1 P k .. k .. k rı 

Şubat 27 _ 

Sözün Kısası 
---

Yazı ÇoK. Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

Valinin beyanatı 
( Baştarafı l inci sayfada) 

ruş indirilmesi hakk '11-:la ittihaz r " 
dilmiş olan karar, martın birinci rıı· 

d 
•• 

nünden itibaren filiyat sahasın a 
hnkkuk etmiş.bulunacaktır. .. 
Halkımızın 1yl bt>.slenmesı bakımındıı0 d• 

yük blr ehemmiyeti haiz ola.n bu ıdn 111 .. 
desine hükiımetfmlzce ciddi surette el lt~ .. 
nulmuş olması ve lmsaplık hayvanıarın ~ 
tihsal mıntnkalnnndan 1stlhl.k matııUl _,,. 
gellnceye kadar biı~un seyru har kcuerl 1

": 

önünde bulundurul'lrak llk hamlede et rı~uı 
larmdan on kuruş dfışürillmeslnl tsta0 ,. 
miıstehl!klerl hiç şüphesiz minnet vo şult 
ranla knrşılayacakl:ırdır. ııt 

Bu tenzilat ka.,nplık h:ıyvanın ınuh pi 
kademeler1nden geçerken, istihsal maliYe 11 
inzimam eden unsurlar üzerinde en b ş 
hüktimetlmlz olmnk fizere İstanbul beied~~ 
sl ve bu ticaretle :ılli.kadar vııtandaşl.,";, 
yapmış oldukları fedakarlıklarla elde edil 
miştlr. ~ 

Bu tenzilat işinin tahakkukuna çaııŞllJ"er
ken kulağımıza ge'en ve otede beride telt rs• 
rür edildiğini l~ltti~lm bir dedikoduyu bıl ıJ' 
da bilhassa menuuhahs etmek ıstıyorulll 
zı menfi ruhlu adamlar: .. 

jenin p:ensiplcrini çok güzel bulduh11ım aşa maşa - ur mur 
i~in umumi fikirlerimi söyledim ve di
ğerlerim de sonraya bıraktım. Arkadac:;ı
mız, yanlışlıkla olacak, bir de asabiye 
doktorunun fikrini sormuştu. Doktor da 
her sorulan suale revab vermeğe alışını§ 
olduğu için suale bazı cevablar verdi. 

Sadrazamlardan birinin bir kahya
sı varmış.. kC.hya da eski paşalardan 
biri imiş. Bır gün sadrazam kahyasi
le konıı§Urken: 

«- Et !!atlan muayyen bir zamandıı ıll 11" 
ten düşecekti, bu itibarla iddia olunan '~ .. 
zllfı.t bu fiat sukutunun tabli blr neticesi y 
yılmalıdırr- yolunda şurada burada bazı sO dl 
ler sarfetmektedlrl~r Halbuki vaziyet blÇ il" 
b5yle değllfür. Bizim yapmış oldu~umU! te 1' 

. zllA.t, istihsale ve normal arza yüklenen •' 
bu itibarla bunlarla perakende satış tıııtıdt"' 
rasındııki ınesafeyl açan unsurlar Uzertıı 

Fakat, arkasından bu işle nazari ve a
meli surette alakadar olan insanlara mu
raraat ettiği zaman, gah lfistikli cevabbr 
aldı, gah ta insanla değil, duvarla konu
şuyormuş gibi, kat'i bir sükut ile Kar~ı
laştı. MeseHi, İktısad Fakültesinin de
kanı: 

- Bizim beyanatta bulunmaya salahi
yetimiz yoktur• 

bedi. Diğer bir iktısadcı profesör de 
başka b;r bahane ile muharriri atlattı ve 
sigortacılara müracaat ettiğimiz zaman 
da her biri bir türlü sözle atlatma yo1u
nu tuttular! 

- Heı1imiz Mf arasında, paşa maşa; 
kürk mürk, tabirlerini kullanırız .. bu 
~alarm, mürklerin ne manası var
dır? 

Kahya. cevab vermiş: 

dlr. ' 
Bu tenzllfı.t payı daimi olduğuna nıızıır' .. 

- Vardır paşam. Mesela ikimiz de 
pa~ayız ama siz paşasınız, ben maşa 
sayılırım. lkimizin de kürkü. var ama 

l sizinkı kii.rktilr. Bentm sırtımdaki 

ı Marttan sonra 115-n olunacak flaUar, ~ti 
zllfı.ttan evvel teşekkül etmesi l~ıın l' 
fiatlardan dalma on kuruş aşağı bulunııc~, 
tır. Şüphe yok ki bu müdahale eti dalını ff 
rette muayyen ve müstakar blr fiat hnd .. 
seviyesinde tutmak maksadını gutınek djo 
ğildir. Bütfin tüccar mallarının Ul.bi old fi 

\ fi:\t temevvüçlerl elbette mevsime, nr'Z ~ 
1 taleb şartlıırına lstJhsal tlatıanna nnzB il' 
et fiatlannda da c:ırl olacaktır. Bizlnı ... ~ , 
dahalemlz bu normal temevviicntın m\JP'" ~e 
salası olan fiat üzerinden her mevsıınde rııf 
bütün ş:ırUar altında kilo başına on JC!l 

Geçen mayısta kutupta bır istasyon ku
ran Sovyet uhmleri 3000 kilometre me
safe kat'edip b1r buz dağı üzerinde kal
dıktan sonra geçenlerde kurtarıldılar. 
Yukarıdaki resimde kendilerini dokuz 
aydanberi üstünde yaşadıkları buz dağı
nın üstünde görüyorsunuz. -------·--- .... .,._..... _____ _ 
ğime ve söylemekte olduğuma da ka-
r.iim. 

l 11ırtık pırtık ta mürktür. 

* ----* 
Fransızlar muazzam 
Bir tayyare yapıyor/arı 

Bazı Amerikalı fibn yıldızlan son 1..a
maıılarda Amerikanın milli armasındaki 

kartalı bir hir.di ile değiştirmek için pro
paganda yapmaktadırlar. Bu mesele et-

indirmek esasına müstenlddlr. J: 

İçjnde yaşadığımız rejim, bugünkü 
dünyanın en muvaffak olmuş bir •eji
midir; o bunu on beş senelik vukuatı ıle 
isbat etmiştir; bunun için, bu reJımm 
hududu içind<:? samimiyetle izhar edıle
cek her kanaate dikkatle kulak ver-:?bi
lPcck ve kabilse bundan milli bir fayda 
çıkarabilecek bir mevkide ve manevi blr 
kuvvetted!r. Şu halde neden fikrimizi 
söylememeli? 

Fransızlar fennin son terakkiyatınm} 
bir nümunc>si olacak olan yeni bir yolcu 
deniz tayyaresi yapmağa başlamışlardır. 
Tayyare sekiz tayfasından başka 20 yol
cu ile üç ton ağırlığında eşyayı konaksız 
3::.100 kilometre mesafeye kadar götürebi
lecektir. Bu çnk büyük yeni deniz tayya
resinin ağırlığı 66 tondur. Motörleri 9000 
beygir kuvvP.tindedir. Tayyarenin gövJ. 
desi iki katlıdı:. İçinde barı, salonu, ya
tağa tahavvül eden yirmi kamarası var
dır. Her komarada aynca tuvalet ve ya
zıhane bulunmktadır. 

PekfilA blllyorsunuz ki İstanbul gibi Jo .. 
kuvvetll blr 1stlhiflk merkezJne memıeke .
mlzln çok uzak yerlerinden kasaplık }ı!l1 .
van sevkolunur. Muhteur istihsal mıntak• -
larJ, muhtelif mevsimlerde İstanbulu bt;,o 
lerler. Mesela. Mart ayı koyun baıoının tılt 
Karadeniz müvarldatının Mkim oıdutu ı1" 
aydır. Blr müddet Eonra kuzu ve bunu ~ 
ben nlsan ortalarına doğru diğer nıın dtf 
mahsulleri de gelmtğe başlar. Bu intikal • 
releri yanı blr mıntaka mahsulünün n~ .. 

ıafında şimdi hararetli münakaşa vuku- ğa yüz tuttuğu ve diğer mıntakalardaO 1, 
saplık hayvan sevk1yatının tamamen bOet• 
!aştığı devlrlerde et flatıan yükselmeğe rıı el 
lctm1ş bulunur. Mart ve Nisan aylarındll 

Başvekil Cel3l Bayar, mühim bir iktı
sadi mest>le hııkkında hükumetin düşün
müş olduğu bır rejimi, iktısad meselele
rinin nazik ve ince işler olduğunu bile
rek, haynta gcçirmezden evvel tenkid ve 
münakaşa meydanına atmakla ne yap
tığını bilen bir devlet adamı gibi hare
ket elti. Fakat, muhit, ona, onun istediği 
gıbi mukabele etmedL Çünkü bu muhit, 
demokratik bir terbiyeden mahrumdur 
\'e çok yanlış olarak zanneder ki devle
tin karşısında ancak choşa gidecek> ~ey
ler ~öylenir. 

Jlnyır, iş öyle değildir. Devletin karşı
sında objektif olarak söylenen her fikir, 
samimiyet ve kanaatle söylendiği zaman, 
mutlaka hoşa gidecek bir fikirdir. Çünkü 
her objektif fikir, bir objektif faydaya 
müteveccih ve bu fayda da bu devletin 
bütün Türk milletine vermek istediği 

refah ve Eaadet nizamının, cürmüne ve 
derecesine göre, az veya çok kıymcEe 

bir unsurudur. Türk vatandaşları ve 
halta Türkiye~e yaşıyan her ecnebi bu 
hakikati bilmelidir. Muhittin Birgen 

1937 f.enesinde böyle muazzam tayya
reler ile Atlantik denizinde 27 hava se
feri yapılmıştır. Bu tayyarelerden altısı 

Amerikan, onu İngiliz ve on biri de Al
m~ndır. 

18 sene çelik ceket içinde 
yaşzyan kadın 

18 sene evvel mcrdıvenden düşerek a
mudu fıkarisi zedelenen Mis Dorothea 
Antt-1, bu müddet zarfında doktorların 

giydirdiği, çelik ceketi çıkaramadan son 
güPlerde Nevyorkta ölmüştür. Dorothea, 
hastalık neticesi, en ufak bir ihtizazdan 
bile müteessir olduğundan odasına giren
lere yatağına dokunulmaması tavsiye e
dilmekte idi. 

Bütün ömrünü yatakta geçiren ve en 
hqf•f bir el sıkışı bile kendisini öldiirt.'
ceğini bilen aktris, yatağından muhtelif 
işler idare etmiş, neşriyat müesseseleri 
kurmu~ ve en son olarak ta telefonla ida
re ettiği bir dükkan açmıştı. 

bulmaktadır. 

Uyumzgan adam nihayet 
iki saat uyudu 

24 senedenberi bir dakika bile gözüne 
uyku girmiyeu Peşte mernurlanndan o-

lan Pol Kren geçen gün iki saat müte -
nıadiyen uyumuştur. Kre'nin macerası 

pek mallımdur. 1914 dünya muharebe-

sinin ılk günlerinde başından yaralanan 
bu adam o vakittenberi uyku yüzü gör
memişti. Bununla beraber Kren tam sıh-

hat !çinde bir adam gibi görünmektedir. 
Bütün gecelerini okuyup yazmakla ge -
çirmektc, gündüzleri akşama doğru ha-

fif bir yorgunluk hissetmekte idi. Knm 
son günlerde Peştenin maruf doktor!a
rından birisine müracaat etmişti. Doktor 

yirmi dört senedenberi uyku uyumağı u
nutmuş bulunan bu adamı az bir müddet 
i~inde ipnotizP. -etmiş, bunun üzerine 
Kıen yirmi dört senedenberi açık bulu-

nan göz kapaklarını kapatarak iki saat 
derin bir uykuya dalmıştır. Bu biçare a-
damın uykusuzluktan kurtarılması ıçin 

ipnotizm tecriibelerine devam edilecek
t:r. 

r 
İSTER İNAN, 

. 
iSTER İNANMA! 

kolonya l!lmak istemiştik. Ötedenbeıi 
olduğumuz mağazaya uğradık, fiatını 

- Evet çünkü l'liıruzde eski fiata alınmış ispirto \•ar, 
binaenaleyh .fiatımızı lfıakal 6 aylık bir müddet için gene 
eski surette muhafaza etmıye mecburuz, dediler. 

Blz bu küçük dükknnın elinde altı aylık ispirto bulun • 

durduğuna değil, hükCunet!n halk lehine yaptığı bir feda

karlığı kendi lehine kullanmak ıstediğine inand~ f.akat 

flatlan böyle bır vaziyet arzeder. &>' 
İstanbulda tatbik olunacak et rı.aunııo"' 

tayin eden komisyon bu !!atlan hayvan i)" 
saslle mezbaha toptan satış fiatıan esa51 f~ 
zerine tesb1t etnılşt!r. Bu komisyon her }ı!ldıııı' 
toplanarak fiatlarda bir değişlldik ol 
takdirde t~krar flat tayin edecektir. t• 

Komisyonun koyduğu flatıar aznıni frıı~ 
tır. Bu flatıardaı. ucuza satılacak oıursn 
dııhale edilmlyecektfr. e' 

İUm edilen fiatlnn behemebal tatb11C e 11.ı 
ceğlz. Biıtün zabıtai belediye memurlar• 

0 
, 

hususta knt'l talimat almışlardır. Tesblt ıııı6 
ıunan fiatlard::ı. et vermeyenler ve)~ ~ 
nevl üzerinde oynamak isteyenler derh11 

zalandınlacaktır. 1 • 
::3u noktayı izah ederken muhtereın ~1' C 

kımızdan da bir ricamız vardır: Bu h!l 1 • 
sırf halkın do~rudnn doğruya menfant1° !idi 
tlhdaf etmekte olduğundıın et nlış veri~,., 
halkınm:ın da dikkatli ve hassas davr~,e~ 
sı, resmi makamat ve memurların ı,.. etl1' 
çok kolaylaştıracııktır. Herkesin aidıll,sı 1' 
cinsini ve mahiyetini dikkatle aranı re5 .. 
parayı ona göre vermesi kasaplardan dn1'1' 
men ll~n edilen fi:ıtları araması bU 
esasından halledPcekUr. _,., '-------------·~ 
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~ ....... --..· ............... 
İngiltere italyadan mada 
. Almanya ile de görüşecek 
ltalya Süvegşin kontrolü meselesi hakkında Mısır 

hükumetine tenzinat verdi 
'be ~~drıı 26 (Hurusi) - Başvekil Ch:ır.ı-ı hire sdiri bugün başvekil Muhammed 

1 

Siyasi meha.fi!de bütün alakadar dev 
te rs:ın·. hafta son~ t~tilini geçir~e~ ~zc-1 l\tahmud :~~ayı zi~aret ederek.. İngiliz - Jetlerden mürekkeb bir konferans top -
ltad Yfıyeye gıtmıştir. Pazartesı gunune İtalyan goruşınelen esnasında Italyanın lanması ihtimalir.den tekrar bahsedil _ 
ha ar mutlak bir istirahat yapacak olan Süveyş kruıalı üzerinde askeri kontrol mektcd.r. 
t ~V.ekn, ayni akşam Londraya döne .. hakkı ıstı~~eğine dair bazı ecnebi mern- Liberal Star gazetesi. İngilterenin 
ebtı:· balardan veri1en haberlerin asılsız ol - Berlin büyük elçisi Hcnderson'un Von 
lfa~?a~ ~ra~.tant hkariciyLe rdnazırı .~ord duğunu badirmiştir. Ribbentrop'a bi!' muhtıra vererek Al _ 
b 

1 
'. ugu.n e rar o Perth ı ka- Bu hususta, Romada bir tebliğ de neş- man müstemleke talebleri hakkında 

~· t:tınış ve Ingiliz • İtalyan müzakere- redilmiştir. bazı noktaların tavzihini istemiş ve tn-
lnın h:ı7Jrlıklarıle meşgul olmuştur. · · 
ı.ondra 26 (A.A.) _ Lord Halifax'ın Miistem1eke meselesi g!llercmn müstemleke meseles'ni gö -

~b.ine !ordluğunu da muhafaza etmesi, Londra 26 (A.A.) - Alman Harici- ru.şmck <~rzusunda bulunduğunu bildir-
la tırı:iyedP. muvakkat bir zaman için ka- ye Nazırlığına gelen eski Londra bü - mış oldugunu yazmaktadır. 
)" C<ıgını ve vazıfosi biter bitmez haricı - yük elçisi Von Ribbentrop'un Krala ve- F~ansız)ara göre 
tu~en ~kılel'ck yalnız kabine lordu o~a- danames:ni vermek üzere yakında Lon Par~ 26 - Journal yazıyor: Londra 

gını gosteıir. draya yapacağı ziyaret münasebetile İtatyan - İngiliz müzakereleri hazır -
Lo ltalynnın Mısır'a teminata Alman müstem!ekeleri meselesi genel lıklarına oldukça müsaıd bir hava i _ 

ndra 26 (Hus~i) - İtalyanın Ka • günün hadisesi hnlini almıştır. çinde devam etmektedir. 

'
.~ ..................................................................................... .... 

falya, Avusturya hududunda yen:den Ankarada · 

h 'd " f Galatasaray ta Ş I atta uU Ua uyo rmuş ... klübü açıldı 
b· Londra 26 (A.A.) - Burada dolaşan Şu~nig'in son şiddetli tarzı hareketi 
~ır _şayiaya göre, Roma - Berlin mih - bu suret!e izah edilmektedir. 
~rınin teessüsü üzerine Brenner, A - Roma 26 (A.A.) - Salahiyettar 

Dahi!iye V ~ki:i Şükrü Kaya 
bir nulu~ söyledi 

1 sturya hududundan çekilmiş olan mahfeller, haly&n kıt'alannm hal -taly k Ankara 28 (A.A.l - Bugün çok kibar ve 

Japon meclisinde 
hükumete 

hücum edil di 
Mille tin ser erberliği 

kanununa parti 

Sayfa 3 

a Avrupa, g f!ni bir 
dönüm noktasına 
gelip çattı 

.E 
-

siyasi 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

reisleri itiraz ettiler a 

Tokyo 26 (A.A.) _ Mecliste. cM lleiln 1 u ngiliı - İtalyan münaseba~mın al
umumi seforberliği:t hakkındaki müı:s -ı nıakta olduğu istikamete bakarak 
kere Hrasında, büyük partilerın müm~ daha şımd;den dünyanın tarıhi bır an 
sillcr.i hükumete şiddetle hücum etmiş - , ynşadığ:nı söy!cmek, mubaliı.ğalı bir ıd
ler ve hüküı.oete salahiyetler veren bir dıa sa) ılumaz. İş sıyasetıni İngiltere ile 
kanunun memleketin bütün askeri eko- muvazi bir surette yürüteı. ve bunu 
nomık \'e entelktüel kuvvetlerinm sefer- muşterek emnıyet esasına istinad ettı
ber edılm<.>sine imkan vereceğini ve bu· re ı miHet!cr için vazıyetin ne der-.<:e 
nun da kanunu esasiye muhalif olacağmı, cıddi ve nazik olduğu gayri kabili in 
valanda~ın ana haklarını ilga edccn~ini kardır. Bu arada, Fransanın durumu 
ve hükumetin istediği geniş salahıyeUe- ~a şayanı dikkat bir safhadadır. Çünkii 
rin aneak ncil tehlike halinde imparnto- Ingilt~1'e ile birlikte sıkı bir surette 
ra verHc>bılr::ceğini bildirmişlerdir. tcşrıki mesai etmiş olan bu mcmleke-

Cin 'de hir şehir daha zaptcdildi tin, yeni durum karşısında alacağı bir 
Tokyo 26 (A.A.) - Japon kuvvctlnri takı'!l tedbirler vardıı-. Bu tcdbirlcrdet 

Lin~hiu'yu zap!etmişlerdir. hırı lngilterenin koyulduğu yola koyul· 
Çin tnyynreleri iki Japon gemisini mak veyahud ~u husustaki veto hakkı-

bntırdılar nı kullanarak lngiltereyi hattı hareke. 
Banko\·, 26 (A.A·) - Hava kuvvet - tinde serbest bırakıp kendisi de bildığı 

leri karargahının resmen bildirdiğine gibi hareket etmektir. Bunlardan bi
göre, Çin tayyare!eri, bu sabah, Vuhu' rincl şikkı !htiyar etmek Fransa i ;in 
nun yirmi kilometre kadar açıklarında ne derece müşkül ise ikinci hattı hare
Ynnglsc üzerindeki Japon harb gemi - keli tercih etmekte o derece teemınillt 
lcrinc karşı bir hücumda bulunmuşlar rnühtnçtır. Fakat vaziyetin bir an ev· 
ve bir torpito muhribi ile bir topçekeri vel h!r karar vermeyi amir bulunduğu 
batırmışlardır. da muhakk<!ktır· Şimdiye kadar İngil

Amerikada üç 
A lman casusu 

yakalandı 
-, an ıt'ala:ı, son _günler zarfında ya - A vusturyu hududunda tahşid e - nezih bl: gençlik lı:ütıesl huzuru ue oaıata-ı 
~niden Avus~urya - İtalya hududuna dildiğine dair dolaşan ~yiaları tekzib saray klübiı u A &onderilmLc; .. lerdir. n 1

' nkara merkezi açılmıştır. Londra 26 (Hususi) - Washinglondan 
etmektedirler. Davetlller arasınr'..a lçtımaa riyaset eden Lildıradı~lne göre, bugün ikisi erkek, bi-

F ... Dahlllye Veklll Vb Parti Genel Sekreteri Şuk- rısi kad n ol k ·· ı k1 th 

tere ile dış siyasa meselelerinde garb 
emniyeti ve Akdeniz müvazenesi ba
kımlarından hep beraber yürümüş O· 

lan Frnnsa için, şimdilik bir dairei fa. 
sidenin kolay kurtulunmaz çemberıni 
kopar•p işin içinden sıyrılmak mümkür, 
olacağa benzemez. Bugünkü İngiltere
n 'n başındakı hükfunet, muhafazakar 
meyil!i milliyetperver bir kabinedir. 
Frnnsnyı idare eden Şotan hükfımeti i· 
se, halk cebhesinin rnüzaheretine rnaz. 
har bu!unan sola meyyal bir teşekkül· 
dür. İngiliz kabinesinin Almanya ve İ· 
talya ile temasa geçmesinin zorluklar1.ı 
Fransız kabinesininkinden çok daha ko· 
lay ıktiham edilebilecek mnhivet • 
tedir. Nitekim, bu mülahaza iledir kı 
Frans•z hariciye nazın Delbos İn ilte· 
re ı 1 e aynı yolda beraber yürümenin 
ken-Jlsi için doğurabileceği zorluklan 
nazarı dikkate alarak istifa etmlye bi· 

M d D 
•• _ ı ma uzere casus u a l am ransa ve JSJr a unyanın en ru Kaya., Adll.v.~ Vekili ve Fenerbnhçe ltlObQ ~~ Ü k" . k la 

Reisi Şiıkru Sn.rnı;oeıu, Milli Müdafaa veklll 1 cc .,. en ç ışı Y~ .a nmıştır. 

t k 1 
' J • • ve Ualatasnrayın fahri Rcısl Kfı.zım Özalp, Erk0klerden hırı, halen New-York li • 

ayyare aza 3f) sür at İ geffiJSJ Gümrük ve lnhısarlar Vekill Rana Tarhan, manında bulunan Alman cEuropa• 

1 
meb'uslarımızdan Ali Kılıç, Salih Bozok, Mu transatluntik gemisinin mürettebatın. • 

ki t h d J tak M:ıynkon Yunu~ Nadi. Ferid Cel ı, Na- dandır. 

h
• ayyare ava a çarpışfı, ngilizfer saatle 50 şld Hakkıo lu, Mıılkfye mektebi profesorle-1 Büytik heyecan uyandırmış olan bu hft-

lt tayyare de bir biuavJ mil giden bir hÜCUM ı1nden ve Gnlat!ls9.ray ki bü Re o;I Etem dise hakkında fazla tafsılfit verilmemek-
J Mcnemcncloiflu, Ajans .Mudlrl umumisi Fe - ı b b tahk'k eh 

Y
akh gambotu İnşa etri er ncrbahçe klüllıl muesslslerlnden MuvafCnk e eıa er. ı ata emmıyetle de • 

T" . _ İ Menc'1lencloğlu. M::.tbunt müme~llleri ve da 
.., kours, 26 (A-~.) - iki motörlu bir Londra 26 (AA.) - ngiliz harb ha bir çok nt ha. b 1 .. s eri t S . t L . d f'l b .. d'" .. ' tl' 1 r;cv zır u unmuşlar ve genç b· ayyare ... aın aurent cıvarın a ı osu ugun unyanm en sura ı gc - kliıbe muvn!fnldyetıer temenni etmişi dl 
~r Çifl~k binasına çarpmış ve gerek misine ma'ık bulunmaktadır. Bir ön - Hazır bulunanlar arasında Galatasarnye~ı:~ 
'l\a ~~re gerek bu bina ateş almıştır. Bi- de ve bir de arkada iki torpil tüpü ile bünün İstanbul merkezi tarafından gönde _ 
l l~ındekılcr güçlükle kurtulabilmiş -1 mücehhez olan bu hücum gambotunun r1lmlş 0!nn hey'ct ayrıca şayanı kayddır. 
~tdır. 'l':ıyynrl"de bulunan dört kişi - 1 i'ik tecrübeleri dün Portsmouth'da ya- ŞU~ni Kaya, Rcılış töreni esnasında cld -
~ın cesedı enknı altından çıkarılmış - pılınıştır. Bu ~emi saatte elli mil sür' den g{ııcı, derin ve etraflı bir nutuk söyliye-
ır B . . . . d' b 

1 
. . . · rek haZ'r bulun:lnlann candan gelen .,1d ltr. eşıncısının cese ı u unamamış- at temm etmıştı!'· "" -

· Londra 26 < A.A.) _ Daily Tele _ detıı alkışlarile karşılanmıştır. 

Mısırda graph gazetesinin yazdığına göre, Mart • 
1U ~ndra, 26 (A.A.) - Mısırda İsma - başlarında par13mentoya tevdi edilecek l hra calzm l Z 
Q' Ye de bulunan 33 üncü İngiliz hava olan 1938 İngil:z bahriye büdcesi şim - • 
~ıayına mensub iki bombardıman tay- diye kadar kaydedilmemiş yükseklik - ld/ı l '"f f 
~tes.i, Süvcyş kanah civannda hava- tedir. Yalnız barb filosu için 144 mil - 0 Q Qll 
'-ab:bı~~irine çarpmıştır. Bir yüksek yon İngiliz lirasıdır. 4 mı·/gon .f.azla 
~a ıt olmüş p:Iotlann ikisi de hafif J ~ 

raıanmıştır. Londrada 
Avusturya da 
gazetelerin 

Ankara 25 (A.A.) - İstatistik U -
mum Müdürlüğü 1938 ikincikanun ha
rici ticaret ıstatistiklerini tamamlamış
tır. 

Alınan neticelere göre 19 38 ilk a _ 

kon trolü 
'tt;;!'ana 26 (Hususi) - Gazetelerin neş
~ atını kontrol etmeğe ve gerek ecnebi 
a:ı"ılekc>tler, gerek Avusturya hakkında 
ili ~ıı haberlerin neşrini men•e dair ye-

n. ır kanun ilan edilmiştir. 

Eden lehinde 
miting yapıldı 

Londra 26 (Hu.su.si) - Liberal ve İşçi ymdak~ idhol~t kıymeti 9 ve ihracat 
partisi ınensubları bugün Hayde Park'ta ı kıymetı 1 ~ mılyon lıraya baliğ olmuş -
büyük bir mit:.ng yaparak, Edenin ha • ı tur. B~ m~~darbr ~937 i~k ayına na. -
ciciye nazırlığına avdetile İngilterenin zaran. !dhaıal 4.~. mılyon, ıhracB;t 2 mıl
Milletler Cemiyeti paktına sadık kalma- yon lıra artış gostermektedir. ldhalata 
sını istemişlerdir. nazaran ihracat fazlası 4 milyon lira 

Mitıngde Atlee ve Greenwood konu~ - dır. 
lıaı il kanunun tatbiki salahiyeti dah;liye 
Cui~rı &is İnquart ile hariciye nazırı 

\t; 0 Schmite tevdi edilmiştir. 

muşlardır. -------
Mareşal Gr azziani 
R omada büyük , 
Tezalıüratla karşılandı 

hatn~aııa 26 (A.A.) - Salahiyettar ıne -
~v. en alınan habcrl~re göre, vatan -
tini r <'ephenin mıntaka teşkilatı şefle -
ti' n, Yakında vazifelerine nihayet ve
~;~"'k ve bu~dan sonra bu vazife 'l.'Jli- Lo:nctrn 26 (Hususi~ - Habeşista~ria? 
\·a n~rifından görülecektir. Bu 8Uretle, dön~n eski umum .. v~_lı mareş~l Grazzıanı, 
ha VC>r CC'pho ile devlet arasında da-! bugu.ı nomada buyuk tezahuratla karşı-

tnrrı bir rabıta tesis edilmiş olacaktır. lanmı~ ve şerefine yapılan askeri mP:a-
~ . sımde hazır bulunduktan sonra, Muso -

~l.raat hUrllmll lınıle birl:kle Faşist partisinin merkc?zıne 
eşhilalı tamamlandı gitmıştir. 

~. ~e~~r3 26 'A.A.> - Haber aldığımıza gö- 59 kaça~çı yakalandı 
lltın1 t=L zlrnnt !.şletmelcrf kurumu. teşkl • . ~ 

At tnanııam1111 ve faallyet.e geçmiştir. Ankara 25 (A.A.) - Verılen malu-
'ese e:tur~ tarafından hediye edilen mües- mata nazarım geçen bir hafta içinde 
ttılnc:e tnudurıerll'tln Ankarada Kurum mcr- gümrük muhafaza teşkilatı, 59 kaçak -
'elerın v~nptıkları toplnntıhrdn bu müesse-, çı 169 kilo gl.i.mrük kaçağı, 2 silah, 4 
laltş \'e ılyetlerı esaslı surette tedklk edil- ' . · 3 7 T"' k ı· · ~l idare ve l!ı!etmeı rl hakk d 1 mermı, 2 7 altın hra, ur ıras1 ıle 
~ r1ar -~ e ın a yen 1 · · · ·~ııın11tır. 16 kaçakçı hayvaıu e e geçır~tır. 

Yeni bir gemimiz 
daha dün denize 

indirildi 
Bertin 25 (A.A.) - Anadolu ajan -

sınm hususi muh<ı biri bildiriyor: 
Mersin haltı i~in, «Rostock:. da inşa 

ediJmek•e olan iki bin tonluk cEtrusk» 
gemimiz, bugün denize indırilmıştir· 
Bu suretle, Alrnanyada Krup'a sipa _ 
riş edilen gemile:·den -Trak-, -Efes- ve 
-Etrusk- gemileri denize inmiş bulun _ 
m ktadır. 

Karadenizde kar fırhnası 
Giresun 25 (A.A.) - Karadenizdc 

kar fırtınası ı;irldelli tipi halinde de -
vam etmektedir· 

vam edılınekteriir. 

Varşovada ope~a le teşebbüs etmiştir. Gene aynı mnk· 
Grev• l • l dl sadla, Franc;ız başve1dli M. Şotan dahi 

l ne ICe enm e Fı ansanın nıilli menfaatlerini en geni~ 
Varşo\•n 26 (A.A) - Opera grevi şekilde temsil ve müdafaa edebilecek 

devam etmektedir. Bir mürahhas hey- bir hüHımet kombinezonuna derhal 
eti hükumet mümessillerınden birile terki mevki edebileceğini ilan etmek· 
temas ederek Vrt.dyeti izah etmiş ve a- tedir. Görülüyor ki Avrupanın siyası 
çığı 240.000 zloty'ye baliğ olan opera' durunm zannedildiğinden çok daha 
ıçın tahsisat istemiştir. nllzih-tir ve bir Eden'in çekilmesi, sanı· 

Opera bjnasının etrafında büyük bir Iabileceği gibi bir şahıs tebeddülünden 
ka.labalık vardır. Grevcileri bir çok kim ibaret kalmıyacak, büyü.. siya~i inkı-
seıer zıyaret etmektedir. (Dl.'Vamı 11 inci sayfada) 

IJS.bahta1 Sabaha 

Sakat bir tGmim 
Dünkn gazetelerde Maarif Veki.letinin }enı bir tamimi gözüme ilişti. \Te • 

kalet hu tamimde çok mühim bir da vayı l:e:ıdi cephesinden şöyle hallcdıyor: 
Bu tamimde deniliyor ki: cBir mu allimln iktidarı talebesinin rnuvaffaki • 

yetile ölçülür, halbuki bir çok mektcblcrde bir çok talebenin dönmekte ol • 
duğu görülüyor: Muallimlerin, vaıojfclerinde muvaffak olduklarına dair ra
por a!abilmeleri için sınıf mevcudunun en az üçte ikisinin sınıf gcçmP.si 
ltızımdır. Bundan sonra bu esasa ,göre çalışılması icab eder.:t 

Maarif VP-kfileti bu tamimi yapmakla çok tehlikeli bir tecrübeye glrlşmlş 
oluyor. Be tamimin iyi talebe yetiştirmek erzusunu yerine getiremiyec~gine 
şimdiden inanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu sütunda bir kaç kere .c. 
mas C'.sttiğim bugünkü tahsil ve tcrbıye ~·stemi muallimin bilhassa orta 
tahsil devrelerınde talebe üzerinde mücssır ve otoriter olamadığını bbat 
ctmi~ti:-. Her muallim talebesini iyi yetiştirmek ister. Bu biraz da şeref me
sclesıdır. Muallim yetiştirdiği taleoosile :ftıhnr eder. 

Fakat ne evinde, ne mektebinde nlç bir :zabt ve rnbta bağlı olmadan \"e hiç 
bir zec~i t~dbirin kendisini tazyik edeceğınden korkmıyan haylaz, tenbel bır 
talebeyı ı:ıah etmek için vazife aşığı c.n kıvmctli bir muallimin tatlı dıliıırlen 
baş~a ~e silahı, ne vasıtası vardır? Amerik~n ve Alman pedagoji sistemleri o 
sev~~<'ae talebe içindir ki C:aha doğuşta tnm bir medeni insan tcrbıyesi !!e 
yetıs:r ve mekteb çağına geldığl zamnn kafası ve ruhu mektebin talim ve 
terbiye mE-todlarına adapte ~lacak ekilrlc> pişkicJeşir. Bunu bizim mekteb· 
l~.rım :zde tnsa~ur etmek yakın zamanlnr iç•n bir vehim ve hayal olacağına 
r.ore en liyakatlı muallımin en temiz takrırl<.>ri kar:.ısında henüz ruban, fıkren 
h ın talebrnin duvar !i':. · c:af!ır kalaca ından şüphe etmemeliyiz. 

Sınıf mevcudundan üçte ikı:. •• ·., irntihnnJarda ;yl numara almalarının 
muan min iktidar derecesi için miyar uu •. nk kabul edilmesi daha sakat bir 
u uldür. Şimdiye kadar muallimin elinde taleb<:'yi okumağa icbar için yegane 
tazyik vasıtası imtihanlarda vereccğı numara ıdi. Bu tamimle muallım 

talebeı;ine numara verirken talebcde?l 7Jyade kendi!'ini düşünmeğe mecbur 
o!acaı-tır. Çünkü sınıftaki talebed<>n üçte ıkisini döndürünce rapor aleyhine 
olncaktıı. Her bakımdan tatbiki tehlikeli o'sn bu yeni usul üzerinde mütchas
sıslanmızın bir kere daha dUşünnıeıcı mi !Uzumlu bulurum. 

Bürhan CaMd 
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ll!!it'L~ 
Et işinden sonra ekmek 
meselesi de hallediliyor 
Belediye bir bankanın iştirakini de temin ederek 
bizzat ekmek imal edecek, bu şirkete fıtıncılCJ.ıın da 

hissedar olmaları temin olunacak 

1starbul Belediyesi et ucuzluğun -ı rınlar açac:ı~tır: B~lediye Z!raat Ban -
dan sonra ekmek, su ve süt işlerini de 1 kasından mus:ud fıatla bugdayı al~. -
k at'i surette halletmeğe azmetmiş bu -ı cnk, kendi değirmenlerinde ~c.u~ca o -
lunmaktadır. Ekmek meselesile meş - ğütecek, kendi fırınlarında pışırıp :k -
gul olunmaktadır. Bu husustaki ha - mek yapıp satacaktır. Mevcud şahsı ~~: 
zırlıklara başlamıştır. Ekmek işi be -ı rınlar da belediyenin ucuza ma~ ettıgı 
lediyeleştiri1ecektir. Belediye kendi ekmek kaı~1sında rekabet edemıyec':k, 
hazırhklarını tamamlayıncaya kadar f ırıniarmı belediyeye terke rnek vazı -
fırıncıların şirket kurarak çalışmala - yetinde kalacaklardır. Bundan sonra 
rını tasvib etmiştir. Fırıncılar Martın yeniden hiç bir suretle fırın açılması
içinde şirket halinde çalışmaya başlı - na izin verilmiyecek, kapanan fınnlar 
yacaktır. tekrar a~ılmıyac~ktır. -· .• 

Nisan avından itibaren belediye ek- Beledıye temm edecegı para mıkda-
mek işleri~i bilfiil eline almaya başlı - rına göre fJnn sayısını çoğaltacaktı:. 
yacaktrr. İstanbul belediyesi tarafın - Tedk 'kata verilecek vech:ye gor~, 
dan bu hususta hazırlanan şekle göre bu fırınların sayısının çoklugundan zı
et işinde olduğu gibi ekmek satışında yade bir fabrika olarak kurulması rnuh 

d a bir banka ile iştirak temin edilecek- temeldir· . . • 
t ir. Bankamn henüz ismi tekarrifr et - Belediye ile bankalardan bırının ku 
memic:tir. Belediye yakın zamanda İs- raca~ı yeni idare şekline fırıncıların da 
tanbul Vilaveti sınırlan dahilinde bu - hissedar olarak girebilmeleri temin e -
lunan altı değirmeni satın alacak ve fı- dileccktir. 

S ehir işleri: 
v--.w.,...,...~~~ 

Kültür işleri: 

M uallimlerin kıdem zamları 

Maarif hüdcesi Şehir Meclisinin Sa
lı günkü toplantısında görüşülecektir. 
Kıdem zanunı isteyen muallimlerin sa 

yısı yedi yüz bir kişidir. Büdceye kı
dem zamlarını verebilmek için 3 7 bin 

liralık bir il&ve yapılmıştır. Muallimler 

Fıriına kesildi Bir yuıhrukta hasın 
kör eden kabada 

ı 

1 Fırtınadan Aksunun 
yaraları yeniden açıldı 

Mahkeme k.lrarile bir buçuk yıl hapis yatacak, kör 
Şehrimizde hava dün de kapalı geç- k 

miş ve vakit v[lkit kar, ara sıra da yağ- ettiği adama da iki yüz elli lira tazminat verece 
mur yağmt§tll'. İki gün evvel sıfırın al-, Eh ı tsi bir sebebden doğan fakat lkl müessesede 45 gardiyan lstlhdatn edil • 

d 6 1 k d 
.. .. d .. emm ye z • ktıı'• 

tın a , c a ar duşen suhunet un !ecl bir şekilde neticelenen bir hadisenin mektedi". Bunlardan 25 ı açıkta kalaca ., 
biraz artını~ ve sıfırdan aşağı düşme - gonilmekte olan muhakemesi Ağırcezada Bunlar bilfı.hare İstanb.~l adliyesinde ilk a e' 
ıniştir. Ba1kanlarda şiddetli bir kış ve dun neiicelenn1iştlr. çılncak eski işlerine mumasll işlere ta~nıık 
soğuk hüküm sürmektedir Vaktile lnhlıar idaresinde çalışan ve yaş- dileceklcrdlr. Hapishane müdürü Bah te 

. .. . . : Jı bir adam olan, J.-Iecld bir gun iş dönüşü tevklfhr..ne müdürlüğüne tayin edileceği. • 
yeşılkoy. meteo~loJı ıstasyonundan Fatihe gitmek üzere Zindankapısından ge - klfhane :nüdürüniın de taşra tevklfhaneıe 

vcrık:n malumata gore son 24 saat zar çerken, Jı:arşı.sına şaban oğlu İbrahim ıs - rlndı:n birine gönderileceği soylenmeıtte 
f ında şehrimize yağan karın metre mu- mlnae .biri çıkmı~tır. Sa:ğ gözü amil olan ih- dlr. Haplsha~e ile tevkifhanenin tevhidi~ 
rabbaı.na bıraktığı su mikdarı 6,3 kilo- Uyar, Jl>rahimi once gorememiş, bu tanı - den sonrn ta~bik edilecek kndro AdUye 
gram oJar&k ölçülmü tür. Karın daha madığı adamla birdenbire çarpışmışlardır. UJetındc tedklk edilmektedir. • 

. .. ş . Bir rllkk9.tsizlik neticesi olan bu çarpışma Reca"ı l!Uzhet bazı şat:ıdler hır muddet devam etmesı muhtemel - her lkl taratın da sinirlerini germiş ve ara- il • . ' 
dir. larında yoktan bir kavga başlamıştır. Ya - ikame etti 

Rüıgar dün şimali garbi istikame - vaş ya·ı:ıı, iki.si de ltıdallerlnl kaybetmiş - Recai Nüzhet Baban dün Asliye ı inci 
tinde saniyede 2 - 4 metre hızla esmiş- ler, hafiften başlıyan münazaa gitgide şld- 2a mahkemesine müracaa.Ua kendisinin d 
tir. detlenert>k, İbrahimln Mecide indirdiği bir otobiıs d:ıvasında bazı şahıi1er dlniettn 

yumru!ch neticelenmiştir. Lstedlğini .söylemiştir. Bu şahldlerden b:ıZl 
Yurdun Doğu, Cenup Doğusu ve Fakat tesadüfe bakın kl, oldukça şiddet- ları şuruardır: 

Karadeniz kıyılan mıntakalannda ha - u ıneıı. cıarbe esasen bir gözü Ama olan 1h - • İstanbul Vali muavtni Hüdai Karatsb!lılıi 
va kJnaJı ve yağışlı geçmiştir. Evvelki Uyarın, sol gözünün bir anda kanrevan 1 - Be!ediye Reis muavini Rauf, muharrir sel~ 
gün ~razd:ğımız yerlerden başka dün çel"lslnde kalarak, birdenbire kapanmasına ml izzet, belediye hesab işleri mudürü J{e rt 
d K t B Af K a sehcb olmuştur. Mecid bu suretle büsbütün mal, levazım müdürü zekl, varidat nıüdil e as arnonu, ursa, von, onv , fun k k 1 t · i ~·.-: 

• . -, a olara a mış ır. Neş'et, hey'etl fennlye müdürü Hüsnü, ııı-·· 
Ulukışla, Çorum ve Kırşeliır mıntaka - Ağırcezad:ı görülen duruşma sıraaındn ~dür· Zi Ha ıta üdürü Galib Eski~ - - b 1 R"" . mu u ya. r m , :ı. 4' larına kar yagmaga aş amıştır. uz - suçlu Ibrahlm, hfldiseye lhtıyann küfret - ıı.s müdlrl umumisi Miralay HıılU, polls u 

garJar yurdun doğu, cenup ve diğer mesl sc!ıeb old.uğunu söylemiştir. çüncü şube müdürü Şefik, Kadıköy koınts~ 
mmtakalarında umumiyetle şimali is- Bu dava dün karar~ bağlanmış, 3 sene ri Huli'~ ve Emniyet müdürlüğünden dlğ 
t "k t" d t k tt . t" hapse mahki'ım edilen Ibrahlmin, yukarıda bazı zev:ıt t 
ı a~1e ın e. or a. uvve e esmış ır_. . . .söyledi~lmlz sebebten dolayı cezası 1,5 se - Recai Nüzhet ceza muhakemeleri ustı!., 

Kat adenızdekı fırtına ve kar tıpısı neye tndlrllmiş, Mecid ve ailesine 250 lira kanunmmn 212 inci maddesinin verdiği 1111' 
de devcım etmektedir. Fırtına eski şid- tazminat vermesi de karar altına alınmış - tan istifade ederek, bu müracantı yapmış • 
detini kaybettiğinden limanlara iltica tır. tır. Müracaat mahkemece tedkik edilınek " 

eden vapurlar yo!larına devam etmek- Katil ihsanın iadasi isteni: iyor teı1u. • • • • 
tedirler. Pasaportsuz gittiği için Fransız zabıtMı AltınCI noterm t ır t 1 vzı hı 

Sinop limanında bulunan ve yara - tarafından tevkif edilen katil Fakabasmnz MahkemedP otobüs lşlerl hakkındaki da
ları kapatılmış olan Denizyollarının İ~~anın \adel mrt'crimln mukavelesine göre rr.ünnsehetlle geçen ifade ve şahadctırn, 2Y 
Aksu vapurunun yaraları fırtına yü - Türklyeye celbi iç.~n lcab eden diplomatik 2/S38 tarlhll muhterem gazetenizde, bu tı:ı~ 

.. d "d 1' B . muamelı·ye tevessul edilmiştir. taki beyanıma tetabuk etmemektedir. 
zun en yem en açıı.mıştır. u yem ya- İhsanın Avrupaya kaçması keyflyeU e -

1 
i .., 

· · b Noter daireleri memleketin emniyet n .... 
ralar:n da tamı:.ın: ... aş~~nmı~tır. hcmmlyetle tahkik edilmektedir. • hll ve umumi ahlak ve ô.daba muhalif olill~ 

Konservatuvar binası projesi 
Şahz3.debaşında yapılacak konservatuar 

binasının projesini yapan mimar Pöljik öl -
rnüş olduğundan Nafia Vek!Ueti yeniden 
proje hazırlanmasını kararlaştırmış ve bu 
bir Türk mlmanna, Güzel San'atler Aka -
deml.<ıl r.limarlarından Arif Hikmete veril -
miştlr. Yeni projede konservatuar binasının 
tramvay caddesindeki cephesi geriye alına -
caktır. 

Gazi köprüsü ihtilafı 

D~n sabah kopru us~.tmdekı tramvay Salihlili tir tahsildar dün pohse dıkca tebllğ ıçın hariçte hllzırlnnıp geurıı8' 
haziranın birinci gününden itibaren ma tellerı kopmuş Ye seyrusefer yarım sa- t 1. I j evnkı olduğu glbl kabul ve sevkederler .. 

at kada,.. durmuştur. es ım o u Ancak mnznun avukatının şahsı kanan~ 
aşlarını yeni kıdem zamlarına göre a - Sallhll maliye tahsildarı iken 480 lirayı mı ö~rPnmek talebi üzerinedir ki, muhtcr~-

Gazi köprüsünün inşası etrafında 
mütEahhid ile belediye arasında baş 
gösteren ihtilaf.i tedkik edecek Nafia 
Vekaleti yo!lar ve köprüler şubesi mü
dürü Kemalin reisliği altındaki hey'e -
tin bugün İstanbula gelmesi ve yann -
dan itibaren tedkikata başlaması muh
temeldir Tcdkikat esnasında İstanbul 
belediyesi fen işleri müdürü ile yollar 
ve köprüler şubesi. müdürü Galib, mü
teahhidin mümessili hazır bulunacak -
tır. 

Haliçte sığhk yerler çoğalıyor 
Kfı.ğıdhanede saçma fabrikası ön -

}erinde karaya oturan Haliç idaresine 
aid vapurun bu civardaki sığlık yerle
rin yağan yağmurlardan derelerin ge -

lacaklardır. Husus"ı muhasebe zim111etlne geçirerek, kaçtığı iddia edilen SÜ- mahkeme reisi benden b:ıhııı geçen pro 
Terfi tarihinden itibaren haziranın leymun oğlu Mustafa, İst.anbulda polise gi- toyu knnuna mutabık bulup bulmadı 

derck tt"sllm olmuş ve dün adliyeye verile - sordu: 
birinci gününe kadar olan alacaklar i - büdcesİ rek, suıtanahmed ı inci sulh ceza mahke - - Yazılışındaki üslubun bu babdakt f(lf' 
çin de münakale suretile 2 5 bin lira te- mesinde sorguya çekilmiştir. tad üslüba muvafık olmadıGını söyledlJil fi. 

Hususi muhasebe büdcesinden itfaiye- Suçlu yapılan sorgusu sırasında, teessür ayımt: <Böyle bir protestoyu blzznt ben ~ 
min edilmiştir. k d k k lçerlslnıle •unları anlatmıştır. mazdı:n ve tebliğ etmezdim. Alnkadarınd ~ ye yaoılac·e yar ım mikdarı bu sene ır y dP 

latanbulda da ko·y kızlan kursu b. 1 k 1 . . - Bay hakim, ben ötedenberl tahsillit ya- tadil ve ısla.hını isterdim) suretinde şatın 
•n iraya çı arı mıştır. Yol ınşaatı ~çın pardım, vazifemi hüsnü suret.le ifa ederdim. te bulundum. 

açılacak 404,500 lira ayrılmış, adi masraflar !c:in Ama, böylesi ba~ıma gelmemişti. Son defa şu birkaç satıra değerli sütunlıınnızdll Y" 
Ort A d 1 T" tlc "nden bazı _ büdC'eye 293,233 lira konmuştur. Vilaye- ı tııhs!H'ıtı yaptıktan sonra, köylerden kasaba- verilmesini rica ederim. rl 

a na o u vı aye rı tin adi bi;dcesi 2 970 330 lira fevkalade ya dilnmüştum. ö~ıe vaktiydi. Yemek za - İsta.nbnl 6 n«!ı note 
larında açılmakta olan köylere mual -ı büdı:esi 90~.381 lir~, y~kun ise '4,468,105 li- manıydı. Teslim muamelesi öğleden sonra - Galib Bingöl_.-
lim yetiştirmek için köy kızlarına mah d B~ d d~ ST "d 1 ht ya. kaldı. Yemekten sonra, bir de cebime ba- · · · -- • 

ra ır. u ce - ı ıvrı e yapı an n ım kay11n ki para yerinde değil. Aman! Şa - M .. . N dd. . n 
sus kurslardan biri de İstanbulda açı - için b;r mikdar para ayrılmıştır. şırdım. Nerede olabillrdi kl.. Orayı aradım, unır ure ını 
Jacaktır. Kursa ilk mekteb mezunu köy Vilayet, imar işlerinde belediyeye yar- buraya baktım, para ortada yok. İşte o va-
lü kızlar almacaktır. dımda bulunacaktır. Büdcede belediyeye kit şuurumu kaybettim. Yakındaki Sart ls

y<ırdım ınikdarı 16 bin lira olarak gös • tasyonuna gitmişim. Oradan trene bindim. 
. . . Snllhllde inmedim. İzmire, oradan da oto -

tc>rılmışt:r. büsle Menemene, daha sonra Bergamaya VE FAT 
konseri 

Kıymetli musiki san'atkarı Münir Jild
teddin önümüzdeki bir mart salı akşadll 

tirdiği ~um ve toprakla daha fazlalaş- Ankara meb'usu Rasim Attar bugün tüc'e- Poliste: 
gittim. Suursuzca dolaşıyordum. Ne yaptı -
ğımı hllPmlyor, yanımda olan 30 Ura kadar 
~hsi paramı harcıyordum. Velhasıl, gonun-

Fransız tiyattoı' 
sunda bir kun5'1 rnasınrlan ileri. geldiği anlaşılmıştır- ten Kadıkoyünde Mühürdarda Rızapaşada 

Kfığıdhane Silahtarağa ve havalisi Leylek roka~ında Ankaralı Bay Mehmedin 
M • .. '. ·· · · ı hanesinde fuc'eten vefat etmiştir. ~nazesi 

gunaengune bır e~dustrı yerı manza - bugün lldndl nnmazı Kadıköyünde Osman-
rası almakta oldugundan gerek bura - a.ğa camllnde kılındıktan sonra Erenköyün
ların ve gerekse Halicin temizlenmesi\ de Sllhrayıcedld~ dcfnedllecektlr. 
lüzumu bir kere daha anlaşılmaktadır. Allah rahmet eylesin. .......................................................................... _. 

Verem mücadele cemiyeti kongresi 

Son yirmi c" t:rt EB a U dd lr r u le r da döne dolaşa istanbula geldim. Ceblmt!e 
Şoför Urf1 tdıtreslndekl 2740 numaralı 2 llrnm kalmıştı. Onu beşer, onar kuruş ha

taksl otomob!ll Beşlkta tan geçerken Mak· llnde fukaralara dağıttım. TA k1 on par:,mz 
ş .. kalayım da, tesllm olayım dlyeM Para r.c 

bule isminde genç bir kadına çarparak vu - ld hO.lf\ bil I B hliklın beni sa 
cudıinü"l muhtelif yerlerinden ağır surette ~hl~ı, . d :; yorum. ay ' -
yarnl::ım:ştır. Yaralı kndın Beyoğlu hasta -ı ;e gnn e nd 

1 
h- - hü - ğ 

nesine kaldırılmış, şoror yakalanmıştır. 
1 

°_rgı.~ so~un şta suç u ungur nıur a -* Klrerburnunda fenerler idaresinin bekçisi I ama.,a aş amı rr. 
75 yaşlarında F'ntma ısminde bir kadın yan- Hlllti!'1 suçluyu tevkif ederek, isteği nç-
makta olan sobactan lambasını yakmak i _ I hile Sal.hllye iadesine karar vermiştir. 
terken entarisi tutuşarak bacaklarından s c-ıl lstanbul hapishanesi 1 gvediliror 
hemıniyetll surette yanmıştır. Yetişen konu r" t b 1 h 1 1 1 !Ağ edll ı ti M h s an u ap s lanes a v m ş r. a -
komsu tuafından kurtanlan kndın Beyoğlu 1 k(ımlardan bir kısmı tevkifhaneye nakledıı-1 
hııstanes!nde tahtı tednviye alınmıştır. mekte b!r kısmı da taşra hapishanelerine * Kasımpaşada Dervişin 16 yaşında oğ- " ' · 
lu Orhan ellnde ağzı açık bir çakı olduğu goııderllmektedlr. Istanbuldıı yeni bir hapis-
h ld Şı h ..... d i k x. k hane ynmJmıyacak, hapishane Ue tevki!ha-

n e ~ ane yo .. uşıın an ner en ayaı;ı a bl 1 ti il kt' 
k d·• .. li d ki k 1 b ğ ne r eş r ece ır 

yara. u mus ve e n e ça ı so aca nna Bu yüzden tevkifhane ve hapishane kad-
saplanm1stır Çocuk tahtı tedaviye alınmış, d b d x.ıc:lkllkler 1 kt El 
polis tahkikata başlam~t.ır. rosun a azı e& ~ o aca ır~ yevm 

•at' 
verecektir. san r 
karın eserle~~ı ti 
kuyacağı klası1d 

•anda Zekai r 
fendi merhırıllt 

-~·-..... _,. 
1 Dede elendi ve (/ 

kir ağa ile P.. fi 
bey merhumun 
sanndan seçıl" 

~Tk~~~~B çok güzel parÇS dl 
a:a vardır. Bu ara 

San'a.tkar Münir sevimli san'at~ 
Nureddin yeni birkaç ese~ 

bazı halk şarkılarını terennüm edeC fll. 
tir. Bu hadiseyi, musiki sevenlere 
müjde oiarak haber veriyoruz. 

Dünkü yangın başlangıçları S A K A R V A 
Beyc~lunda Akarca sokağında. Yorglnln, ır.ıııııı•••_.., 

Kurtulu,da Horplsmanın evlerinden, Sirke - 15 GÜNDENBERI bütün ıehir halkını kcşturan 
elde Ankara caddesinde Gavrllln dükkanın
dan yangın çıkmış~ da her üçiı de siraye -
tine meydan verilmeden söndürüimüşlfu:., Y AKA PUS EL 
Toplantı"/ar : Şaheseri; sinemanın 4 bOyllk yıldızı bulunan 

Beyoğlu H alkevinde konferans TİNO ROSSİ - ViVİANE ROMANC-E 
Beyoğlu Halkevlnden: Salı günü saat IVıİREILLE BALİN M İCEEL SİMON 

Dünkü kongre den bfr tntıba · 16·30 da Evimliln Tepebaşındaki Merkez bi- Her seansta seyircilerin tnkdir alkışlarile kar:;alanmaklndmar. Bugon 
M . " . . nasında Şair Midhat Cemal tarafından <E -

-
saat ı 1 de tenzıı!tlı nıutine 

saat 14 de Etibba odasında senelik unıu- idare heyeti ipkaen seçilmiştir. kes geleblllr. ' e 

ıni ıçtimaını yapmıştır. Senelik idare Jıe- ı ı· PB u gEU n K . lrene Dunne, Randolf Skot 
yeti raporu okunmuş, tasvib edilmiştir. K A R A A L T 1 N 
Raporda yeni sene faaliyeti hakkında da Dorothy Lamour 
maddeler vardır. Ezcümle Eyüb di.ssn- siııenrnsıııda Rej i : R. Mamouiian 
s<>rl iJe Erenköy sanatoryomu ikmal edi-

1 
- 10 binlerce figüran • Müthiş sahneler • Aşk • Heyecan - Sergi!zeşt ve macera şaheseri 

l"'C"ktir. CC'miyct verem ile mücadele :~i- ilaveten: Amerikada yapılan Cim Londos - John Su/livan giireş maçı 
nı daha kuvvetlend:reccktir. Yeni :;one Bü~ün saat 11 de tenzilatlı ma İne ... ---ml---llll'il---------i 



SON POSTA 

~ 

S-:-i---li_f _k ...... e_d_e_m.-ü-h-i m bir 1 Bıırsada 
h J k k t J Modelcilik asta 1 uru u uyor Kursları açıldı T 

""'"·""',,..,.__ - ~..,...., Türkkuşu Bursa şubesi salonunda a-
çılmış, birinci devresini bitirmiş olan 
tnyyarr. modelcilik kursu ikinci devre 
tedrisatına başlamışhr. Bir çok ilk 
mel'.';tc1> muallimi bu kursa devam et -
mektedir. Şiındilik tek gövdeli uçak 
modeli yapmakta olan muallimler son
ra çift gövdeli uçak modeli yapacak
b:rdır. Staj gören muallimler de tale
helerinP bu modelleri öO-reteceklerdir· 
.. Bu kur~ta. znmimetten o~ta mekteb Pl-1 
ı~ı muallı~ı kendi arzusile ve masrafı j 
talebeye> aıd olmak üzere orta mekteb 
talebesine Türkkuşu salonunda ayrıca 
tayyare modelcilik dersi gösterecektir. 
B~ suretle Hava kurumu masraf yap
madan modelcilik daha fazla taammüm 

"»t etmiş o!acaktır • 
• .1 ~tııı r,. ~: r ~ 3 bin çocuk giydirilecek 

Sayla 1 

Bigada Halkevi 
açılış tezahüratı 

~ ~A ~--··--··-·· _, !'"" · Şehr!mizi11 bir çok ilk okulları hi-
~~r . mnye heyetleri 2 3 nisan çocuk bayra- Biga (Hususi) - Biga Halkevi Ça-ı dinlendikten sonra vali Sedad Erim ve 

~~h ;n (Hususi) - Silifke kazasına 1 ve ımrutma işi sonuna yaKlaşmıştır. mmda iki, üç bine yakın yoksul yav- nakk~le valisi Atıf Ulusoğlun~~ .. bi.~ Halkevi başk~nı ~atm~. Duval Evi~ ça· 
er, ın··~?emli nahiyesinde, Türkiyenin Burada, takriben 1800 dönüm kadar rahrı giydirmek için şimdiden çalışını .. nutkıle açılmış, ortamekteb muduru lışmalar!na aıd bırer soylev vermış!cr· 
t~de~: ırn bataklıklarından biri olan 

1

3.rRzi kurutulacak ve dünyanın en gü- ya baş1 amı~lardır. Bu hayırlı faaliyet Ziya Öç bir nutuk söylemiş, jimnastik 1ir. Gece de Halk.evinde bir müsamere 
~ğı.<ış ı" bataklığının kurutulması işile zel narenci meyvalarıru yetiştiren pek ve gayret kültür direktörlüğü ve mü _ mLlallimi Münir Bürç Atatürkün veci- vcrilmi~tir. 
~deı l tnak',adır. Bu iş için, sıtma mü- mümbit bi:.- arazi kazanılmış olacaktır. feWş'1er .tarafından mütemadiyen ıta- ze!erini okumuş, Çanakkale Parti ka- ~---------
~il) h~ erkar.ının ve civar köyler halkı- ResimJe bataklığın kurutulmasında ça- 1 kib olunmaktadır. Bu yılın çocuk bay- tibi Said de bir nutuk söylemiş, küçük Corumda 

ttnrnetile birçok kanallar açılmış hş:.:ır: köylüler görülmektedir. ramınrla bir kaç bin yoksul çocuk giy- bir talebe şiirler okumuştur. Büyükle- ~ 

Alemleket ... t ... e-·-··-·/-l-.n-e_g_o:;l",_,e diril.mi' 0~~:~~~ mu •• .ıeı..ı . ri~:~k::i~;~i:ç,;::::·;: b:ı:~~~ş~:: Okumak aşkı .. 
Uı B 5 •Cornmv da cAlaca. kazasında cYıldUt 

(l • ,ır ç~k ~.eyva ağaçlarında ve bilhas- in::sir.cie O ki~ilik b'.r ziyafet verilmiş, hanı da oturan muhacir dellal Ahmed oün· 
~POr · 1 Bır ÇOCUk sa .şenrımızın en meşhur olan şe:r.ali- hir balo tertib edilmiş, sabaha kadar, tünkün·cen cır mektub aldık: il lennde, dutlarda fazla tahribat yapan çok nezih bir şekilde eğlenilmiştir. - Bu da benim şikayetim, cümlesi ııe 

a,.eketleri Yandı diya~~l~ h~~~resi~e yeniden müca~ele- Kitabsaray, İdmanyurdu ve Musiki başlıy7~r /a~!~~1a;:1:~ !:u!~~ yapıyorum. 
~U ye gırışılm~tır. Bır kaç senedenberı ya- birl~i de IIalkevine ilhak edilmiş, musi Anlattığı hülfı.s:ılen şu: 

~Olgf\t.~a ( Hususi ) - Şehrimiz spor İnegöl (Hususi) Kazamıza bağlı pılmak~a olan bu mücadeleden şimdiye 1 ki şubc~i idare heyeti seçilmiş, idare - Çocuğumu 936 tedrisat yılında çorum 
l'iiı-u;~. tarafından Çekirge.~e .. k~dar ?.ir 1 Tal.1takCiprli nahi!esinden İsmail Adıgı.i ~ kadar iyi ~.etic~ler a~mmışt~r: Bu yıl h.eycti .tarafm~an bütün azaya bir çay orta mekteblPe yolladım. Mektebde 30 klşl
-~'Jt k 1.11 .~ ~-apılmış~_ır. Bu yuruyuşe d~rt 1 zclm 4 .~·a~ındakı erkek ç~~u~~ ~caktaKı h.ı ~esele uzerınde hır haylı ınce~eme- zıyaf etı ver~lınış ve bu toplantıda gele- lik bir p:ı.nsiyon var, yabancılar burada ya-
~ta\ ~htınden yuzden fazla sporcu ış- ı ateşe duşerek yanmış ve olmuştur. ler ) arıtmış, daha çok ehemmıyetle cek y;1 mesaisi hakkında bazı karar1ar tı~ kalkabilir. Çocuğumu aldılar. Fakat Ud ) ~ rn· · ,. d h f ay sonra kadro harlcl çıkardılar. 937 yılında 
eı- ot L ıştir. Kaf!leyi vali Şefik So- J .. ve Ş!mnı en er tara ta ziraat mücadele ved1mi~tir. Resimde toplantıda bulu- gene götürdüm. Gene aldılar, Fakat birkaç 
«~e \~~<Jbii ile takib etmiştir. Çekir- negolde ltaçal<çıhk vak'Rları ~ck~i~y;nıeri nezareti altında ağaçla- 11anlardan b:r grup görülmektedir· ay sonra tekrar kadro harici bıraktılar. Ken 
~l~ \o alı tarafından sporcula. a sando- İnegöl (Hususi) _ İnhisarlar idaresine 
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r n ı laç anmasına baş' anmıştır. . Akşehirde dislnden blr :nektub aldım: 
•vde~ Çay ikram edilmiştir. Çekirgeden yeni gelen takib mernurlan tarafınd:m 6 J J • ) o:Ayda 6 l!ra ücretle devam edebileceğim. 
~D'.a. ederı sporcular halk partisinde köylerde yapıları araştırma sonunda Cel· YJ evve JŞ enen A'l(şchir (Hususi) - Halkevlerinin yıl· ne ynp:ır.san yap bana bu parayı yolla. Ar-
i() tlınıo:l d k b' - • • dön:.imü burada da büyük tezahüratla tık bir daha memlekete dönecek yüzüm 
~lev· ., .?r vali tarafın an ısa ır t:kçi köyünden Tahir oğlu Alinin evin - b! • . yok ..• ~. 1 tnuteakip klüblerine gitmişler- de altı buq.ık kilo kıyılmış kaçak tü~i.in tr CJnayetJn kuthılanmıştır. Geceleyin de Halk.evinde Ve bu 6 lirayı gönderiyorum. Fakat ar • 
" b.::.- temsil verilmiştir. ':ltı .. ve Deyciinler köyünden Nurinin evin:ie f • İ } • b ) d tık kudretim kesildi. göndermekte devam 

~tl A ~u~~iyüş mi.inasebetile Çekirge- tütün kıymağa mahsus bir havan ve si- a ı e r ı u un u Keşanda edeı.ıemı>kten, çocuğumun tahsilinin yarım 
tıı ... atu t k .. k k d b' ı İ kalması:ıdan korkuyorum \'e: 
~ .. \1 "''"' -Ne olur, diyorum, şu pansiyonda bir de n1... r.: oş üne a ar ır sür'at I gara kfı.l!ıc!ı, Dilmez köyünden brahim K"-"'"11 (Husus·ı) - Halkevlerı·nı'n yıl-

İlli l Yapılm•ş, Acar i~mandan ve oğJ.u Bekirin evinden on iki kilo kaçcık dönümü münasebctile Halkevimizin i~ 70, yaşında ihtiyarın fakir çocuğu bulunsa ?ı 
~İ~ilj{j~kı~ atletlerinden Ibrahim bi- yaprak tütün bulunmuş ve hepsi de ad.- l !{inci y!ldönümü de kutlulanmış, Eve ar Çorııın orta mektebinin pansiyonunda tal 
t kin. ö ·ı·°'~ :-1 ıştır. Eyeye verilmişlerdir. şubesi de ilave edilmiştir. bik edilen nizamname hakkında hiç bir fik· 

~.,~t ~ı ıgı Muradiye spor, 3 üncülüğü, rlmlz yoktur. Bir çocuk geçen sene bu pan -
Sh~ K ( h d b" k t M ersinde ı a b ı dlld.kt d k 

M .İl'tn··ı·~:· dördüncülüğü Muradiye, \iZi c ~ marn ı lr avu s. m s yon .'C9. u e ı en sonra ne en çı a -
w \., ıg 1 A Mcısin (Hususi) _ Halkevlerinin yıl- rılır. Ve ayni muamele bu yıl da neden tek-
Lı~e s " car spor, altıncılığı l\1ura- eVİ ı - $ laildJ rar edilir? Bilmiyoruz. Herhalde bir sebebi 
~hu Ptor klübleri kazanmışlardır. Acar ' dönümü münasebetile yapılan topl:mtı- olmak ınzım. 
'Q~. akı:n ı'tı'barı'le de bı'rın· cı· olmuş- Kızılcahamnm <Hususi> - Kazamızda a- yı vn 

1
i bir söylevle açmış, bu münasebE:t-

il 
" b Fakat ümld ederiz ki, Çorum orta mek -

h vukall.1': eden bir zat geçen gece a es..ıe e- 1 le ını.ıhtclif hatibler söz söylemişler, yerli 
o,?ıı ~Ur·· .. rabe,. bir dostunun evine oturmağa gitmiş ve ın<ı!iar sergisinde birincilik kazananla- tcblnln öğretmenleri bu ihtiyar dellalın va-
ı"tıa t uyu~ başka bir istikamette saat 22 ıııralarında evlerine avdet ecilnce bi- ziyatini ve çocuğun tahslle devam etmek he 
~~~t1.eferrüatlı bir şekilde tekrar edi- nanın bütün camlarının taşlanmak suretlle , rın madalya tevzii merasimi yapılmış, vcsinl i.~rend

1

kten sonra, kendisi için iste -
r. kırılclı~ını görmüştür. Zabıtaya yapılan şi- r ' grce de Çakır Ali ve İtaat İlamı piyes- nllen imkanı bulmaya çalışacaklardır. 

kfıyı>t üzerine tahkikata başlanmıştır. lcri temsil edilmiştir. 
'l'e,_· Tekirdağ stadyomu .......................................................... __ !tatil su~lle yakalanan Vakıfl ar mütürlükleri ~- l'\\rda~ hı . uh · 1 .~ .ı...L· · K ütah yada 

.._ ~ılı-...a- g (Hususi) - Şehrimizde I memuru Fe. nı, .m. asıp ıge. sııliJıye llyas Mustafa ·•ı"l · • ı ·ı k k t İ i) Kiitahya (Hususi) - Halkevlerirıin 
t" ~ t ... .ararlaşan stadyomun te- memuru Ernın Guleç, umumı ap an- negöl Husus 932 yılında Ankaı·a (Hususi) - Konya vakınar 
% "~ ı w f t R h yı1 dönümü şehrimiz Halkevinde törenle ~ ~?~n· a töreni general K Diriğin 
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lık ve idare memurluguna o o asi , kazamızın Boğaova orman yohtı - mi.irlürli.iğüne Manisa vakıflaı- müdürü 
~tı ı 1.:Q Y· 'd St d d · h'l' d • l - d M t f Agw aorrlu seçilmiş da l · inayet olmuş ve B d k" kutlul:ınmıştır. Dahiliye Vekilinin nutku Rahmi Özdemir, Manisa müdürlügw üne ~ .ı il.t.:;ı ctµıı ı. a enız sa ı ın e 1zrı ıga a us a a b - )ır . c e re o - --··-· . .. ··~· ..... .. .. . . .. ·-··----
ktır ktır ve 35,000 liraya mal ola- le;-c!ir. yünden İlya~. o~.ı~. Ha.~a~. meçhul şahıslar raraı vcrilmişt;, o zamandanberi cina _ Tckircirığ vakıflar memuru Osman Ak -· ı Yurd, kır koşusu hazırlıklarile meş- tarafı~dan . ~!durulmuştu. _o va~it bu ci~ 1 yetin ra:ıleri yakalanamamıştı. Fakat Y.:1lçın, Sivas vakıf1ar müdürlüğüne A-

~~ına~.A.nıasyada kır koşusu gul olm::ıktudır. nayetm foılı ol.arak tevkıf edılen ay"lı, şimdi katiller Yakalanarak adaletin pm· d&na vakıfhir müdürü Mlthat Kutluğ, A-
\ ı}.lt Ya (Hususi) _ Halk sporla _ İnebolu sporcu)arı Abanada köyden Akman Ismail oğlu Salih ile Yus- Çesine tcvd: edilmişlerdir. dana müdürlüğüne Aydın vakıflar mü • 
il' ~:1• arasında yedi bin metrelik bir İnebolu spor klübü futbol A. ve B. ma Ali oğlu Serdar iki buçuk yıl kadar Kazaınıza banJı Karakadı kövünden dürii Ahmed Yuca, Aydın müdürlüğüne 

'tıo~da Şusu ~apı)rnış, biı:'.inciliği Halkı t-::ıkımlarmdan mürekkeb bir grup mo- h.apiste y~tmı~lar ve Ağırceza ma.hk0me-
1 
Feyzullah oğlu"' Mustafa ile Eşr~f c;ğlu Nazilli \•akıflar memuru Kadri Kulapa 

~~~. licı"an almıştır. törle Abana nahiyesi spor klübü genç- sınde Salıh on be~, Ser~ar _da yedı buçuk, İlyasın bu cimıyeti müştereken işledik _ tayin ed;lmişlerdir. 
~ Siiğ~~d İr:nıan yurdu totfant'ısı ]erile bir e~ze~siz ~açı. y~pmak üzere sene hapse. mahkum edılmışle:-di. Tcr:ıyiz 

1 
len tcsbit edilmiş. her ikisi de gerek jım- -······ .. •••• .. ••••••••• .. ························-··· ...... 

~~tjll he ( ı::ususi ) - Söğüd İdman Ab~n~ n?.hıyesına gıtmıştır. mahkemes\ bu kararı bozmuş ve yeıııden: darma, gcre:k ınüstantik huzurunda StaÇ· 1 Küçük_ rnemle_ket haberleri 1 
~- Yelli . Yetı umumiyesi toplanmış, Jkı klup arasında cereyan ed_en sa - yapılan duruşma sonunda Salih ve Ser-ı Iarını itiraf etmi~lerdir. Katiller, hadi _ 
~e l"tıa 1dc:re heyeti seçilmiştir. Reis- m!mi maçta; Bi re - Altı sayı ile Inebolu darın cinayetle alakaları olmadığı ; .. l:ı - scye taka~düm eden günlc<rde maktul H 3- Bigad:ı yakalanan kaçakcılar 

d Sümer , Umumi katipliğe fen klübü galib geldi. şılarak her ikisi hakkında da beraet ka-1 sanın ınuhtelif yerlerde kendilerini to _ Biga. mususiı - seıvı k<iyı.inde yapılan 

Fazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Temizlik kaidelerine 
riayet etnıJ·yen gazinolar 
cia ••• 

... Sıkı teftişlerle mey • 
dana çıkarılıp tec:.:iye ed!
lccekmi._.. 

Hasan Bey - Gazino'.ar 
bu hususta çok titizdirler. 
Müşterilerini bile tertem~ 
<>lmadan bırakm~r. 

katlama&ından müteessir olarak intika.m bır ·aramada, Receb o~lu İbrahim, Receb oğ. 
lu l\Iehmed. Ahmed oğlu B::ısan, Mehmed oğ· 

almnğa k~ırı.ır vermişler ve Hasanı takibe ıu ~ur!, Melımed qğlu Nazmi ve Kasım oğ-
br.-:ılamışlardır. lu Ilyusın tab:ıkalarmda kaçak tülün ve sl· 

Hasan hadise günü araba ile dağa gi _ gara kağıdı bulunınu'itur. Bunların karakol
dcrken Ilynf> ve Mustafa yol üzerinde pu- da jandarmalara kendileıinl bırakmaları ı. 

k k çin riiŞ\:?t teklif ettikleri sabit olmuş, hakla· 
su .ıtrara mavzerle ateş etmişler ve Ha- rındu tutulan zabıt varakaslle adliyeye ve-
sanı öldürmüşleı dir. Hadiseden sonra hu- rllml~lerdlr 
güne kadar i:derini gizliyen suçlular: 
•- Artık olan oldu, akibetimize inti • 

zar cder:eğ:z.. demişlerdir. Suçlular ı.ev
k'f ediı 1nişlerrlir. Yakında ağırcezijda 

muhakemelerine başlanacaktır. Altı yıl

dan b::!ri ıneçhui olan bu cinayet faille~ini 
meydana çıkarmak hususunda müddei -
umumi • Tnfiz Yücel, jandarma komutanı 
yüzbaşı Şerafedd:n ve karakol komu • 
lanı Şevket çavuş çok gayret göstermi3 • 
lcrciir. 

ı;nincan Ticaret Odası Başkanı 
Erılnr.:m <Hususi ı - Bir sene içinde üç 

b;.ışkon 1e~l'itlren Ticaret Odasına en son o
!.:ra~ tuccnrdan İbrahim Kolat başkan seçil
:nı~tır. 

Roğazlıyanda ~·olt.,.nJ <:Ocuklara yardım 

B.:ığa"Jıyan'daki Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve hlm:ı.ye heyeti bu yıl Merkez Gazi P:ışa 

okul•md:ık! 50 fakir talebeye kitab, 60 tale
beye kalem defter vesaire, 35 yavruya elbi
se ve ayakkabı vermiştir. Şub:ıt birinden itl
lnre•ı de 40 çocuğa ber gün öğle yemeğl ve
rilmektedir. 
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KAR 
Kitahlar: 

İki yeni tercüme 
eser önünde 

Amerika, 23 milyarder 
kadının malıdır 

12 y~~ndaki bir me.ktebZi kızın lıatıra - Hala, hala! Yıllardır Türk irfanına bastığı eserleri k ııJO 
Denildiğini duyar gibi oldum. Bir- kucak kucak sunan, büyük Türk romancısı Neşredilen şayanı dikkat bir istatistik Ameri ~ J• Ciejtcrinden: 

_ 25 şubat 1903 - denbirc uyandım. On iki yaşındaki ye- Hilseyln Rahminin büt.ün kitablarını satışa ·11" J • • •• d 70 • • k d J eJıllP" 
k Hilmi Kıt b 1 1 f dalı bl mı ı servet erının yuz e ının a ın arın Bu sabah kalkar kalkmaz, bir de ne ğenim yatağımın baş ucWlda duruyor- cı aran a ev yen ve ay r 

, B' ' SC'rlye başlamı;, bulunuyor. Dünya edeblya. - ld ... meydana k t 
göreyim: Kar yağmamış mı... ı7.Un du. tının şaheserlerini dillmize çevirterek bas - o ugunu çı armış ır 
bahçe, sokak, karşıdaki Neclfiların .• ev- - Ne var?·. tırıyor. Bunlar arasında bulunan blr lkl ki- Bundan birkaç ay evvel vefat etmiş 
lerinin drunı bembeyaz olmuşlar. Oyle Dedim. Cevab verdi: tabdan l,:ıhsetmek istiyoruz. olan 1ngilterenin en zengin kadını Lady 
sevindim, öyle f::evindim ki .. Hemen o • - Hiç sorma hala kar yağmış. Andcrscn hikayeleri (1) Houston demiş idi ki: 
dadan fırladım. Halamın odasına git- Ben onWl bu sevincini gülmekle kar- Meşhur DanlmarkaJı §air • romancı ve - Memleketimin el numaralı halk r 

dah d B l ı h 1 k mnsal muhnrrlrlnln bu hlktı.yelerlnl Nll.zım .. . . 
Um.. o a uyuyor u. eyaz saç arı §t amıya azır anır en: İçsel Jsmlnde, tarumadığnnız bir imza dlll -ı cuşmanı:ıt muhakkak ki Edcndır. Çok ya-
y&"'i.ığın üzerinde dağılmıştı. - Her taraf senin saçların gibi hem- rnize çevlnnlş. 1805 de doğan Andersen, bü- kışıklı bir adamdır. Böyle bir adam hlç 

- H:ıla, hala! beyaz! tün hayatında bir çok eserler vermekle be- b!r vakit iyi bir hariciye nazın olamaz. 
Dedim, uyandı. Demesin mi, o anda kendimi kaybet- rnber, ~hretı daha z~yade çocuk masalla -ı Saçlarını kestirmesi ve simasını değiştir-
- Hiç sorma hala; kar yağmış, her tim. Yeğenimin yüzüne bir tokat vur- rlle bütun edebiyat dunyasını sardı. rnesi için kendisine bir milyon İngiliz 

l b b b d O - ı ğl d d ıkt e Çocuk ruhunu anJatan, ve onun ruhuna . . _ 
taraf ı>Pnin saç arın gi i em ey az.. um. ag ıya a ıya o a an Ç ı v hl tat- etmesini bilen usta hlkrlyeci, yazdığı l.ı ası vereceğım gelıyor dogrusu ..• 

Halam kendisini uykudan uyandır- bC!n ba'_ıımı yastıkların arasına koydum, peri mnsallarile, çocuğün yeni yenı yeşerme- Bu sözleri sadeden Lady Houston çok 
m\Ş olmarua mı kızdı, bilmiyorum. Yii- hıçkıra hıçkıra ağladım. Halbuki ben ı":;e başJıynn zihnini örumcekli fikirlerle dol- iyi kalbli ve birkaç milyar İngilız llra-
züme hır tokat vurdu: yeğenimin sevincine iştirak edecek, durmadı, Herdeki teliıkk'lerlnl sarsmadı. Bl- sına sahib bir kadındı .. . 

- DeJfol buradan: belki ona kardan tavşanlar yapması i- l~kls, bn hlknyclerl 1lc ahlflk, fnzllet dl'rs - Nasıl olur da bir ckadın> bu kadnr zen-
n-...lı'. Ag-lıya ag·lıya odasından çık- ç· d ardımda bile bulunacaktım. Bu lcrinl en sade bir JJsan, bir ilsJfıpla nşıladı. l lı.li ., L d H b d"" 
.ı..x..-u ın ~ y d k d f ruhl 

1 
Bizde de Andcrsenln tercümeleri, yıllarca ev gin o a ı r · a Y ouston aca a unya-

tım. Halbuki ben ne kadar sevinmiş- çocuk.ar a ne a ar ena u 0 ~-ı veı terc,ıme edilmişti. nın biricik zengin kadını mıdır? 
tim. H-ı]am da ne tuhaf insan... yarlar .. karın beyazlığını anlatmak ı- . Şurasını açıkça söylemek isteriz ki, Nazım Hayır ... Bu kadın dünyanın cbiricık> 

e çin saçlarımdan başka misal bulamadı J?_sel'in tcrcumesi hiç de muvaffak bir ter - zengin kadını değildi. 
Ayni def•--aen· .,., •rnbat 1938 m·? c•ımc. s~yılnmnz. Okuyacak çocuklan alfıka 1 ş· ,. A rik d . d 1 ..es • - "" -.- - •. ile sürukleyccek blr kaJlte nrzctmlyor. Ak - ıma.ı me a a en zengın a am ar 

Uyuyordum, uykum arasında: İsmet Hulusi sine sıkıyor. Halbuki Andcrsenin İnglllzce olarak: Mellon, Ford, Rockfeller, Du-

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
tercümelerl akıcıdır. Değil yalnız çocukları, pont, Astarlar gösterilmektedir. Hatta 
bıiyukleı-i bilP engin bir merakla sayfaları bunlara cDünyanın en zengin adamları> 
b:ışın:ı toplamaktadır. Türkçe tercümede denilmektedir. Halbuki en zengin insan
cjmleler uzundur. Bu cümıeıer kısalt.ılab!Jlr. l bu l d ··ı f k t ğ d be taf il 
d::he. tatlı ve sade üslüpla ynzılablllrdJ. 1 ar n ar egı • a a aşa 1 a r s 

Amerikada adam başma 
bir kedi isabet ediyor 

Son bir ista tıs • 
tiğe göre şima!i A· 
merikada meve>.ıd 

kedilerin ı>ayısı 

120 milyonu bul • 
muştur. Bu hesaba 
göre takriben a -
dam başına bir 
kedi isabet ediyor. 
Yalnız Nevyork 
hükumeti dahi -
lindeki kedilerin 
sayısı (7) milyon-

dur. Şu halde farelerin zararına Karşı en 

mücehhez memleketlerden biri Amerıka 
oemekHr. 

Tarihte ilk defa eldiven kullanan <Blr ''Rkit askerin biri sırtında torbası. be- zıkredecPğ1miz kadınlardır. Bu dünya 
li'ldP kılıcı olduğu halde savaştan donmuş, 7.engini kadınları halk ta tanımaz. 

Eldiven giyr.ıe:k 

modası pek eski 
zamanlarda başla

mıştır. Hatta bu 
modanın eski Yu-
nan esatiri zama -
nındanberi deva."11 
~degeldiğini iddia 
edenler vardır. Bu 
hususta şu esatiri 

köyüne !Pdiyordu. Sayla 19 gıbl> j Amerikan maliye nezareti geçenlerde 
Eı;crcfe şlvt> bozukluklarına da rastııyo - ziyadesile sayanı dikkat bir istatistik 

rıız. cı;;u ağacı görüyorsun, lçerisl boştur, t t" "; B · t ı· t•ğ A 
sny!n 19, l:! üncü .satır gibi) I n.eşre mış ı_r • u ıs a ~s _ı e ı;:azaran ~~-

Kitnbda 17 hikaye vardır. Bunların hep- rıknn:n mıllı servetinın yuzde yetmışı, 
si d .. , muharririn en guzel hlkfı.yelerlnden yani 4.20U milyar dolar kadınlar elinde 
s..ıyılır. bulunduğu anlaşılmıştır. 

Olruına zevkini aşılayan bu gibi ölmez c- Bu kadınlar kimler ola değil mi? Bun-
sı>rlerln tercümesi daha itinalı olmalı, ve dl . . 
llmize de mümkün mertebe asıllarına uy _ lar gayet sade yaşıyan; gayet sade gıyı-
gun olarak çevrlhnelldlr. nc>n; otobüs ve tramvaylara binen, ma-

Senfoni Pastoral (2) ğazalardan alışverişleri bizzat yapan ka-
Bu ~er, muasır -dünya ediblerlnln lçln - dmlarchr. 

de en ç-:ık tanılan, sevUen ve R~ad Nuri - Bu 4.200 milyarın onda dokuzu 23 ka-
!ıkrayı kayd~diyorlar: Meşhur güzellik nln sözile 11Bıiytik ve enfes blr romancı-. o- dına nıddir Bu kadınlardan hiç birinin 
ılahe.si Venüs sevgilisi Adonisi aramak lan Andre Glde'ln kendine mahsus görüş, yu . . L ·1 I. k k B l 

mmıak ve sıcıık üslübu lle yaztf ğı bir uzun &ı) ası :ıayat ı ~ ~ .a ası yo .~ur. un ~r-
için dere tepe dolaşırken geçtiği orman- h'kaycs!dlr. Tercüme eden de Turk edeblya- dan yalnız on ıkısı hayır muesseselerıııe 
ların çalı ve dikc-nlerinden elleri ve kol- tına uGlde mütercimi-. sıfatllc glrınek iste- yardımlarda bulunurlar. 
Jnrı kan i iı d kal b y:m, bunun tçin de yuksck muharririn eser-ı B,rnlarcfan birinin rnüdhiş bir merakı . ? 1 

e mış ve. u manzarayı ~e~ını dllımizf' ~cv!rcce~lni vadrden Avni vnrdır: Bu da ctayyarc:o meralodır. Kcn-
scvgılısınuen ~aklamak içın, yaralarını losel'dlr. Avni Insel'i, g ne Andrc 01dc'1n d h b. ta . b'l d * deriden dikilmiJ eldıvenlerle örtmü 1 «Dtınya Nimetleri» tercümestıe tanıyoruz. ıne ma sus . ır yyar~sı ı e var . ı~ ... 

ş ş. B'.lzı teknik hntnıara rrıhnen, yatkın bir Ge11e Amerıkan malıye nezaretmın 
Hangi m9mleketta en fazra Demek ki, tarihte ilk eldiven kullanan iıı;lubu vardır. Tercumeleri iyi - yapmış oiduğu tahkikata nazaran, o ka-

g .. zete 1·nı1·şar eder"". V ·· ı·· B - · t . . d.r. Hele Senfoni Pastornlde, bu kfıçuk hen- dınlardan yalnız on üçünün hususi biı»r .... r en us ur. ugun ıse, rnun azam gıym~n d im ,1 d d k rt 1 t d" · -
• • • • • 1 ar.n an .a u umu ur, ıyebllirız. küçuk otomobilleri vardır. Diğerleri tak-

1935 l ı. bır ınsan içın eldıven, gıyunı tamamlıv;ın A•.de~ ""'1"1 hl· '' l!!ri ne kadar fena tercü-ı . d·- k"l t 
1 

-b t 
yı ına Aa- • dil 1 s f 1 P . sı, ve ıger na ı vası a anna rag e ey-

dar dünyada en az bir unsur haline gelmiştir Jme e M Ş5P, en on astoraJ lcıyns edı - • J 
lemlye"ek kndıır gı;~e1 çevrilmiştir Llsnn te- Jer er. 

gazetesi olan mem * mlzdlr 'E erctr ecnebi dil ko'tusu y"I' tur. Bl- Bu k'ldınlardan on ikisi dünyanın en 
leket İngiltere idi. J:itl'" fıhenkl. Türkçenin nefio; musikisi hfı - zengin tablo meraklısı olan M. Mellon-
En fazıa gazete çı- Elektrik dalgc.Lrı neşreden klmdır. dan cla!ıa zengindirler. mç biri cgüzeı 
kan memleket le Senf•ml Pac;tornl'ı, cehde taıı•mak, ve bir , h 1 

b. b 1 k san ah !ardan oş anmaz. ır a 1 y~J ark. d:ış:ı oJnrak saymak hiç de yanlış 
· Almanya. O tarih- bir hüküm olmaz Hasis olan bu madamlann hemen 

te Almanyada ga-
zete denebilecek 

şekilde çıkan gazetelerin sayısı (3953) 

lane idi. fngitterede ise (255), ikincHiği 

~1912) gazete ile Amerika elde bulundu
ruyordu. Dünyada en fazla satılanı j::;c 
bir Japon gaz:?tesidir. İkinciliği Fra:ısız
ların t:llerindP tuttuklan iddia ediliyor. 

Kadını bırak, 
Kitabını al, çc cıığum 
S. YPşi!serap imzasile 

alıyorum. 

bir rnektub 

Bu okuyucum geçen sene orta
mektebi b!tirmiş, şimdi liseye devam 
ediyor \ e on dokuz yaşındadır. Bii
yuk bir tevazu a d'yor ki: 

Londra hayvanat bahçesi ıçın Cenubi 

Afrıka sahillerinde yakalanan bir balığı 

ehle tutmak istiyen bir denizci, balıktan 

intişar eden elektrik darbesile derhal 

kömür haline gelmiştir. Bu balığın ıa~1-

cığı c•lektrik kuvveti tam (400) volta 

muadil jmiş. 

kapılırlar. Fakat bu çok tehlikelidir. 
Bütün b.ir istikbali mahvedebilir. 
'Ben~ dinle de sen bu sevdadan vaz
geç çocuğum! 

Tehlikeli yolda bir genç kız 
• 

1eş'<:siz Gönülıt 1 7 yaşında bir 
genç kızdır. Ona komşusu bir gen~ 
erka~ pencereden işaretler ediyor -
muş. Genç kız işaretlerin bir kısmı-

Acı, fakat o nlsbette reel ve besf'ri olnn 
mf'V?.UUna rafmen her zaman o'tunab!lecek, 
ve hrr t:ıtırında tabiatlc, h:ılı:lkntle baş -
b:ı!l:ı kalarak. kendlmfz1 a~layncaıı-ımız bu 
kltal;ı okurJanmızn hararetle tnvslve eder -
ken Avni İnseli de ovmekten kendimi -
z1 alamıyacnCJz. 

C'umlesmin atları, mücevheratları var
dır. Hı>psınin maıyetlerınde hususi de
tt. ktifleri vardır. Bu zengin kadınların 

<lörıte üçü •The Social Register. de ~a
yıdh bulunmaktadır. Diğerleri henüz ye
ui zengin telfıkki edildiklerinden kayda 

İbrahim Hoyi geçmemişlerdir. Bu kadınlardan bazı1an 
ı _ .\ndf'rse.n ll"kıiyf'leri: Çeviren Nıizım g•ıngsterlerdcn fazla korktuklarından 

1çsel, 167 sayfa, d~eri: 50 kuru . Avrupada seyahat etmekle vakit geçir-
2 - Senfoni l'a toral: Çeviren: Avni mPktedirler. 

i_nsel~ ~~ .~~eğeri. 50 kuruş. Maamafih bu paralar kendileri tnra-. ·-----
Ekalliyet me • tepf erinin bükf' le· i fmdan kazanılmamıştır. Kocalarından 

Ecnebi, Eka!liyet ve hususi mekteb- veya tı ~balarından intikal etmiştir. 
Jer bundan ~onra muntazam biidce tan 1 Amerikan erkeğine milli servotin yüz
zim edecek!erdir. Ekalliyet ve ecnebi de otuzunun isabeti tesadüf eseri d!!ğil
mekteblerinin biri kilise dığeri rnekteb dır. Amerikan maliye nezaretinin bildir
büdcesi olmak üzere iki şekılde büdce- diğine göre Ameriknda erkekten fazia 
si olacaktır. Kilise büdcesilc vakıflar kadm v~rdır. 
idnn•sı, mekteb büdcesile Maarif ~ .. i - Bu yirmi üç kadından en zengini Hctty 
dürli.l{:ii meşgul olacaktır. Gr~n'iıı km madam Wılks'dir. Serveti: 

Budceler martın sonuncu giinüne ka fk: milyarı bu!maktadır. 
dar hnzırlanmış, Maarıf Müdürlüğüne Amerikanın para merkezi o1an Wnll 
\"erilmiş o1a~aktır. StrePt ondan gelen emirleri derhal in-

ııu~usi mekteb]erde taJcbed<'n ted - faz cd<'r. Çünkü bu kadın Amerikanın en 
ris ücretinden başka para toplanmıya - muktedir ve en yaman buğday tüccar'a-
cakt•r. rından bıridir. 

Umıımi zan hilafına Ameri? 
zengin insanla.,ndan olmadığı 

Ford 

Şayanı dikkat !kadınlardan ~ ~~ 
Carnegie'nin karısıdır. 78 yaşındJ 
cc.sının ölümünden~eri hiçbır soS'ı~;JJ 
dahil olmamıştır. Carnegie 60 "f'Y J 
iken kendisi ile evlenmişti. O ~a)Pst 
damın yaşı 25 ti. Çok zengin b~ e 
maltk bulunduğu halde biçiJnSıZ 
!erle gezmektt:diı. • . ~ 

Bu k.:ıdmların içinde en gcncı 13 1' 
Huttondur. mı.len '.Danimarkalı ,,,ı 
BC'ntlow'un karısıdır. Genç ve gO r dı1 
kadın olan Barbaranın senel ~ 
1.500.001) Türk lirasıdır. tıd 
Parasını en iyi yemesini bilen ge ~ 

kadındır. Vaktile prens Mdvanirl 
11 ıl 

sı idi. Çok hasis bir adam olan pre~ ,f 
la pas•a yediğinden dolayı kart~ ~ 
larca kuru ekmek ve kahve j)e 

~o!_u~~~~ m_::~.:_ kı~~ 
Yeni Adliye tayinlerı 

Ankara, 26 (Hususi) - Adliye tayf .,J 
blWrtyo:um: ~, 

45 llra maaşla Antalya suJh b~8 -~ 
"!'<.!ldynttnn Ragıp, Çeşme ho.klmll~.ıtf. 
dinden Sa.mi Atayer, Gôncn ceza edf':.~ 

ne Gemlikten Ekrem Köksnl tayiıl ""!ı 
• 40 llra maaşla dokuzuncu derece 'P".. , 

dekrnumi muaYlnliclne Cevad seri~ ~J 
mürsel müddelumumlliğlne SaJfhlld~d~ 
sın Arsal, Bor ceza hi'lkimJlğ!ne sa~,; 
Bedreddin Etman, Kars muddeluill .pı· 
Mudany:ıdan Süreyya Odukluoll-!U, .41 
l'lzahıtın:ı Tarsustan Hüsrev E}deııt·~ıl 

35 Ura rn:ıaşla Bahkeslr sulh n~ 
Kemal tren, İzmir icra muavin n ıı> 
n~ Karamürselden Enver, UJuborlU r 
umumil.ğlne Mll:istnn Fahri BO~df,ı f 
müadelumumillğlne Uluborludnn ~:;.ııı1 
ven. Tol:ı:nt müddeiumumi mu:ıvlnJJIS.... ı 
v:vtan Mustafa GWtekin. ıı ı 

30 Urn mnaşJn Kütahya. haklın Jll"' -tı· 
U~lne Esklşehlrden Nezihe Koıan!Cll d.ı' ~ 
klc:ehir hliklm muavlnllğlne l{andıra ~ 
ruznn. YenlşE'hlr sorgu hfiklmll"ln~ I'. 
O'imruıiyeslnden Necati Oğa!l, ae~p ı 
htı.klmliğ!ne Ağrıdan Nevres ınan. JJ • 
gu hiıklMliğlne Uzunkoprüden ıı~ııe 
s:ıl Slv:ıs müddeiumumi muavini ıcııt1 
kattan Kfımll, Merzifon sorgu ~ ud~.A 
Havzadan İhsan Orhon, Kuruç:ıY ııır.f:~ ı 
mumi muavinllğ!ne Glresundan 11~. ' 

22 Ura m.ınşla Uzunköprü so u ed 
1111-ı,.ıc Nlzlpt<'n Şe~kl Tan tayin 
le,.d!r. 

cOrtamektebi bıtirdim ama oku
mıva k2biliyetım yok. Liseyi bitire
miyeceğim .. bir genç kızı üç yıldan
bcri seviyorum ve o da beni seviyor. 
Evleneb"Jir mıyim? Fakat tahsılim 
a7., i .. tikbalim ne olacak; kendime u
fak bir meslek yahud bir n• murluk 
mu bulayım.· ne ) apayım?> 

nı anlıyor, bir kısmını anlamıyor -
mu~ amma, anladığı kısunda c:se -
ninle buluşup bir gezmeye gidelim» 

rnfınrısını çıkarttığı işaretler varmış. Bacalısızın maskarallhları : Karh havada eve 

Olruyu~umun yazdığı mektubdaki 
ifarles.nden kendisının okumak ka
bilıveti olmadığını söylemesine rağ
men kaöilivetli b r genç olduğu an
laş ıyor. Ona bu fena hi<>si veren 

scbelı d, ·rudan do;,ruya SC\ gis"dır. 

Ben rn ona tav~yem: b r )ana bııak
mak i t cH·i k tablarmı e e ama 1 

'e fazla ba !Irınm ş olduğu sevgiyi 
b:r vnna bırakrnaı;ıdır. 

Bu y. larda ençl r bo\ le hi 'ere 

O beni seviyor galiba, ben de u
rnktnn onu sevdim. Beraber gezme
ye gideyim mi? 

B"ndcn sana nasihat; sakın ha ço
cuğum, böyle şeylere teşebbüs et -
me: ne onunla gezmeye git, ne de i
~ar0: Jes. Hatta o işaret ederken sen 
alfikadar olnıa ve uzağa çekil! Bu 
ytiz~Pn senin başına feliiket gelebi -

lir· Sen ~imdiye kadar olduğu ibi 
şımd den sonra da gene kendi iile -

mind" yaşa .. Büyürsen evlenme ça
ğın gPlirse, sevmeyi, nişanlanmayı 

ve evlenmeyi o zaman düşünürsün! 

TEYZE 

1, 

1 
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lstanbul kuyumcuları arasında bir anket • 

lstanbul lıapislıanesi yıkılırken 

Zindanların tarihi 
l' arihin en müthiş, en tüyler ürpertici 

hapishanesi: Yedikule zindanı 
-4-

Bnndan evvelki kısımlarm 
hülasası 

&erı~IYnıet.ıı blr bllglnlm!zln yardımlle bu 
torıu- Yazan muharrir, Osmanlı İmpara
ları b'Unda tıınzımattan evvelkl zlndan
ııesı anıatmaktadır. Bostnncıbaşı haplsha
c!an: 'I'onıruk hapishanesi, Tersane zin -
aorı ·• liasckl kadınlar hapishanesinden 
han~ sı:n Koğuk denilen askeri hapis -
Bebııu ere gelmiştir. Muharrır bu muna • 
t sın e bir hlkCıye anlatıyor. Bir orta a -
t nı ın kı ma tecavtlY. eden yeniçeri, a-
0 rı '1 huzuruna çıkarılıyor. Çok hlddetll 
Yı:voı- a~a. yeniçeriye vereceği cezaları sa
r n11' 'Yen eri .bunlnn gözüme aldım, a-

• cevabını veriyor. 

(}' Q:z;ı devam etmektedir) 

Yazan: Naci Sadullah 

Elmas, ka.dınların 
gözünden düşüyor! 

:;on zamanlarda en çok rağbette olan 
ziynet eşyası altın bileziktir 

Altın, ziynet eşya· 
sı kullanan İstanbul 
kadınları arasında 

zamanların "n 

fazla rağbet göste • 
rilen maddesidir. 

Altının gördüğü 
bu rağbete muk;ıbil 

elmas- ve pırlanta 

fiatlarında bir tenez· 

zül olmamakla bera • 
bcr, elmas, mücevhe· 

rat takan bayanların 
mikdarı bir parça a-

zalmıştır. Fakat bu 
azalışı, kuyumcular 

muhtelif scbeblere at 
!ediyorlar. 

Muharririmizle gö-
l:>e..,: ,,,,,,.,.,,,, 1 · da ı rüşen kuyumcubr • 

llır,L .1•nce1 ağa, en ağır ce7,ayı kestir- Yediku e zın n arından bir manzara 
L ~ten ~ I dan Bay Saran c!i • 
Gsı Unıidini kesmiş. Yeniçerinin ya· c- Kapıaltında ense yapmak!• cümte- letlere mensub olan bi,.arelerin karala· 

nı t t k ~ yor ki: 
~itıd ~ an elkri gevşemiş. Odanın si, •koltukta geçinmek•, chazır yemi! • dıkları hu hatıralar, oraları ziyaret c:den-
filtırne bu aşağı bir yukarı dolaşark dü- manasına g~Ien ?ir tabir şeklinde kulia-l ıeri uzun uzu~ düşündürebilecek mani- - Son senelerin 
htışıeye, ve yüreğini dolduran intikamı nılırdı! Eskı vezıı· konaklarının bod.~m-1 yettedır. Faraza, siyasi bir cürümle ya- ziynet eşyaları içi!ıde 
Çabaı ır:ıcak olan en ağır cezayı bulmaya !arına, mahbes olarak kullanılmak uz.ere kayı ele vermiş bulunan ağır başlı lıir altın işi en başta ge-
tıı:ı.d ~ış. Çok geçmeden, hırslı gözle- sureti mahsusada yaptırılmış karanlık ir.sanın, duvarlara tıpkı çocuklar gıbi liyor. Her mücev!ıe- ımwıs bilezik kullanan kacıınlar gittikçe aza!ıyor. 
hnie h:r parıltı belirmiş. Emir gözliyen l ve rütubetli hücrelere de cKapıalth de- hayvan resimleri yapmaları müdhiş bir ri~ altından yapılmış olanı makbul. Ms- Klipten başka, erkek yüzüğü şeklinde 

...._ Çerılerdcn b:risine, suçluyu gösterip: nilirdi. hakikatin ifadesidir. Bundan anlaşılmak- amafıh ziynet eşyalarında elmasın da olan, küçük parmağa takılan ve şövaıyer 
bıt S:abuk. demiş, alın bunu ..• Bana da Fakat mahiyet itibarile birbirlerine !adır ki, kapk&ranlık bir hücre içinde yeri yok değildir. Büyük bir altın pla:Ca tabir edılen kadın yüzüğü de çok revaç 

s:unnetçi buldurun... hiç benzemiyen bu hapishanelerin isım- yaı::-aynlnız kalmanın dehşeti, 0 felakete iizerine oturtulmuş elmaslar daima pl- bulmaktadır. İyi bir şövalyer yüzüğtin 
~tı rı:a bu sonuncu cümleyi işitince, sJ- ]erinin de birbirlerini andırmaması dti- uğrıyanların şuurlarında kuvvetli ~nr- y:ıs~da sürülen ve para eden mücevhel'· fiatı 400 liradır. Doğrusunu ararsanız e!-

~ ~tıni kaybeden mücrime dönüp, LlÜd- ~nülmüş ve konaklardaki mahbeslere sıntılar husule getirmiştir. lerdir. masla işlenmiş bir şövalyer yüzük te, ta-
ararını bildirmiş· cKonak zindanı• ismi takılmıstı. Bıı yüzdendır ki, korkunç bir can r-ı- Al~mm neden moda olduğunu araştı- kılı bulunduğu parmaklan başka türlü 

ır-J: Semi, bir daha ı~ düşmanlığı ede- ~Konak zindanları• vezirlerin busust kıntısı içinde ne yapacaklarını şaşıran o nr~ak, bence, şu noktayı bir sebeb oh:.- göstermektedir. 
,,ice}\ h ı k h · h 1 · d' rak gösterebiliriz: İyi elmas çok p:ıhalt-~ .. a e so turacağım! npıs nne erıy ı. bicareler, bir türlü gcçmiyen dakikala':'ı Kuyumcu Bay Adler de şunlan söyle-

~ t~· soıler, glinahkar yeniçerinin olan- Onlar, o hül·relere, kendi adamlarını 1 öldürebilmek için, etraflarını çeviren dır. Doğrusunu ararsanız bugün her~{"S- mcktedir: 
dlttn~Y.lerini1 birer iğne gibi ayağa k:ıl- hapsetmek salahiyetini ~aizdiler. . duvarlnrı k::ı.ralamışlar, yani çocukça te 0 kadar bol para yoktur. Binaenaleyh, _ Bayanlar, üç senedenberi pantanti· 
~ ş.. Bundan da anlaşılır kı, Osmanlı ımpa- n1"".-galelerle ov·,,lanmayı b'ıle göze almtş- vasat kıymette bir elmas mücevher, ne ~ F: ' " ~ • d d ı k .. - k .. ·· " fi hi~ kullarunıyorlar; yalnız antika de· 
~1 ·~ah ... demiş ... işte bu aklıma gt'l·. rotorluğunda, bir insanı, yeryüzünde sa- J aı dır. KD .-r a o sa uçu ve goze gorunmez 

llıııtı • 0• ı'r parca t k"l d' necek kadar kıymetli olursa takıyorlar. 
/\.. .. agam! hib bulundu~u en aziz nimetten, Yani :r . t b d T d . k. h . - eş 1 e ıyor. 

llahı.a hhaz daha zeki olsavdı, mücrime hürriyetten mahrum etmek saliihl~Ni, h a a uf adra adı ave
1
e cydım 1

' tla.P'S- Halbuki. şimdi ziynet eşyası, bilhassa Bugün elmas ta kısmen gözden düş-
n a):.. • . anc \'C z n an uvar arın a ras snan t · · • kull 1 El 1 • •• ••• B ı · b"' ~k l"kl cıı ;;ır bir ceza tertib edebilir yani 1 ycrytiziınün hemen her tarafından fazla 

1 1 
d . b"" 1 k 11 gos t:rış JÇm anı ıyor. mas a tın ,Je mu~.ur. un arın yerme uyu p a ar 

u k . • 1 atıra &r aım:ı oy e manasız şe er- k , t ıd · · b" ·· h d k 11 k d ı t B d t ıı b lztle evlendirir ve iç güveysi edi- suiıstimal olunmuştu! . . . 1 • aı.~ ırı. ı mı ırı ır mucev er mey ı.ı- u :ınma mo a o muş ur. ır e stan-
e •irrli ' aen, bıçunsiz resımlerden, ve çocu,{ça 1 na geliyor ve tabii bu mücevher güz~l buldıı rck altın bilezik kullanmak taam-
1" k • * karalamalordan ibaret değildir. b .. .. )1 

lıı at şaka bertaraf edilirse bir miıa- • • . . • . hır aysnın goğsunde, kulağında, kolun- müın et:niştir. Mesela kolunu bilezikler-
a !ıkl'3yı andıran bu hafif v~k'a, bence, 'ed kule zmd· nları ok kyazılart arasmd_a, :htilaf~k~oıparabıl<!-1 da hemen göze çarpıyor. le süsliyen bir bayan en aşağı 12 tane hi-
l e"h-1 d . . .. d d . d ğ'l b Ik" t.a- ez uvvet e rıazarıye er, ı ır er, şaşır· Esasen, altından başka daha b:r 1 k t k kt d 
~udt> er e, kımler tarafından, ne !'iC· Şımc:ıı de, sa e o evrın e ı' e ı trcnk J-adnr ruhlu iirler arkılar ve bi .. • • ez a ·ma a ır. 
~I ' Ve ne g!bi cezalar verilebildiğini rihin en müdhiş hapishanelerine, yani 

1 

.. ', h lş . ' şl b'l .. - çok bıJular (zıynet eşyası) rağbettedır. Kuyumcu Yakub Dinmen şu mütalea-
atqn • • . . l .. , ı er san &l şa eser crı sayı a ı ec"'k mu· ı Mesn)a güzel bir elmaslı saati kim i-te-

en belngatlı vesıkadır. c Yedıkııle• zından arına g.rı) oruz. kl'mmeli ette edebi nesirler de okun- ., .. ~. . yı serdediyor: * Türkler tarniından yapılmış olan beş . y ı mez. Fakat, her kadının tahayyul ettığı - Son senelerde altınla beraber pHl•in 

k ,.1 h · • kuleyı· u·;,.u··ncu·· Ahmed yarım düzüneye ı muştur. b"r klip veya bir şövalyer yüzüktür. apt ti p1Sharıel8rl • ") H tt~ h d T dE' çok modadır. Müşterilerimizin çoğu 'l\o ı iblflğ etmiştir. c Yediku}e,. denilen hu a " mcş ur ur: ersane zindanına :ı- Klip, bugün tamamen gözden dü~e:n 
~i Ruk. Jardan sonra, ilk tanzim etfi- it k l . bulunduğu mahalde, cl\Ier· 1ılmış :mahkumlar arasında bulunnn prıntantifin yerini tutmuştur. Pantantif, platinden yapılmış pliıka, broş ve küpe 
~lsh ~ rehber gözlerimizi, cKapıaltı ha- a ı ku le~und taşıyan iki de burç m~v- Mehmc>d Şirv~ni adında bir genç, içinde 

1 

fikrimce, halen moda olan esvablara 1,y. istiyorlar. Bunlardan başka saat te veri· 
aneı · mer u C:> a nıı d ğ · d d k b" 1 k · · b 0 h d" k.. · l t tı ı. erb ne çekiyor dd B b 1 bize Bizanslıların bı- ya~a ı ı zın anın uvarına, aptan pa- mıyan ır mücevherdir Onun için artık ece. ıyı ır e ıye mev ıını a mış ı::-. 

~ s,..i h .. k. . . cu ur. u urç ar, . th d b" k . k l . 
~af1,,,~ u umet konaklarının, valiler ta- kt kl yadigarlardandır. ~~yı ın~ e e:ı uzun ır asıde yazmış. ·u hmılmaz oldu ve yerini tamamen Bugün ziynet eşyalarının rağbet bulma 
~ ''\lan · ra ı arı M th" · ·ıt·a· b k 'd · k ı kl' · ·· !( ;ı ıkametgfıh şeklinde kullanılı- iste bu ku!c!erin ve burçların teşkil e ı~ı ışı 1

b
1 u ası eyı o uyan zın- · ır,ı~ terkettı. Goğse takılan ve elmas- şekillerini tedkik edecek olursak, ek~ 

,, tını b liyoruz. fşte bu binalara, tt'~w. y d "kule surunun dahilinde de, dan kahyasının ağzı açık kalmış ve <ler- larla süslü bulunan iyi bir klipin ı:atı ı riyetle vasat fiatta olan JllÜCevherlerın 
~t} kapısb denilen mahallerden gi- c ı~ı ., e 

1 
esile hatta hamamile b"'r-1 hal sure~inJ çıkardığı nefis kasidenin al- 500 liradır. Maddi kıymeti bakımınd:m satıldığını görüyoruz. Binlerce lira hy· 

ı \il c:amısı.e, çeşm • • ~ t b k k 1 • 
~ e.. berile ve birceık evlerile koskoca bir de ır.a ınıza~ını asara ' yara~ma gayre- twuz o mıyan bu mücevher, çift kannclh metinde olan bir parça, dcğerıni verecek 

~tı tınde daima muhnfızlar bulundu- h 
11 

d. tıle kaptan paşaya gondermış. Bu ~d~bi yapıldıi{ı takdirde broş iğne veya pliik müsteriyi bulmak için uzun zamanlar 
ıt_ bu ma a e var ı. thi · k "'tb l · ·a · 
"ijt ~a ccuma kapıları., birer kale ka· Ev:iya Çelehi, Yedikuleden b:ı.hsedcr· mc yeyı 0 uyunca, ru e a mış, lnraz 1.-.ne Y<'rıne de kulianılıyor. vitrinlerde beklemektedir. 
~ı;}lanı ynpılmıştı. k I' k l ğı terkibini kulla- tlaha kabarım knptan paşa, derhal, z:ıı-ı ====:=============--======::::2 

ı . ...,1'<ü en c •ren mezarı • d k" h t rı·· · . . .. . .. 
qj·ıı .. ı o devirlerde ikide b"rde kopan :ın a yasının e unı emretmış. Bu su- gonullerıınızı açlıktan kıvrandıran bu 1 Zaten Yedikule mezarlığının temeli de 
ti •• , ar ' nıyor. 1 d '··h d . d b" k 1 w ' '<IYatı ' evvela hükümet konaklarına n t b hi l·ullanışının ilk sebebi. Ye- rC't c e l'.a ya, mura ına ermış. yaman c (' ıyat ıt ıgına karşı koyamaz Ycdikule zindanlarında öldürülen nıah· 

ı ırd1 u es F' k ·· .. b. · d 1.- mıydı de · · ' llQ • d!kule 7.indanicırıııa siyasi mücriınl<'rın a ·at gunun ırın e, ~ptan paşoa, rsınız. kumiarın kem!klerile atılmıştır den le-
~Ytna~Urna kap~ları, bu isyanlara karşı aıılınaları, ve siyasi mücrimlerden c:<ıJıı- · kahy~nm sa.h:eka.rl.ığ:nı öğrenmiş ve _ırn- Bilinmez değil mi? bil!r. 

't: ·•ı şı b Bahsettiğim kulelerden her birinin i-,_ıı~ıı .... 
1
_ lllak. :.a.dıle birer kale şeklinde nun da C'C".ıebi olmalarıdır. 1 s den_ m. hakıkı şaırının huzuruna g_etır_ı.ı. Fakat tarihin bize kadar getirebildigwi 

ti. ı.., 1 "\:e ışte cKapıaltı haplshar.e- Yedı'kuleye atılan sivasi mücrimı.-r- mC's.ını fcrm~n uyurmuş. Mısralarıle oır mahdud vesikalar gösteriyor ki san'cıtın ~ ıı,,. k " - h k d çinde birer kuyu vardır. 
buı npıların altlarında ve yanların- den birçokları, ~z evvel bahsettiğim ma- bnş!-\asına rut e _azan ıran mağdur şair o esrarengiz ilham perisi; hürriyetten, 

\> liu hun~n chücre, lere verilen isimdi. halleye yerleştirilirlerdi. Hafü cezalı ~a- c sırada, bir g"mı omurgasında kürc:ğe ı~ıktan ve hayattan mahrum yaşıyan zin
~~ l!pıshanelere, hile, ihtikar yapan, 1 . ı n bu sınıf mahkumlar kale dahi!inric vurulmuş bulunuyormuş. Kaptan paşa- dan mahkumlarına, hürriyet, ışık ve rc-

)'t Çarşı ~ ) 1 a · b'tt b. " ' f .. k.. il 

Bugün içler.inde su bulunmıyan, ve 
pek derin olmıyan bu kuyular, tarihte 
,Kanlı kuyu,. ismile meşhurdurlar. ıl'ıl agesına karşı gelen esnaf!ar heınon her tür!ü hürriyetlerine sahibdi- nın emrı, 1 8 1 sura ı mum une e ye- fah ıçinde yaşıyanlardan fazla gülnıüo:-

h ltdı ~ • 1' ·1 • hk" k- k L- ;$ ~ Q(!ledi · !er. Fakat bittabi, kaleden dışarı çııtma- ı ıne {!e ın mı.ş ve ma um, ure ~:zın· lcr!.. Bazı ıddial&.:-a bakarsanız, bu delık!e-
t'fıtıd.an,Ye cü~mleri. işleyip te kadı ta- ları yasaktı. elan, kaldırılıp huzura çıkarılmış. Temenni edelim ki, şairlerimiz, o ta- re :rnnlı kuyu denilmes:nın bir tek ~-be-
~cla11 b·llıahkUm edılen, veya vali tara- JJaha büyük cürüm işlemiş olan, ve Kop1ôn paşa verdiği ikinci bir emirle, lihsizl:rin ?u kadarcık nasiblerıni de l lıi vnrdıı: Oralarda öldürülen mahkü n-

llıaltı ıhzzat. cezalandırılan suçlular rta, tehlikeii .sayılan siyasi mahkumlar ise, sahtekfir kahyanın mevkiini, şairin mcv- çok gormesınler ..• Mesela Ycdikule 7•n- ıa .. ın vücudlerı· rne .... 1 • .. d .1. • Jt. ap h ş · h · • <.<lr ıga gon crı ır, ı.ı-
"ı:' :ıu.S.,b ıs aneJe:_ine atılırlardı. .saydığımız kulelerden b rin: tıkılı:dı:. kiılc değiştirtmiş: aır em ümid t!tme· danların:n duvnrlarında okunabilen ba- kat kanlı kelleleri bu kuyulara gömü-
~ <ı a&'l memuru. unvanını da taşıyan Yedikulevi gezenler, bu hucrelcrı gor- diğı bir ihFana, hem de rüyada bile göre- :.rJ mısra ar da. bu hakikati isbat edebile- Hır<iü. 
ı~:-ı-tlltla Yukarı şimdiki zabıtai belerliye m:işlcrrlir. !ç!Prine ışığın damlası sızmı- m••d:ği bir me:vkie kavuşmuş. Sahtekar cek kıymettedir!er. 
~a lttı •s tının vazifclerile mükellef bu- yan bu 7.ıtıdanların manzaraları, en sağ- kah) a da, şairden boş kalan küreğin ba- Ben ı.ır~~· gelınce, bu çok mühim ın•.!V· 
tı ~~u ~rşı ağash ile, o devrin zaptiye 

1 

lam yürekli insanları bile tirtir titrete- şına oturtulmuş! zua eJinıdt'ki çok kıymetli vesikaları da 
~ (.lre a/ılan zobu başı da, bu hapisha- bi1ecek derecede korkunç, ve müdhiştir. Bir kasidenin oynadığı bu rol, insc;nı ilave edecoği r.ı.: 
llı l1tıe>k "'~l~u~an doğruya mahkum g0n- . Kuleleri dıkkatle tedkik eden meraklı- birçok bnkımlardan düşündürebilecek Evliya Celebinin Yedikule zindanları-

<llt "" ahıyet· · h 'zd"l k · ı d d b 1 g ı'ş ma 1 h.bd. tıL ı ha . ını aı ı er. Fa at Ka- Iar, duv:ırlarda birçok yazılar, imza ar erece e o V\! en na ara sa ı ır. na cFrenk mezarlığı. dedig" ini ya,mış ve 
'<ltı Ptshancler· d · d d ·· ·· B b 1 t hl"li · k " h Cez.ı ı, o evır e mevcu gorurler. en, u mana arın a ı nı o uyucu- bunun bır sebPbini de izah etmiştim. 
~ iihqtlııa !arın en hafifine çarpılan ka- Birçok lisanlarda yazılmış olan bu ya- larıma bırakıyorum. Evliya Celebiye bu teşbihi ilham eden 

ilJ:>ı tın Y t l · ' b 1 .. Ilı" Siane~ a ırı dıkları yerlerdL Bu zılar, ora~ııra kapatılmış bıçarelerın ı- Fakat bu vak'a i e gostermiş oluyorum ikincı .seLeb de, ekseriyeti frenklerden 
~ıiıi~·ı r· re ntılanların mahkıimivet raktıkları hatıralardır. ki, 7ından ve hapishane duvarlarına sti- müteşekkil olan Yedikule mahkumları-

Fakat tarih sayfalarına bir romancı 

rnuhayyelesile ilaveler yapmaktan kuc;ı· 

nanlara sorarsanız, bu iddia ile hakik.ıt 

arasında hiçbir münast bet yoktur. Ya
pılan hafriyat neticesinde, bu kuyulat ın 

toprakları arasında tek kemik parçası 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bu da gost('rmektedir ki, tarihe haki· 
kat şek! nde karışan şu rivayet, traje:iı· 
ye duşktın bi: hayalin mahsuliidiır. () ı Re 1 h:nı çok kısa sürer, hem şok İçlerind<>n hazıları sade birer tarih ve rülmiiş olan kireçler, sıvalar, badanalar, nın, oradan sağ kurtulmayışlarıdır. 

lhQ ra]ar;erd~. imza atmı~lar, bazıları, hiçbir zaman ye- kolay tamır olunur bazı kusurları gıder- Çünkü Ycdikule zindanlan, hakika:en, Kulelerde bu'unan 0 kuyular. kal mn 
tı~ tı diJrned~~renlcr, hariçle ihtilattan rine getirilmiyecek olan vasiyetlerini mişlcr, fakat tamir olunmaz bir kusur ·ş- oraya tıkılmalı: talihsizliğine uğrıyan he- ihti~ at su depoleırıdır. Yanı bu kuvu ar, 
flj~ 1arınd ı lerf için, hemen hiçbir ih- yazmışlar, bazıları da, duvarlara hayvan, !emişlerdir: Çünkü hapishane ve zindan men bütün cfrenkler. e cmezar,. olmuş· !'.arfr c~. muhasaıa esnasında, kalevı • ü
~e:~ ~rı~, o~~a::ahr_um kalmazlardı. Bu insan veya rr.anzara resimleri yapmış- ci~v~riarının f>ıvaları altında, zengin bir ttır. dafaa cdC'n askerlerin susuz kalmamala-
~ • Ütfa gırenlcr, adeta gadre larc!ır. e e iyat, topa tutulmuş muazzam bir me- Oraya hapsedilenlerin yüzde doksan rını temın maksndilc ve sureti ın h-.ı c;a,. 

1 
<l]Jt ara~ı~r;:;ış sayılırlardı. O kadar Venerliklilerin, Cenevelilcrin, Fransız- cleniyet fıbi inkıraz olup gitmiştir. dokuzu, crgeç, bir gün, celladı ve ya- da kazılmıştır! 

Iarm, İtalvanların. ve daha birçok mıl· Acaba hapishane ve zindan duvarları, rnaklarını karşılarında bulmuslardır! - Arka$ı vcu- ·-



Şapka modellerinde yenilik Sokakta giyilecek iki 
şık elbise Önümüzdeki ilkbaharda kadın 

değişiklikler 
şapkası nıodellerinde 

büyük 

Bfrinci .sırada, soldan sağa birinci: Ki
r az rf'ngi fötr'dt:n spor şapka. Arkası ıle
rin. Ön tepesindeki iki sivri uç biraz yük
seklik veriyor. 

•• 

ikinci: Kalı:ı, kaba hasırla krep karı- / 
şık. Hasır bordo renginde, krep mavL ~ 
Ker.arlar içe C:oğru kıvrıktır. En tepPde ~ .... > ..---
gene hasır ve ortasında mavi krep'den \...... C!!!iS \ 
bır 5ivri var. "-..J ' ,~ 
Ü\~ncü: Ka~ot laciverd hasır, kenarlar 

beyaz grogren üstüne Uıciverd çizgiler işlenmiş. Kordela 15- ~lnın üzerine eğilerek giyinileceK. 1:fllketlerinin biri mavi, obü-
civerd. Breton!arda ne kadar yenilik var değil mi? rü beyazdır. 

Dördüncü: Erkek kanot!'elcr!nin hemen tıbkısı, kaba hasır- . İkinci: Hasırdan. Ke?arları yukan kıvrık. Dar bir kor•fola 
dan bir şapka. Yegane süsü sol y:ımnda fiyonga yapılmış ıl~ ~rkadan S!l!;ların ıa!ına tutturulmuş. Sol yanındaki süs 
sert bir koraeıa. 1 hır ..• argadır. 

• 
1 

• • • .• •• • • • Üçüncü: Laciverd baku'dan. Ön ve arkası başı kavrıyacak 
1kıncı sırac.a, soldan sağa bırıncı: Sumbul mavısı rPngmrle şekilde, b'raz derince. Bütün tcpesı turuncu tohumlu hevaz 1 

krepden yuvarlak şnpka. Arkası önünden biraz daha deı m. Iıercailerle .süslü. · 

lki üç senedir spor elbiseler dnha ziyl
de fngi!iz tar1:ma yakındı. Yani kl§s=k 
tayyör bi~imlerinde idi. Bu sene P.ııis 

modellerinde Amerıkan spor kiyafetleri
nin hakim olduğu görülüyor: Plili etek, 
düz süveter. ufak bir ceket, bir de bt-vaz 
serjden hi ceblı, beli sıkı manto. Hüia$a: 
Parlak renkte gömleklerle kadınlaştınl
rnış erkek eşya~j. Hepsi de serj, fanile, 
tuvid vcyn ketenden. 

Cizgıli kumaşlar gene pek rağbette. 

Bilhassa düz viınlüden eteklerin üstünde 
çizgili kısa ' 1 etler çok göze çarpıyor. E
teklerin kimisine akordeon yapılmış, ki· 
misi senış plili, bazılarının plileri yal
nız kalçalara kadar iniyor. Ondan :ışa~ı· 
sı ütülenıneden kendi haline bırakılıyor. 

Boyiar her zamandan bir iki santim 
daha kısa. Çizgili, benekli veya düz ji• 
leler pek moda. Bunlann kolları daıma 
uzun, hatta b:~zan tıpkı erkeklerinki gi· 
b i ce~etin kol1arının altından görünü. 

yor. Pike, ipekli, 
ıüsör, jersey'dcm 
yapılanları v a r • 
Fakat bahar gPÇ• 

tikten sonra daha 
ziyade keten moda 
olacak. Çünkü bu 
kumaş yazlık spor 
elbiseler için en 

.~~,,-- uygun olan ku· 
maştır. 

Daima temiz, se• 
rin ve iç açıcı .. 

Bunlar arasında 
bilhassa seçtiğimiz 
en güzel iki taneyi 
veriyoruz. Biri sa
rı ceket, kahver<.?n• 
gi gabardinden pli
li etek, sarı !~ah
verengi çizgili ta
sör eşarp. 
Diğeri düz ve 

çizgili serj'den. E
tek krem rengiııde 
ve altı parçadan. 
Ceketin çizgi!eri 
parlak yeşil • bor
do. Kenarhrına 

yeşıl çizgiden band geçirilmiş. Yün ör
gü ~üveter dl' bordo rengindedir. 

Eskideıı sı>or elbiselere, §imdi olduğu 

kadar rağbet yoktu. Bunun sebebi ka
dınların .ii.ıkse daha düşkün olmaları, so
kakta gezmekten çekinmeleri ve daha 
doğrusu çıtkırıldım bir tabiate sahih cıl

rnalarıyciı. Faknt kadınlar günden güne 
flt:nc kadınlık ıarafetini muhafaza ede
rek ftadelığe doğru gittiler, bu yüzJen 
spor elbiselere de rağbet çoğaldı. Spor 
elbiselerin en büyük faydalarından biri 
cle pratik olmalarındadır ve ayni zaman
da daha ucuuı ·malolurlar 

ÖR G Ü L E R 

Yün bluz 
I 

Solda - Siyah yünlü rob üstünde har dal sansı yünlü truakar. _ıtfl 
Sağda - Siyah kürkle süslü, eteği p\Jsell t ayyör. Yakanın kürkünden, gaf",. 

horoz tüyü tok. 
~·----~~~~~~~-________,/ 

Vücudu ince gösteren 
renkler ve b~çimler 

Elbisenin r<?ngınm, kumaştaki çizgile
rin, ve dikiş tarzının bir vücudü; güzel, 
çirkin, zayıf, ~şman hatta; boyu uzun 
veya kısa göstermesi itibarile büyük e
hemmiyetlerı vardır. Terzilik san'atmın 
b!lh:ıssa <'n çetin noktası burasıdır. Vü
cuı.iü gözönünde tutup elbisenin rengini 
ve biçim:ni ona göre tayin etmek ic.'lb 
eder .. 'itrinde göz alan bir renk ise ~ldu
ğu :rnmnn güzel görünmiyebilir.. yarıud 
şu vücudrte gftzel durur da diğerinde gı.i-

.C durmaz. Bir modelde beğenilen elbise 

Bu örgü bluz güzel bahar günlerinde ber \-Ücude uymaz. 
çcık ışinize yarıyacaktır. Sevdinizse he- Bir elblRe yapılırken her şeyden evvel 
men örmiye b::ı~Jayınız. Gerçi örgüsü çok bunlar diışünü!ınesi ve kumaş ınodell 
kolay, hiç de yorucu değil ama bahar da ona göre tayin etmelidir. 
nerede !se kapımızda. Gerçi bunu tayin için çok tecrübeli 

Uzun, k;;hn kroşe ile örülmüştür. Önce ı ve ince gcirüşlü bir göze sahib olmak !a
her sırn, bnştnnbaşa -tıbkı ufak kroşe :le 1 zım. Ama umumi bir kaide halinde bili· 
sık iğ.1e yapa~ gibi- batıp çıkara1< tığın nen birçok pratik çareler de var. Buol:lr 
üstüne toplanır. Sonra ilmikler bir~r bi- b:linir ve tntbi\ edilirse muhakkak !ti si
rer gene tıbkı sık iğne gibi fakat soldan luet çok incelir. 
sağa birer birer örülerek tığdan çıkarılır. Önce rrnkleı~ alalım. Koyu renkler:n 

Bluzun ıengi beyazdır. Çizgileri i::te- açık renklere nazaran vücudü daha :nce 
ğinize göre mavi, Jaclverd, yeşil, kahve- gösterdiği muh~kkaktır. Ancak bazılan· 
ıengi yapabilirsiniz. nın husu~;ıyetleri vardır. Mesela: Ayr.i tt· 

Örgü çocuk ceketi 
Yakası, kol ka

pakları ve önün
deki band, beyaz 
Ankara yunun. 
dendir. Etekleri on 

dört sıra ters yüz. 

Geri kalan taraf

ların örgüsü: İlk 

sıra nihayete ka-

dar bir ters - bir 

yüz. ikinci sıra 

baştanbaşa yüz. 

Bundan sonraki sı-

ralar bu ikisinin 

tekrarından iba

ret. 
Ceketin rengi laciverdc:lir. 

çıklık1a gri bejden, kırmızı maviden da
ha şişman gösterir. Bazı kahverengil-:?r 
-bilhnı:sa kızıla bakanlar- koyu olduktan 
halde silueti umulmıyacak şekilde geniş
letirler. B:ihassa laciverd -açık bile olsa
siyah kadar inceltir. 

Biçime gelince: En ziyade gözöniinde 
tutulacak taraf kalçaların inceliğırlir. 

Kc.lçayı ıfar g<isteren biçim blitün silueti 
inceltiyor demektir. Omuzları geniş, :e
vcrleri C'ııli, etekleri dar, dik yakalı re
dingot t:!ızı ır.antolar bunların ba~ında 

gelir. Hele kcrsajlarının önüne yanyana, 
uzunluğuna kürk bandlar konursa hoy ' 

1 
sııl 

c;ok ince uzun görünür. Eğri kruvazeler l l!cnişliğlni eiz.Jiyeceği sanıht d~J<ıfl ~ 
de bu malcsada pek yarar. tamam.le aksir.e. Bunun için stl"I re;; 1 

Mantolarda en fazla sıkı ve yüksek bel- çıminde t:ıvyörlerle, az uzun, dar 
lerden Mlonmalı. Hiçbir şey onun ka•Jar Jcr onlara tercih edilmelıdir. sonı.ıJ1 tıl 
kalçaları r..çığ<'\ vurmaz. Hemen hemen bu mcvsım m )dasında büyük bır yeJ1 ı
düz ,.e bel yerı pek az belli olan sen!iir- m&ktadır. Seve> seve ) aptırabıl rsı t ~ 

·· t ı · ·· 1 gcrı ı s•ız ınan .o ar en ınce uzun gostcrcn.er- nasklar1a sen tür kalçnlnrı ı.J1' 
..ı· vcs • 1..;ır. Çok mce u7.un olmıyanlar he 

Bol t rua-kar bir mantonun kalçaların ırıelidırler. 
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llo'" • d ····ı As b ~Qzıçine gelen buzların bazıları Atlas Okyanuwn a goru en Y -

1 
ergleri andırıyordu. Boğaz tıkandı, Sarayburnundaki kale duvarları 

~kıldı ve Boğaziç:nin bir tarafından diğer tarafına İn•anlarla hay -
vanlar yüriiyer:ek:.:...=g::.;e:.:ç:.:.t:.:il.:.er:..;. _________ _ 

Bu hafta göreceğimiz filmler 
Yazan: Kadircan Kaflı • 

lstanbul sinemalarında bu hafta beş tane birinci 
sınıf büyük ve güzel film gösterilmektedir 

İstanbul sinemala
rı için bu hafta bil· 
yük filmler haftası 

olarak sayılabilir. İş
te isbatı: 

Macera adamı 
Türk sinemasında 

gösterilen bu film, 
Blanche Montel ·ve 
Victor Francen tara. 
fından çevrilmiştir. 

Mevzuu şöyledir: 

Rauson Afrikada 
on sene kaldıktan 

~i ;etnıiş senedenberi İstanbulda dem- yüz yaşındaki (Dandolu) nun, ~udüs sonra Fransaya, am
~ğ 11ınanıen donduracak kadar şiddetli üzerin~ giden haçlılar ordusunu Istan- cası Geroyun yanına 
Çok\lk~ar olmadı. Esasen dünyanın bu bul üzerine çevirerek burayı kan ve a- gelir. Rausonun ~0 .. 
it .g.~tzeı şehri, Napoli ile aynı tUI da- teş içinde lıırakmasile olmuştur. cuk olarak bırakt:ğı 
~il U~erindedir. Napoliye kar yağmaz. İmparator Hanri ölünce yerine Piyer Jöneviev büyümJ.ş, 
tıls. at .Istanbul her yıl yırtık pırtık da dö Kurteney imparator. ilan oeundu. güzel bir kız 0lmllş· 
b·· a .. hır ınüddet için beyaz kefenlere Fransadan Romaya ~eldı. Papa ta~afın- tur. Şimdi, Rausonun 
lıtunür. , dan tac giydirildi. Istanbula gelırken üzerinde pek büyuk 
":Buncıan ba~ka İstanbul tarihte çok Epir h.1lkının taarruzuna uğrıyarak öl- bir tesir uyandır-
lS.trı ~ ' · R b d .. K + 'Y liJ an kış!ar geçirmiştir. Bunları sıra- dü. Yerme kardeşı o e~ o ur .ene maktadır. AfrikaJa 

e Yazıyoruz: geçti. Bunlar 1221 senesınde oluyordu. iken Rauson bir mü-
• · ErıEsi sene İstanbul gene tarihin 1 cadelenin kahramanı 

b -~~ 1 <;cnesiydi. İmparator Arkadyüs me4hur ve şiddetli kışlarından_ birini olmuştur. Nazır Ge-
~:l~n i~leri saray hadimlerinden Ot- yaşadı. Boğaziçi ve Haliç tamamıle buz roy ile Rausonun ak- Sarayda gösterilen .Malakalı Ka dın~ filminden 

ğj il Un eline bırakmış, onun tertib etti- tuttu. rabalıklarından haberi olmıyan kızın ni-ı Aktrislerden Alice köyde kalıp Piycr 
bi1' ıahne 

ıı:y%~nlar, koşular ~e ziya!etlerle eğle- 8 _ .. . . ş~nhsı_.me~'us Varezi'nin bir_ tak~iri _üz_e- n: evleniyor. (Piyer) petrol ~ulma~ için 
\te rt. Otrop vaktıle ahlaksızlık eden İstanbul 145 3 senesmde Turklerın I rıne duşmu~ ve Rauson tevkif cdılmLŞtır. ugraşmaktadır. Nihayet emeline naıl olu-
ll'\ ~,e.'ıçliğini kaybedince kovulan bir eline geçti. ı 67 senelik bir tarih içinde, Bu mesC'le Geroy'u çok üzmüştür. Çünkü yor. 
ıı;~h·Uht~. Fakat ~nt:ikalarile sarayda den.zı donduracak kadar sert ~ir kı.~ın Rauson'un yeğeni olduğu öğrenil~'.ği t~k-

O ını b~r yer ve iktıdar, 1mı§.!.ı. 1 geçtiğine dair bir kayde tesaduf edıle- J dırdc her şey mahvolacaktır. Jonevıcv 
Lüks hayat 

oıa kı~ Istanbulda müdhiş bir soğuk I mc.1ı. Fakat 1620 senesinde en sert ve meseleyi halledeceğini bildirir idiyse de 
ılı.ı L~ Boğaz; çi ve Haliç baştan?.aş~. do~- son kış istcinbulluları titretti. 1 son zamanda tesareti kırılır. Az zaman 
~18•1;u hal yirmi gün kadar ~uı.du. Bır 1 Genç Osman padi~ahlık ediyordu. sonra Rauson'un masumiyeti tebeyyün e
kış1n1 ?alk _v~ bil~assa Hırıstı~~nlar.' Yeniçerilerin zorbalıkl~rı~dan, ede_?siz- der ve_ k~rtulur ve tam zaman~nda. yetı
tıia şıddetını Allahtan gelen bır bela liklerinclen kurtulmak ıslıyordu. K osem şerck ışcıler arasında çıkan bır ısyaııı 

rak telakki ettiler. ı Sultanın kt·ndisirıe verdiği odalıkları bastJrır. 
1 O kovuvor, s::ırayı boşaltıyor. Şeyhislfımın Nihayet Rauson sakin bir hayat geçirdi-

&i l'nparator Üçüncü Leon, azizlerin re- kızın~ ıı " kfılıla almak istiyordu. Zorba- ği Afrikayıı avdete karar verir ve avdet 
ltı~llerbe ibadet edilm~si ale~hinde lar bunu pörürıce kızıyorlardı. Ortalık- ederken Jönevicvi yanında bulur. 
w cau0ıe ediyordu. Bu ugurda bır pat- ta fı kı•· fıkır fitne kaynıyordu. Bu sı-1 Brondway Melody 1938 
tıı~n istifaEına s~beb olmuş~u .. Sa~ayı- rad:ı t 620 senesinde Boğaziçi ve Ha- 1 Melek'cl::! gö~terilen bu filmde Robert 
t?ıak l~apısından !sanın resmını kaıdır- liç t:ımamile dondu. Buzlar o kadar j Taylor ve Eleanor Powell baş rolleri oy
lıı ısterni~, kadınlar imparatorun me- ı kalınla"tı ki Rumeli yakasından Ana-

1 
namaktadırlar. Mevzuu şöyledir: 

ta tırunu dövdükleri gibi patrik Anas-ı dolu ya kadına ya:va yahud araba ile 1 Steve I<clcigh, meşhur Broadway ş~h
ta~ da taşa tut_muşlardı. Diğer taraf- geçtile::-. Hicri t O 30 ~arihine tesa~L~f e- rinin t>? mühim impresario'sudur. Her· 
~a Re-ne aynı ımparatorun zamanında divordıı ve ~air gcçınenlercien bırı bu man W!pple ona çok muhteşem bir rôvü 
~a ttaı Gazi Bizans arazisine akınlar mLilıim hadiseve tarih dü~ürdü: J tı:nzim etmek emrini veriyor. Bu sayede 
b ~tnıştı. Bu sırada ve 739 senesinde y 1 ld Üsküdara bin <'tuzda Ak- ı Wippleıin mallanna reklam yapılm!ş 0 • 
~gaz· . .. d " o o u • k T.J ' k bi . 1\ıni baştan başa donduran mu - deniz dondu.• ı !öca ·tır. • crrr.an ın arısı Karoline genç 
tl ş bır soğuk İstanbulluları titretti. . ~ . . Steve'e aşık oluyor. Fakat Steve gtizel 
t~lit Ve papaslar bunu da imparatorun E~k~ Bi::nns halkının. ~ı~çogu pbı 0 

1 
Sally'yi sevmektedir ve onunla evlenmek 

\i··"e havari resimlerine karşı takib et- zamanki lstanbul ahalısını~ çogu da, cırzusundadır. Meramını kuvveden fiile 
~h ?nen(i siyasetin bir cezası olarak kışın şiddetini, insanların gunahlarmın 1 ç-ıkaracaktu. 

Ul ediyorlardı. bolluğıma karşı Al~ahın cezası olarak Steve Raleigh rolü: Robert Taylor ta-
t e kabul ettikr· rafından; Sally Lee rolü: Eleanor Powcil 

lıı l}}Prtrator Beşinci Kostantin zama- • tarafından yapılmaktadır. 
1~~.cla _siddctli soğuklar iki defa olmuş- 1620 den sonra o derecede şiddetli Kara altın 
ltq'l'a'Bıtisi 753 sene.sinde olmuş; sular, kıs görülmedi. 1669 de. Boğaz.içinin bir İpek Fi~~ması~ın programını teşkil e-
hı ~C!nizdcn Boğaziçine ve Marmara- kı~mi buz tuttu ve Karadenızden buz den bu fılm, İrene Dunne, Dorothy La-

ı~~~ı·u buz parçaları getirmiştir. p<ırça!arı geldi. ı 7SS de HaUçle Boğ~- : mour, Ran~olf. Scott'. ~ki_m _Tamirof! ta· 
tarı· c;;enesinde memlekette veba has- ziçinin hir kısmı dondu. 1823 de Hal:ç • r.ıfından vucuce getırılmıştır. 
ti!i!hl:ıı Ç:krnış, ortalığı kasıp ka\·urmuş, J sulcırını tamamile bir buz tabakası ört-1 Vak'a Amerikada Pe?sylvania köyıü
~la~~t ıçlnde bırakmıştı. Diı}er taraftan tü. 1862 de Boğaziçinin bir kısmı buz leri ara~~nda _geçmektedır. Bir seyyar ti
\ı~ 'i arıa Bulgarlar bütü~ Makedonya tutmakla b~raber Haliç de buzlarla yatr

1

0 koylerı .. d~laşı_yoı:_ ve _ş~rkıları, o-
~tır Unani.stan havalisile lstanbula ka- doldu. 1878 de Ruslarla o1an muhare- arı ıfa koylulerı eglendırıyor. 
~lltıı 01cın yerleri yakıp y1kıyorlardı. be sırasındaki şiddetli kış, denizin ke
ieııi ~ Yetişmiyormuş gibi o kış del) - narlarmı dondurdu. En son olarak 1928 
~'YıJ ıt soğuk çıktı. Marmaranın şimal senesinde İstanbtl! kıyılarında bazı yer
d(:lli:~ Hali~ ve Boğaziçi, Hatta Kara- lerin, üc::tiinde insan gezebilecek kadar, 

tnarnıle dondu. buz tuttuğunu hatırlıyoruz. 
Aı-aa • _:.:~---------

>~3 an ancak sekiz sene geçmişti. Köyliileri c1olandıran açık gözler 
~h·ı' s~ne>si kış mevsiminde Bo~aziçi 

.r <I"' "" B acık"ö~ıer köylüleri dolandır::.cak 
<ili!t~ 1 görülmemiş ve görUlmiyc>cek , :ıbz_ı tısuİ ~u1dıuı;lardır. Bu da şudur: 
1 Ce:i ven. ır kl t d .. 1 
<ıtııa.ı-t/'! sert bir soğuk f!Ördü. Boğaz ~.falfımctur k1 ıo ve 25 kuruşlu ar e avu -

ki bu 
1 
ıJe donmadıysa da Karadenizde- ,ien kaldırılmıştır. Bununla beraber halkın 

~ıntı ~ ar o kııdar çabuk çözüldü ve a - elinde mevcud bulunanlar malsandıkların -
J o k d , bul edildiği gibi m:ı.Uye tahsildarları 
<it),.. a ar hızlı oldu ki Bogy aziçi bun- c.ı. .ca ı ıh ti 

,. d da vergıye mahsuben 938 senes n aye ne 
~lla8 0°1

du. Gelen buzların bazıları kadar alacaklardır. 
gölitl ky~nusu şimalinde her zaman Vaziv:?t böyle olduğu halde bazı açıkgöz-
<lıtıv en (Aysberg=Buz dağı) leri an- lPrln k~ylere dağılarak saf köylülere: 
..ı ı: Orflu B · b M- Artık bu paralar geçmiyecek; fakat ~a:<;i k · ogaz tıkandı; Saray urnun- • .... 
· 'lle d 1 - · b'.z ucu?.a toplarız.» ~hin b· uvar arı yıkıldı; ve Bogazı-

1 Dive vok pahasına eski 10 ve 25 kuruş -8
< nıarı " tarafından d i ğer tarafına in- lukla~ı ıı.Jdıkıarı ve bu suretle köylüleri do-

.;ı hayvanlar vürüyerek geçtiler. ınnC:ırdıltları haber alınmıştır. 
9ıs ,, e Dahiliye VekD.letı, bütün vilayetlere yap-

~ıy118 'e 934 senelerinde İstan bulun tılh tamimde dolandırıcılar hakkında şld -
rı bu t ~ctıl takibat icrasını ve köylülerin de bu 

1 ıo1 z uttu. lıu~usta tenvir edilmesin! bildirmlstlr. İşin 
~~lda L~~~ 1_261 senesine kadar İstan- 'lslı biitii.n köylere yayılacak, bu gibi dolan -

Sümer .sinemasında gösterilen bu fHm 
William Pow~ll ve Carole Lombard tara-
fından çevrilmiştir. 

Parisin tenh-ı bir muhitinde mü!tellef 
bir otomobil durmuştur. Otomobilde bu
lunan İri:ne. Godf ey adındaki sarhoşu bir 
suareye davet eyliyor. Suare de doğrusu 
nev'ine r.z tesadüf edilir nevidendir. 
İrene'in annes: Madam Bulor.k suare s:ı-

'* Broadway Melodi filmınde 
cKara Altın. d.a frene Dunne Robert Taylor ve Eleonor Powel 

1 b k · ·ı · · t · h 1 sarhoş değildir. Bullock iflas halindedır. onuna Jr eçı ı e gırıyor. rene sar oş . . , 
G df 1 b. · · ··k·f t k Nihayet metrdotel !rene ile evlendiKlen o ey ı e ırıncı mu a a ı azanıyor. .. a· 

Godfoy eve metrdotel olarak kabul erli-ı sonra ışler duzelmekte Lr. 

liyor. Evcle herkes bir hava çalmaktadır. Mal~ kadın 
Nihayet !rene, Godfey'e aşık oluyor. Mös- .. Bu ~eşhur .film Saray sinemasında 
yö Il'..ı:;lock bu çılgın üç kadın arasında 1 gosterılmektedir. 

· Ü - , Mevzuu şudur: yoşamaktadır. stelık Madam Bullock - .. . n: Od ·· ·· b. 
un bir sevgilisi de vardır. Bu bir Rus pi· . Mure~b:ye .'. y~pan _rey gunu~ .1• 

· ı·a· N.h t · 1 d.. 1 - b rınde bır Ingıl!7 bınbaşısı ıle evlcnmıştır. ynnıs ı ır. ı aye ış er uze mege aş· . . . . . 
l G df d·ıa·~· ·b· ~di b. B;nbaşı (Malaka) ya tayın cdılmıştır. Mu-
ıyor. o ey zanne ı ıgı gı ı a ır . . . . 

maileyh mevki edınmek ıçın sosyete ha· 
yatına ab]mış ve karısını ihmal eylemiş
tir. Kadının canı sıkılmakta ve memleke
ti dolaşmaktadır. Bu gezint lcrin biı inde 
Prens Se}im il~ tanışıyor. 

Birçok maceralardan sonra gen-;ler 
nihayet Eaadete kavuşuyorlar. 

Uykusuz geceler 
Bu fi!im Sak.:lrya sinemasında göstPı il 

mektedir. 
Gençliğinde çok serseri bir hayat gc

ı;ıren Pazniçef nihayet uslanmış ve genç 
ve temiz bir kızlc. evlenmiştir. Bir d.:- c;o
cukları olmuştur. Bunlar rahat bir hrıyat 
gtçirirlerken Elen keman ustadı TL .. :t· 
cevski He lanış.:nış ve ona Bethowe.nin hir 
sonaı;:ıı çalarken piyanoda :-efakat et-
nıi~tir. 

Kıskançlık tesiri altında kalan Pcızoi

çd kansının l·,,mancıyı s evaığlni zanne
derek rvveıa karısını vurmu~, ve nuu 
öldü zannile kemancı va koşmuş, fakat 
onu da öidüreıneıniştir. 

ı.ı~r 13 ımparatorlar saltanat sür- dıncıları bükfunete haber vermeleri anla -
· Ur.ı!arın gelişi Venedik Duç'ü, tılacaktır. Victor Francen ve Blanche Mon td •Macera Adamı. nda 

Pazniçef hapiste yattığı müddetçe E
len onu hklrmi§. Hap isten çıktık!an 

sonra tekrar aüzel bir hayata kavuşmuş-'"_ .. __ 
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Bir Haftahk 

PROGRAM O ---- ----- --
l~·ı AN BUL ark:ı.dqlan tarafından Türk musikisi ve cfaşltn>. 19.30: Saat ayarı ve arabca neşri

h:ılt şarkılan. 20.30: Hava raporu. 20.33: ö- yat. 19.45: Türk muslklsl ve halk şarkıları 
2'1 Şubat 1938 Paa.r mer

1 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: (lilkmet Rıza ve arkadaşları). 20.15: Milli 

~·~ neşriyatı: Ved.~ Rıza ve arkadaşları tarafından Türk iktısad ve ~rruf mevzuunda konuşma. 20. 
12.iO: Plakla Tiirk musllds1. 12:50: Bava- mus1k1sl ve halk şarkıları, (saat Ayan>. 21. j stı: PlAlda dans musikisi. 21: Ajans haberle-

dls. J3.05: Studyo Çigan orkestrası. 15: ~ustafa ve arkadaşları tarafından Türk rt. 21.15: Stüdyo salon orkestrasL 21.55: Ya-
Akşam neşriyatı: mus kisi ve halk şarkıları. 21.50: Orkestra.' rınkl pl'Qgram ve İstlklll marşı. 
18.30: Plakla dans muslklıd. 19: Nihal ve 22.45: Ajans haberleri. 23: Plı\kla BOlolar, o-

arkadaşlan tarafından Türk muslklsl ve halk pera ve operet parçalan. 23.20: Son haberler * 
şRrk!Iarı. 19.30: Konferans: Prof. Sa~ih Mu-1 ve ertesi günün programL ! Mart 1931 Çarşamba 
rad (Radyo dersleri). 20: Muzaffer Ilkar ve * Öğle n~riyatı: 
ark2.c'.aşları tarafındr.o Türk muslkls~ ve hallt 

5 
Mart 

1938 
Cumartesi .. 12 30: Muhtellf pUik neşrtyatL 12.50: PlAlc: 

şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: ömer Rı- Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-
z:ı tarafından arabca so~lev. 20.45: Muzey- ötıe neşriyatı: Ji ve h:ıricl haberler. 
yl'n ,e arkadaşları tarafından Türk musikisi 12.30: Pllı.kla Türk musUdst 12:50: Hava- Akşam n~Tiyatı: 
ve halk şarkıları, (saat Ayarı>. 21.15: Cemal dls. 13.05: Plllkla Türk musltJ.sl. 13..30: Muh- 18"10: Muhtelif plfık neşrtyatL 19: Türk 
Kamil ve arkadaşları tarafından Türk mu- tem plak neşrlyatL musikisi ve halk şarkıları CHlkmet Rıza ve 
slkls1 ve halk ş:ırkıları. 21.50: Orkestra. 22. Akşam neşriyatı: arkadasları). 19.SO: Saat fıynn ve nrabca neş-
20: Keman kon eri. 22.45: Ajans haberleri. 18.30. Pllı.kla dans muslklsl 19: Mandolln rlyat. 19.45: Türk musiklsi ve halle şarkıları 
23: f'Jfiltla sololnır, opera ve operet parçalan. ve Gitara: zekerlye Tavman ve Gitarist !Mahmud Kanndaş ve arkadaşları>. 20.15: 
23.20. Son haberler ve ertesi günün programı. Flar~er. 19.30: Konferans: üniversite Profe- ılktıs~dl .konuşma: Şevket Süreyya Aydemir. * stlrlerlnden Ziya cemal Aksoy (Diş ve ağız 2fl.30. Phkla .~ans muslklsl. 21: Ajans haber-

z8 Şub:ı.t 1
9

38 pazartesi bakmısızlığının zararları>. 19.55: Borsa ha- lerl. 21.15: Studyo ~alon orkestrası. 21.55: Ya
bew:lerl. 20: Sadi Hoşses ve arkada•ları tara- rmkt prcıgram ve IstlklCı.l marşı. 

Üğl~ neşriyatı: Y 

12 30: Plfıkla Turk musiklsl. 12 50: Hava- fı:ıdnn Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. * 
dl 13 il5: Plakla Turk muslklsl. 13.30: Muh- 3o: Hava rap~ru. 20 33: Ömer Rıza ,,:tarafın- 3 Mart 1938 Perşembe 
teli! pt:.k neşriyatı. ıd'\n arabcn soylev. 20.45: Semahat Ozdenses Ö~le nesri;>atı: 

Aksam ne~riyatı. ve arka:ln ları tnrafın~an Turk musikisi ve 12 30: Muhtelif pliik neşriyatı. 12 50: Plak: 
. • . hslllt şarkıları, (sant nyarıL 21.15: Klfı.slk Türk T>IU ·ikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahl-

17: InkıH\.'b der i: Üniversiteden naklen, Turk musikisi. 21.50: Orkestra. 22 45: Ajans .ı ve harlcl haberler. 
Mılhmucl E "'d B kurd tarafında!'. 18.30: r.'lberlerl. 23· Plakla sololar. opern ve operet Ak am neşriyatı: 
Çocuklarn mn al: B ynn Nine. 19: Incl: Şan, pıırçalan. 23.20: Son haberler ve ertesi gü-
plynno ve kcmıın refakatlle. 19.30: Memleket nün programı. 18.30: Muhtellf plak neşriyatı. 19: Türk 
ş:ırkt• n: Malatynlı Fahri. 19.55: Borsa hn- musikisi ve halk şarkıları {Servet Adnan ve 
b~rle.I. 20: Rıfat ve arkadaşları tarafından ~ arknda !:ın). 19 30: Saat lıyan ve arabca neş-
Türk mııslklsl ve halk şarkılan. 20.30: Hava A N K A R A rlyat. 19.45: Turk musikisi ve halk şarkıları 
raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca CH!kmi.'t, Servet. M. Karındaş ve arkadaşla-
söylev. 20.45: Belmn ve arkada.şlan tarafın- 2'7 Şubat 1931 Pazar rıı. 2015: Konferans: Sellm Sırrı Tnrctı.n. 20. 
dan Türk mus klc;l ve halk ııarkıları, (saat ö~ıe neşriyatı: • 30· Plakla dans mus!klsl. 21: Ajans haberle-
fiyar:). 2ı.ı5: rn ıı saz heyetl. 21.so: Radyo- 12.:so· Muhtelit plftk neşriyatı. 12.50: Plftk: rl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Ya-
fonik temsil: Stüdyo orkestrası refakaUle Türk :nuslklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- r:nkl program ve İstikliil marşı. 
(Per Günt). 22 45: Ajans haberleri. 23: Plak- li ve harici haberler. * 
l:ı solol2r, opern ve operet parçaları. 23.20: ~~;'1P~ı\~ri~!;~atL 18_35: Çocuklara mn- 4 l\lart 1931 Cuma 
Son haberler ve ertesi günün programı. Ö""I ı sıı1 : Nurettin Artam. 19: Türk musikisi ve • e neşr yııtı: * hn1k şarttıl:ı.rı (Servet Adnan ve arkadaşları). 12 3Cı: Muhtelif plfık neşrlyatL 12.50: Plak: 

l l.Uart 1938 Sab l!l.30. Saat fiyarı ve arnbca neşriyat. 19.45: Türk 1!11.1s!kisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahl-
Öğte ne riyatı: Tilrk muslklsi ve halk şarkıları (Mahmud Ka- li ve tı:ırlci haberler. 
12.SO: Plakla Turk musikisi. 1250: Han- rmdaş ve arkadaşları). 20.15: Cemal Arıt- Akam neşriyatı: 

dis. 13.1?5: Plfıkla Türk musUdsl. 13.30: Muh- 1 ıns.n: \Köy kalkınmasında hayvan yetl~tJri- 18.30: Plfılc neşriyatı. 18 35: İngilizce derı: 
1ellf p:Cık neşriyatı. lclllğO. 20.30: Plfıkla dans musikisi. 21: Ajans A'Zlml' İpek. 19: Türk muslklst ve halk şarkı-

Ö~le neşriyatı: h;berlerl. 21.15: Stüdyo ~alon orkestrası. 21. lsrı (Hnlük Recai ve arkadaşlarıı. 19.30: Sa-
17: İnkılab dersi: Üniversiteden naklen, 5:ı: Yarınki program ve Istlklfil marşL '\t A~an ve arabca neşriyat. 19.45: Türk mu-

Mahmud Esad Bozkurd tarafından. 18.30: * si!'Jsl \C halk şarkıları <Servet Adnan ve ar-
Ulus:ıl Ekonomi ve Artırma Kurumu namı- 28 Şubat 1938 Pazartesi kadll"ları). 20.15: Edebi konuşma: Behçet 
na konferans: Ziraat Bankası mlidQr mua- Öğle neşriyatı: Kem'il Çağlu. 20.30: Saksofon solo: Nihad 
vJni Reşad. 19: Nebil oğlu İsmail Hakkı: İki 12.30: Muhtelit plak neşriyatı. 12.SO: Pliık: Esengln. 21: Aj:ıns haberleri. 21.15: Karışık 
arkadafil refakatlle, Türk musikisi ve halk Türk muslklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- plak neş::lyatı. 21.55: Yarınki program ve İs-
şnrkılan. 19.30: Konferans: Beyoğlu Halkevl li ve h;,rJci haberler. tiklal mıırşı. 
namına, muharrir Naci Sadullah (HayYan Akşam neşriyatı: * 
sevgi l). 19.55: Borsa haberler!. 20: Klbik 18.30:. Pl!ı.k neşriyatı. 18.35: İngilizce ders: 5 l\tart 1938 Cumartesi 
Türk musikisi. 20.30: Hava raporu. 20.33: ö- A7Jme Ipek. 19: Türk musiklsl ve hnlk şarkı- Öğ e nf'srivatı: 
mer Rıza tarafından arabca aöyleY. 20.45: Jan <Makbule Çakar ve arkadaşlarıl. 19.30: 13.30: Muhtelif pliik neşriyatı. 13.50: Pliık: 

ve Bağı 

H akikaten Br 
yanları adet 

zamanlannda b6' 

yük rahab ka~ 

turan, 

her tOrlü serbesti 

vücutlartJ11 

verea cill' 
lerini ter ve taze tutan rahillli 

iltihap akıntı ve ağn, sancı '' 
kaşıntılanndan koruyan kıyıııe" 
ö çülmez bir idealdir. 

FEMİL -ve BA 1 
Bu sıhhi, pratik adet bezleri 

her ticarethanede sayın bB" 
yanlarımızın hizmetlerine ba" 
zır dır. 

~~---~--------------~-------------------------------" 
MÜTEKAİT DUL VE YETİM 
MAAŞLARI HAKKINDA 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: 
------~------------------------....;. ________ __ 

1 Ha7iran, Temmuz, Ağustos/ 1938 üç aylıklarının İgkonto•d' 
na Martm birinci günü başlanacaktır. .. 

2 flk iki gün harb malullerine tahsis edilmiştir. Bugünlerde .,,u
racaat eden malullerin iskonto muameleleri ayni günde fı'lP~: 
lır; Martın üçünden itibaren maluller de umumi sıraya ti 1 

olur. 
3 Cüzdanlar 28 Şubattan itibaren kabul edilecektir. . et 
4 - Cüzdanlarını vererek numara fisi alanlara ancak bu fıtl 

üzerinde gösterilen gün ve saatl;rde tediyat yapılacağınd~ 
bu tarihlerin değiştirilmesi için \·aki olacak müraca tların 1"' 
bul edilmiyeceği ilin olunur. Vedi'\ Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 

1 
S:ıat ayan ve arabca neşriyat. 19.45: Türk Tiirk mnsi~isi ve nalk şarkıları. 14.15: Dahl

m~lkls! ve halk şarkıları. (saat Ayan>. M21. i mus!klsJ ve halk şarkıları <Servet Adnan ve li ve t.'\rlc-i haberıer. 15.30: Müzik Öğretmen 
15. Tu~n~~b~~n~ra~~nn~ a~~a~n>.~.ı5: ~~~nu~~= N~~ m~u~anmkl~Cum~rBqb~$ruh- ,.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r~ 
muslklsl ve halk ş:ırkılan. 21.50: Orlr.estra. I m,.ddin Kırş:ı.n. 20.30 Türk musikisi ve halk monık orkestra heyetinin konseri. 
22.45: Ajans haberleri. 23: PI§.lr.la sololar, o- j şarkılan (Salfıhaddln ve arkada'\:larıl. 21 · A- iy t ı · Ako;aJn ne.<1r a ı: 
pern ve operet parçalan. 23.20: SOn haberler J:ms haberleri. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. ' 
ve ertesi günün progrnmı. j 21.55: Yarınki program ve İsUküU marşı lS.30: Pllik neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka-* * · rngöz ıKüçük AllL 19.10: Türk musikisi ve 

hqlk şarkıları (Mnkbule Çakar ve arkadaş-
! l.\l:ı.rt 1931 Çarşamba 1 Mart l93S Sab ıarı) . 19 35: saat Ayan ve arabca neşriyat. 

ö~te neşri)atı: Ö~1e neşriyatı: a50: Türk musikisi ve halk şarkıları (Hlk-
12.w: Plakla Türk musikıst. 12.50: Hava- 12.30: Muhtelif pli.le neşriyatı. 12.50: Plil.k: nıet Rız.-ı ve arkadnı.larıl. 20.!5: Hukuki ko-

dla. 13 05: Plô.kla Türlt musittai. 13:30: Muh- Türk musikisi Te halt ııarluları. 13.15: Dahi- nıışma: Huku!< İlmini Ynyma Kurumu üye-
tellf plak neşrlyatL 1i ve h:ı.rict haberler. ıe .. !nden Şevket: Bizde 1dari kaza. 20 30: 
Aksaın neşriyatı: Akşılm neşriyatı: PlA.l:la d:ıns musikisi. 21: Ajans haberleri. 21.

1 18 30: Plakla dnns mwıUdst. 19: Nihal ve l8.30: Muhtelif plft.k neşrtyntL 19: Türk 15: Rtüdyo ~ıon orkestrası. 21.55: Yarınki 
arkodnş!an tarafından Türk musıklst ve halk muslklsl ve halk ş:ırkılan (Leman ve arka- program ve Istıkltil mar~ı. ı 
ş:ırkılnrı. 19.?0: Şişli Balkevl göstcrit kolu 
tarafından bir temsll (Mete). 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Necmeddln Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve hallı: şarkıları. 
20.30 ' Hsva raporu. 20.33: Ömer Rıza tara
fından ı:ı.rabca soylev. 20:45: Nezihe ve arka
daşları tarafından Ttirk musikl:si ve halk şar
kıl:ı 'l'ı. <saat iiynrı). 21.15: Fasıl saz heyetl. 
21.50: Orkestra. 22 45: Ajans haberleri. 23: 
P!Cıkla sololnr opera ve operet parçaları. 23. 
2ll: Son haberler ve ertesi gunün programı. 

* 3 l\lart 1938 Perşembe 

Öğl~ neşrl)ııtı: 

12 '30: Plfı.kla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05: Plukla Türk muslkLsl. 19.30: Muh
tellf pl1ik ne~r!yatı. 

Akş.'lm neşriyatı: 

18.30: Çocuk tiyatrosu: (Koca serçecik). 
19: Radife ve arkadaşları tarafından Turk 
muslklsi ve h:ılk şarkıları. 19.30: Spor müsa
h:ıbelerl: Eşr ! Şefik tarafından. 19.55: Bor
sa haberleri 20: cemal Kfımll ve arlcadaşla
n tnrafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30 : Ham raporu. 20.33: ömer Rıza tara
fınd n arabca söylev. 20.45: Blmen Şen ve 
arkadaşlan tarafından Türk musUdsi ve halk 
şnrlt•:arı, (saat !\yarı). 21.15: Tahsin ve ar
kcd. şl:ırı tar:ıfından Türk musiklsl ve halk 
şarkılrm 2ı..,o : Bedriye TUziln, Şan: Orkes
tra refnkatlle. 22 20: Orkestra. 22.45: Ajans 
h:ıb rlerl. 23: Plfıkla sololar, opera ve operet 
p:ırc-aları. 23.20: Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

* 4 !\tart 1938 Cuma 
ü;.ıc nec;ri •atı: 
12 30: Plakla Turk muslklst. 12.50: Hava

dı ı 3.05: Plfı da Türk musikisi. 13.30: Muh
tellf pltık ne rtyatı. 
Akşam ne..«riyatı: 

17· İnk•l"ıb dersi: ilnlverstteden naklen 
Re"Pb Peker tarafından. 18.30: Plllkla dan'" 
musikisi. 19: Konferans: Çocuk terbiyesi, A
H Kô.m~ Akyuz tarafından. 19.30: Beyoğlu 
Ifnl'~cvl gösterlt kolu tarafından blr temsll 

... ,.,a haberleri. 20: Muzaffer Güler ve 

' 

' " DİŞ T AB1Bi flA ı, ... D k • 
• o~ ' 

RA TiP TÜRKOGLı lbrahim Zati Öget 
Sirkeci : Viya!la oteli sırası. Eeledly!t lrnrşısıntla, Pıyerlotl 

No. 4!6, Kat 1 de herglln öğleden caddesinde 21 numarad1 ber.:Dn 
sonra saat 14 den 20 ye kadar Ot.leden 60nu hastalarını kabul 
hastaları kabul eder. ' d 

~-........................ rf"~t~---...... ~. t eL 

BOY ALAHI ..ıuv ANTi•" 

KUMRAL 
Si VAH 

S9çlara gayet tabii surette i-" 
tenılen rengi verir. Ter ve yı
kanmakla kat'iyyen çıkrıııaSt 

"'ıbh"ı •f" Bütün dünya sergilerinde "' .. 
safı haiz saç boyalun arasında bi" 
rinci gelmiştir. Saçtan ve cı·ıdi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bO' 

yayan yegane aıhhi saç boyalarıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • lST ANBUL 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : ,~1 
1 - Sıvas Vılayeti dahilinde Sıvas • Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve J{e 11~ 

ırmağı üzerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme 
01'.1~e' 

inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprünün ycııı 
şif bedeli 85500 liradır. ~C' 

2 - Eksiltme 10/3/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 16 da Nafııı ıttı! 
kiıletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapııac~:ı))i' 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teforri diğer evrak 428 kuruş mu 
linde Şose ve Köprüler Reisliğ nden alınabilir. etrf1 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 5525 liralık muvakkat teminat vcl'!l'I 0 ~ 
ve bu gibi işleri yapabileceklerine datr Vekfiletimizden alınmış müteahhl !r 
veskasiv!e T icaret Odasına kayıdlı olc.luklanna daire tescili hüviyet var:ıkası 
raz etmeleri lfızımdır. ~ 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci mad1ede yazılı vakitten bir saat c~dıf 
ı:r.e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ınuktaz 
Postada olac&k gecikmeler kabul edilmez. c440• c948• 



SON POSTA Sayfa 11 

toplantısı 
bit.yor 

Muşta 
Mekteb ihtiyacı 
Muş (Hususi) - Merkezle (beraber 

dört kazayı yedi nahiyeyi ve 453 köyü 
ihtiva eden vilayetimizde üçü kazalarda, 
birisi nahiyede ve ikisi merkezde olmak 
üzere altı ilk okul ve geçen sene açılmış 
bir ce orta okul vardır. 453 parça köyün 
hiç birisinde tek bir ilk okul yoktur. Ger
çi kültil!' direktörü Hüsnü Söylemez ile 
orta okul direktörü Bay Basanın kuv
vetli idare ve derin ihtisasları sayesinde 
mevcud okullardaki yavrular iyi yetiş
tirilmekte ise de açık okullar memlP.ket 
ihtiyacını karşılıynınamaktadır. Bilhassa 
köylerin hiç birisinde mekteb bulunma
~ası köylü çocuklarını cehlin ve taa&.-u· 
bun bataklıkları içinde bırakmıştır. 

Belediye, kasablara karşı 
mücadele açıyor 

------

Rusya zehirli gaz 
Harbi paktından 
Ayrılacak mı ? 

(Baştarafı l inci ıayfada) J Et işlerini tamamen ve kat'i surette 
zerinden satılmasını temin edecektir. halletmek azmindedir. Bugünkü şeklile 
Tesbit edilen fiattan fazla fiatla et sa - ne kadar sıkı kontrol ve teftişler yapılır· 
tanlar ilk seferinde belediye zabıta i.a - sa yapılsın gene et fiatlarında matlub 
lımalnamesinin azami ceza mikdarı olan neticeyi almanın güç olacağı knnaatı Iıü-
50 lira cezn verecekler, tekerrüründe dük- küm sürmektedir. 
kanlan kapanacaktır. Bunun için İstanbulda bir et satış ır -

Et komisyonu her gün kasabhk hayv:ın keti kurulacaktır. Şirkete İstanbul bele
satışını ve fiatlan kontrol edecek, fiatla- diyes!, Karsta teşekkül eden hayvan ... h .. 
rın değiştirilmesine lüzum görürse der - raç şirketi ve İş Bankası iştirak edecek • 
hal yenı fint listesi hazırlanacaktır. Yal- lcrdir. Hayvan ihraç şirketi kasablık ha)
nız kuzu fiatı listeden hariç olarak her vanlan bankanın vereceği para ile ala • 
zaman değiştirilecektir. cak, İstunbula gönderecek, İstanbul bP. ' 

Etin ucuzlaması münasebetile ort:ıda lediycsi de kesilmesine, dağıtılmasına ve 
bazı dedikodular dönmektedir. Bazıları satılmasına nezaret edecektir. 
etin zaten ucuzlama mevsiminde bulun· Şirket satlş yerleri açacak. halk d U• 

duğunu, binaenaleyh 10 kuruş tenzılden cuz ve hilesiz satın alabilecektir. Şir • 
gayenin tahakkuk etmiyeceğilti söyle • ketin sermayesi bir buçuk milyon liı'a. 

oiacaktır. 
mcktedirler. 

Ü 
Et şirketin~n teşekkülü için hazırlık -

Vali ve belediye reisi Muhiddin s • l::ı.ra b:ışlanmış gibidir. Bir marttan iti -

111u1ıte?em misafirlerimiz ihtiram kıt'a!ı önünden g~erlerken 
<BQ.§tarajı ı inci sayfada) \ müzakcrelerlinde tekrar tezahür etmlş-

Kızılordunun yıldönümü münasebe • 
tile bir nutuk söyliyen Mareşal Voroşi • 
lofun zehfrli gaz harbi üzerinde bilhassa 
durduğu, son posta ile gelen İngiliz ga
zetelermde tebarüz ettirilmektedir. Sov
yet mareşalinin sözlerinden anlaşıldığına 
göre, Ccnevrede imzalanan pakta rağ • 
men, Kızılordu icabında zehirli gaz da 
kullanacaktır. Voroşilof bu mesele hak
kında nutkunda şöyle demişfü: 

tiındağ l>u ded!kodulara kısmı mahsu- barcn yeni şekilde et satışı başladıktan 
sumuzdaki beyanatında cevab vermek - sonra bir kaç gün beklenecek, satış ~şle
tedir. Bundan başka bir marttan itibaren rinden mallırnat elde edilecek, bilahare 
mutebE'r olacak et fiatlarının matlub neti şirket;n teşekkülü için bilfiil harekele 
ccyi vermiyeceği, yani etin kilo başına geçilPcektir. 

o;~eden sonra iki toplantı yapmıştır. tir. . •• 
arın konsey toplantılarını tamaınlı • Atatürk Balkan ga.zetecilermı kabul 

on kuruş ucuzlamadığını ileri sürenler de Belediyenin tebliği 
vardır. İstanbul Belediyesinden: 

~~C<ık ve akşam üzeri bir tebliğ neşre - buyuracaklar 
ecektir. Ankara, 26 (Hususi) - Balkan ;ıc~n- •-Bir harb vukuunda düşmanlarımız 

bize karşı zehirli gaz kullanacak olurlar
sa, Kızılordu da onlara kovalar dolusu 
zehirli g;ız yağdıracaktır. 

Bu iddialara göre bundan bir ay ev - 1 - Şehrin her mıntakasında satılacali 
veldcn itibaren kasablar tedrici olarak muhtelif et nevi1er1 için tayin olunan aza .. 

mı satış flatları aşağıda göstcrllmiştir: 

,, · · topJnntısı münasebetile şehrımtze 
..a: ugoslavya Başvekıli bu gece scyı " . .. w 

et fiatların1 yükseltmişler ve bugün kilo Karaman 40 kuruş 
başına on kuruş bir zam yapmışlardır. Dağlıç 47 cı 

h k t 
..J: gelen Balkan gazetecilerı yarın ogle -

nre e euıyor . · At t"" k t 
Ankara 26 (Hususi) _Yugoslavya baş- den sonra Cumh.urreısı . a ur ara -

Bir marttan itibaren muteber olacak fiat Kıvırl'ık so c 

'ek.ıH var h • t enle c:r.ı. fından kabul cdıleceklerdır. 
ttrıı • ın gece yansı ususı r ~::.ıı· • • afif bir 
~ tıden ayrılacaktır. Diğer heyetler pa· Bulgar Sefırı suarede. ~ 

Filhnkika Cenevrede hazırlanan zehirli 
gaz harbi aleyhindeki paktı Sovyet Rus
ya da imzalamış ve o zamandanberi sö
züne sadık kalmıştır . .Fakat bu faşist dev
letler içın varid olamaz. Bunun için de or 
dulamnızı yalnız müdafaa halinde bıra
kamayız.> 

lıstes1 aşağı yukarı bundan bir ay evvel Kozu 47 c 

kasahlarda görülen et fiat listesinin ayni :;!:d.. ;; : 
ı ~lesi akş.:mına kadar Ankaranın misa- rahatsı~lık geçirdi 
tı olarak kalacaklardır. Ankara 26 (Hususi) - Dün gece Ha -

gibidir. Kasablar, bir marttan itibaren Keçi 25 « 
fiatlarda on kuruş bir tenzilat yapıla • Dana 40 « 
cağını bildiklerinden bu kaçamaklı yola 2 - Bu fiatJar ı Mart 1938 sabahından ~ 

\ı \>arın ..ıkşam Yugoslav, Romanya ve riciye Vekilinin Hariciye. ~öş~nde. vcr
Unan sefirleri müşterek bir ziyafet ve- diği suvarede Bulgar sefırı hafıf bır ra-

l'tc k sahlb" · f" <! e ler ve ziyafeti bir suvare takib e • hatsız!ık geçirmiştir. Ev ı ~sa 1 
-

baş vurmuşlardır. Şu hale göre mezbaha tlbaren muteber olacaktır. İşbu fiatlnr hay-
k b d k van borsnsile me2baha toptan satış flaU~ 

her ay dört yüz elli bin lira ay e ece ' esa51 üzerine te.shlt edilmlş olup et müraka-

eeektir. rUe yakından alakadar olmuş ve acil ted- A •vrupa, yeni bir siyasi 
Dönüm noktasına gelip çattı 

nakliye, satış ve tevzi işlerinde harcanan be komisyonu her hafta toplanarak flntlarda 
paradan da kasablar lehine tenzilat ya- bir değişiklik oldu~u takdirde yeniden flat• 
pılacak, fakat müstehlik gene eti ucuz lan llAn edecektir. .1\nk:ıra Palasda Hususi bir gece birler alınmıştır. 

~!inkara 26 (Hususi) _Bu gece Anka- Bugün Başvekil Celal Bayar ve Ha • yiycmiyccektir. 3 - Her tnsno azami flatlan dükkfunnda 
•ap , riciye Vekili muhterem elçinin sıhhati 
h a~nsta Balkan konseyine ic:tirak eden t!'• ıır hakkında malUmat almışlar ve aldıkları 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
Iablara bile yol açacaktır. Amma bu 
tebecidül kollektif emniyet prensipi a
leyhine mi olacaktır; yoksa şeraitin 

tekr&r değı~mesile bu prensipin lehine 
mi vuku bulacaktır? Bunu bize yakın 
bir a ı i gösterecektir. 

büyük harflerle llii.n edecek ve her nevl e' 
Vali ve belediye reisi Muhiddin Üstün- üzerlnde bunların nevi ve tlatını gosterl, 

t .ıC:tlere büyük salonda hususi bir gece ert'b iyı haberler kendilerini memnun etmiş-e: 1 edilmiştir. Başvekil Celal Bayar, 
dağ, beyanatında yeni et fiatlarının ne çinko ve emaye etiketler bulunduracaktır. 
şekilde tesbit edildiğini tafsilatile anlat - 4 - Herhangi bir et nev'ini nzaml fiat -. 
tığından bu iddaların da yeri olmamak tan yukarı satına.k isteyen ve etikette gerek ~ l'lıeral Metaksasın bulunduğu sofr:ıda tir. 

el er almıştı. Sonsuz bir neş'e içimle 
~~anı eden bu toplantıda Basın Birliği 
'l'ıSj 

Biikreş g:ızetelerine göre 

Bükreş 26 (A.A.) - Rador ajansı bildi· 
ıiyor: Tarihi plebisitin uyandırdığı fcv· 
kalUde nlfikaya rağmen, bütün gaze!eler, 
Ankara konforansmn geniş sütunlar tah
sis eylemekte ve Balkan antantı azaları 
arasındaki mütekabil münasebetlerin çek 
sumimi mahiyetini tebarüz ettirmekte -

etin nev'lnl ve gerek flatını doğru gösterml~ 
gerektir. yen ko.sap derhal en yakın zabıta merkezine 

Ancak belediye bu tenzil işinde daha e- veya nnhiye mudurluğiine, ynhud knyma • 
1 Falih Rıfkı Atayın dost memleket -
.ıer gazetecileri şerefine verdiği ziyafet -.e .. 

goze çarpıyordu. 

Balkan oyunları oynandı 
tq Ankara 26 (Hususi) - Ankarapalas • 
egı gc~ vakte kadar devam eden hususi 
~ encede Yugoslav başvekili başta ol -
l3a~ Üzere heyet azaları kadınlı erkekli 

an oyunla!"ı oynamışlardır. 

l3 Zeybek oyunları 
\>e un.u takiben Adliye Vekili Saracoğlu 
~u -Atına elçimiz Ruşen Eşref zeybek o -
tıc:nları oynamışlar ve misafirlerimizin 
da a Ve temennileri üzerine Celal Bayar 
~~eybeı:. oynamış ve sürekli alkışiara 
'l'·· ıar olmuştur. 

Urk - Yugoslav dostluğunun canlı 
'\' bir tezahürü 

hu Ugoslavya başvekili, Celal Bay:ınn 
do~ samimi hareketi karşısında kendisine 
l.iıdl'l.l iler1iyerek onu kucaklamış ve e
tcıltd~ tuttuğu bir çiçeği sayln Başvekile 

'!tını ttmiştir. 
~~~ : Yugoslav dostluğunun canlı l:·ir 
liıır Uru h;\lini alan bu sahne salonu dol
lql'i~n 'Yüzlerce güzidenin şiddetli alkt§ -

){ e karşıl&nmıştır. 
0tısey Reisinin hususi odasında 

A. bir toplantı 
~erıl'lkara 26 (Hususi) - Konsey reisi 
~eı~ra~ Metaksas saat yirmi dörde doğru 
tt-ud;kı hususi dairesine çekilmiş ve bir 
til.s et sonra doktor Tevfik Rüştü A -
l'ııtıı~e. ~uma.1 Mcncmencioğlu kendismc 
11~ ki olmuşlardır. Bu toplantıda yarın 
Çi'?.gi~ ~e~ri mukarrer resmi tebliğin ana 
llıeıtterının tcsbit edildiği haber veril • 

E!dır 
,.~hı·~ . 

ıg ehemmiyetli kayıdlan ihtiva 

A.nk edecek 
~i "" ara 26 (Hususi) - Balkan konse· 

""'l'ln ··~ l'cıJt hu ogleden evvel tekrar toplana -
l'(' l}}· gect p:-ojesi hazırlanmış bulunan 
~a1t1/ tebliğ üzerinde görüşmeler yapa • r. 

t~:~ Vakit salahiyetli bir zatın bana 
h ne göre yarın ak'lama do~ru 
I.< dilec k • . i l"k ~tınd o.an teblığ umum a a ·rıyı 
~ldJa ? cclbEdccek ehemmiyetli kn • 

rı 'hl' 13aık • ıva edccc>ktir. 
llıtıda ~n .. ntantına dair devletler c.ra -
a·;.kada cndUerini yakından ve uzak'an 
hır gô r eden bütün mC'sclclcr üzeriııde 

ruş hırlı olduğu bu defa Ankara 

saslı tedbirler de alınıyor değildir. kamlığn hnber ver!lecektlr . 
ScJim Ra.gıb :Emeç ................................................................... 

dirler. 
İtnlya ile münasebetler 

,..·-····-·-······-··· ............................... --
gittikçe daha sık: bir hale gelmektedir. 

İsmet inönii'nü ziyaret 

Ankara, 26 (A.A.) - B. Mctaksas ve 
Stoyadinoviç. bugün İsmet İnönü'nü 
ziyaret etmişlerdir. 

Fransız kabinesi439reyle 
itimad kazandı 

Ba1kan antantının diğer devletlerle 
münasebetlerini tahlil eyliyen Üniversul, Yunan gazetelerinin yazılan Faris 26 (Hususi) - Dünden itiba-
İtalya ile olan münasebetlerin iyileşme- Atina 26 - Atina ajansı bildiriyor: ren meb'usan meclisinde başlanmış o -
si üzerinde ısrar eylemektedir. Gazeteler, Ankara telgraflarına geniş lan harici siyaset müzakerelerine bu -

Atatürkün büyük bir portresi ile ziy • sütunlar ayırmakta ve bu toplantının gün de devam edilmiştir. 
netlenmiş bir halde çıkan Cuvantul, di • Balkan antantının sulhsever prensiple - Gerek öğleden evvel, gerek sonra 
yor ki: r!.:ıi ve dört müttefikin hududlarını mü- yapılan celseler çok hararetli olmuş ve 

Yeni bir vaziyet karşısında dafaa azimlerini parlak bir surette tekid söz söylemek istiyen altmışdan fazla 
f ngiltercnin yeni bir harici siyaset tut- eylıyeceğini bildirmektedir. hatib, isimlerini listeye yazdırmışlar -

ması, İngiliz - İtalyan görüşmelerinin Balkan heyetlerine karşı Türkiyede dır· 
başlaması ve nihayet orta Avrupada bazı gilsterilen samımi hüsnü kabulü bahis Başda Chautemps olmak üzere, ha -
hadiselerin vukua gelmesi, Balkan blo - mevzuu alan KatimerinJ, diyor ki: riciye nazırı Delbos, müsteşar de Tes -
kunu yeni bir vaziyet karşısına koymak- Elen başvekiline sempati tezahürleri • san ve diğer hükumet azaları, müzake
tadır. Bugünkü içtimain dyillği, bütün ni, Elenhl<>r ta kalblerinde hissetmişler- relerde hazır bulunmuşlardır. 
meseleleri son hadiselerin aydınlatışı al- dtr. Zira, Türk - Elen dostluğu, diğer Bal- Dclbos'wı izahatı 
tında tcdkik eyliyebileceğindedir. Kon • kan dostlukları çerçevesi içinde, hara • Dünkü ve bu sabahki celseler esna-
f erans, Balkan nntantının Sovyetler Bir- rc:ti ile iki millet arasındaki tesanüdün sın da meb'uslar tarafından sorulan su
liği ile olan münasebetleri meselesini u- bütün genişliğini teyid eylemektedir. allere, öğleden sonraki toplantıda ce -
nutamıyacaktır. Eleftron Vima, B. Metnksasın Türk ga- vab veren Delbos, İngilterenin müsta-

. zeteciler!ne yaptığı beyanatta söylediği fi hariciye nazın Eden'in methüsena -
Bulgaristana karşı vazıyet .Konsey, Balknn antantının kuru]u<:un -

h 
• h ıır sını yaptıktan ve Fransanın Edenle 

Curentul gazetesi ise, ususı mu a - dakl iman ile toplanmaktadır ve adil bir - b tam bir ahenk içinde çalışmış olduğu -
b.rinin, İtalya • Yunanistan munase et- sulh ideali ile mütehassistir.> cümlelerı'. b nu söyledikten sonra, hükfunetin taki 
leri il~ Baikan antantının Bulgaristana o•n .vüksck manasını kaydedivor. 

b
. J ettig-i harici sıyaseti <:öyle anlatmı.c:tır: 

karşı vaziyetini tahlil eden uzun ır ma- , - · ~ ---· ·- ·-... --- _ Y Y 

1 
1 - Fransanm milli müdafaasını 

kalesini neşreylemektedir. yeni neşriyat takviye etmesi lazımdır. 
Yugoslav gnzetelerinin mütalealan --- 2 - Fransa bütün dostlanna ve bil-

B Bel'gnrna Kermesi - Bergama Halkevi tn-
BeJ arad 26 - Başmakalesini al - rafırırlnn Bergamanın bueünkii vnzlyet1nl, hassa, İngiltereye sadık kalacaktır. 

kan A~tantı konferansına tahsis eden tarihini, folklörünu, Bergamndn yapılan 3 - İngiliz - Fransız dostluğu, sul -
Sloven gazetesi diyor ki: kermt: lerl anlatan bir eser neşredilmiştir. hün idamesi iç:n en emin zamandır. 

Müttefik Balkan memleketleri ara- 1 Bu Pser bir çok guzel resimlerle de süslen- 4 - Fransa, Sovyetler Bb·liği ile ak-
sındaki sadakat ve karşılıklı itimad his- mi ~ır. .h. A k" . 0 . dettiği itilafı sadakatle takib etmekte-

k 1m f 
Turk 1'ıb Tarı ı r ıvı - r. Suheyl, Fc-

leri yaJnız fazlalaşmak!~. a amış, a- r.dun Nafiz ve Metine Bclger tarafından çı- dir. 
kat ayni zamanda tcsanud de kuvvet - k<ırıl:m bu mecmuanın 2 inci yıl 6 ncı sayısı 5 - Fransız hükumeti Milletler Ce-
lcnmışlir. ~~2~~!~ __ _ miyetine sadıkdır. 

Gazete, bundan sonra, Yugoslavya - L K O RET 1 6 - Avrupa silahlannı tahdid et -
nın komşularile uzlaşma eserini bahis H A mek için teşebbüsler lazımdır. 
me\'zuu vapmakta ve Yugoslavyanın bu 28 Şubat Pazartesi 7 - Avusturyanın istiklali, Avru -
suretle Balkan Antantının liyakatli bir Beşiktaş Suad ııu.~,... ...... lıoilıılı....,.~ pa sulbü için esaslı bir unsurdur. 
azası bulunduğunu isbat eylediğini te- Parla 8 - Fransanın Çekoslovakyaya kar-
barüz ettirmektedir. E N A Y 1 L E R şı gh iştiği taahhüdler, icab ederse, ye-

Gazete bundan sonra, sözlerine şöy- Bllyllk operet, rine getirilecektir. 
le de\·am ed"yor: 2 perde 1 tablo 9 - Fransa ne İspan) aya ne de Çine 

Balk,m Antantı, enternasyonal bir müdahale etmek jster. 
tesckkül olarak semereler vermekte - 3 MART Perşembe Delbos, hülfısa olarak "unlan say -
di;. Dört devlet arasındaki dostluk, git- akşamı lemiştir: 
~ikçe resanet bulmakta ve dör~ ~e.m~:: Kadıköy SOREEYY A sinemasında «Fransa, sulh il sever, fakat her ne 
ket devlet adamları arasındakı ışbırlıgı OPERET • KOMEDi • KONSER pahasına olursa olsun değil.> 

Eski Hasvekil 3 sant söyledi 
Miizakcrele;c iştirak eden başlıca ha J 

tiblerden eski başvekil Flandin, iki saab-1 

ten fazla konuşmuş ve ezcümle dem"ştir 
ki: 

- Frans& için, bugünkü müzakereler -
den daha hayati müzakereler tasavvur c-, 
dilemez. Zira harbi mi, sulhu mu, t rcıb1 

edeceğimin münakaşa etmekteyiz. 
HakıkatJeri, hayallerle kanştırmamalı

Milletlcr Cemiyeti bugün ölmüş vaziyet
tedır. Kendi azalarına hiç bir himayede 
bulunamıyor. İngiltere ile münaseba.ı • 
mızı daha tevsi etmeliyiz fakat bunun 
için kuvvetli olmamız icab eder.> 

Blum kiirsüdc 
Müfnt sollar, Flandinin sözlerini mü ... 

temadiyen gürültülerle kesmişlerdir. Es
ki başvek:l Blum da bir ara söze karışmam 
mccburıyetinde kalmış ve kendisinin ik· 
tid:ır mevkiinde bulunduğu sıraya aı<i 

Flandinın bir telrnihine cevab vermiş e 

ttr. 
Fransız siyaseti değişmiyor 

Bundan sonra celse bir müddet t •il ea 
ciilmiş ve saat 18,45 de tekrar açıldığı ' &

kit eski maliye nazırı Paul Renault sö7 

alarak ı:zcümle demiştir ki: 
- Eğer Almanya, bugünkü müzak "e • 

lerden sonra Fransız siyasetınin d 1i!>e• 
ccğini iimid edi) orsa, çok yanılır. Ayni 
zamanda, İngGiz siyasetinin dc miş 
olduğuna hükmedenler de yanılıyorhr.. 
Fransad:ı hiç kımse muahedelerın tn .. 

d;lini ısccmcz. Biz kuvvetliyiz ve kuv' e
tımiz sulhun garantisidir.> 

Başvekilin siizlcri 
D ğcr hır çok hatiblcr de söz ald ktaD 

sonra, ba5' ekil Chautemps kursü~ l ı 
roiş ve D lbosun beyanatına tamam n ış
tuak cı.tiW"ni, İngıl z - Fr. n ız do •ıu<tu 
Fran a"lı 1 si~ ~s tınin t m lta ı oldu unu 
sö)l mıs ve rnecl"st n it.ı.mad rcyı stc • 
rrıi tir. 

itiınnd r<>yi 
Mccl s 2 ) ı: kar"' 439 reyle ve • 

~a. ında lrnb )e ıtim d b ynn et 
· ar 
ıo ir. 



12 Sayfa SON POSTA 

• 
" Son Post~ n nın TELEFONUN KERAMETİ 

- Liıtfen direktörün telefon numarası· 
nı ~öyler misiniz?. dedi. 

Katib biraz hayret, biraz da can sıkın
tısı ile: 

- B~n bu hareketinize bir mana vere-

" Son Fcsla ,, nın edeli rou:anı : 76 

Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsi:ı Berkand 

Sevdiği adamın Fuad olması ve onun I liden gizliye ona yaklaşmış, kim bilir 
bilerek, tanıyarak ve istiyerek kendisi- nasıl hain maksadlarla iki cebheden o
ni tnkıb etmesi genç kızın kalbin - nu muhasara etmişti... Kuvvet ve kud
de binbir isyan ve buhran yarat - retinder> emin bir kumandan gibi... 
mıştı. Biı dakika oluyor, Fuadın Demek bütün o tatlı bakışları, müş
kendisini cidden sevdiğine inanarak fik gühişleri, onunla uzaktan olsun a
ondan jntikam almağa karar verirken, lakadar olduğunu gösteren tehalükleri 
birdenbire onun yalancı ve hilekar bir ve o güzel bir şiir gibi kalbin en derin 
adam olduğunu ve bütün bunların, tellerini saran yazıları hep yalanmış! 
kcndisile ala.y elmek içm oynanmış bir Dünyada kime ve neye inanmalı ya-
konıcdiden başka bir şey olmadığını rabbinı! 
düşünerek bir çılgına dönüyor ve aci- Ve zavallı Selma onun uğruna, aya-
le kıvranıyordu. ğına kadar gelen saadeti tepmiş, kendi-

Ne garib tecelliydi bu! Hayatta biri~ sini cidden derin bir aşkla seven zavallı 
cik düşmanı olan amcasının oğlu, hem Muzafferi.. namuskarane maksadlar'la 
kibar tavırları, derin gözleri ve parlak ona yak1:1şınak isteyen bir çok gençleri 
zekas!:c, hem de müstear bir isimle yaz rcçldetmişti .. Hep onun için ... 
d•ğı yazı!arile kendisini ayrı ayrı cez- Elindeki kıymetli bir pır1an1anın ale
bedc.n b!; adamdı· Selma onun iki şah- iade bir taş olduğunu anlıyan bir insa
siyet olınac:ına üzülürken ş:mdi bir il- nın bird~nbire düştüğü hayrete ve su
çimciisü daha meydana çıkmıştı ve·bu, kutu hayale benziyen dımağ yorgunlu
hepsinden kuvvetlisiydi. ğu, l!enç kızın sinirlerini uyuşturmuş-

Bu Fuad ne alcak bir insanmış! Ken- tu. Gi.;:lerini kapayıp uyumak; düşün
disir.c muhtaç oldui7u için kollarını a- meden, hatırlamadan, anlamadan uyu
çan arnr'asınm kücük kızını reddettik- mak Ye unutmak istiyordu: 
ten sonra, en bayağı bir erkek gibi giz- - Baiımı, kollarımı, dizlerimi, hatta 

beni i~lmdt>n alıkoyuyorsunuz!. 

diş, nezle, grip, romatizma va bLitUn agr1l1r1ıuzı dernal 
keser, icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

Baş, YARINKi ?WSHAMIZDA: 

lmdc:d işc:n ti 
İngilizceden çeviren: K. Neyyir 

r 
parnıaklarımı bile kıpırdatmağa meca-J Küçük kız bir kedi yavaşlığile kapıyı ı Gözlerini açtığı zaman ortalığın ıca• 
lim kalmadı. Vücud~mün her azası ay-, kapayıp giderken, Selma gözlerini ka- rarmağ~ başladığını görerek şaşırdı. • 
rı ayrı ve hepsi birden kırılarak ağrı- pıyarak tekrar kendi dünyasına çekil- - Akşam olmuş; ne kadar çok urü 
yor. Göz kapaklarımı açıp kaparken a-1 mişti. rnusmn' 

ğ.ır bir -~~k kaldırıyor.muşum gibi _nef~-ı Bu dünyada çok tatlı olduğu kadar Bunu düşünürken aynı zamanda tc~~: 
sıın, ke.:.ılıyor. Bu kesıklık ve gevşek~ık çok azab verici sahneler de var ve bu· binin acısını kuvvetle duydu ve ha 
~a-ha,'.' ~~.ha._çok artsa ve ben. de derın- ! giin Selma, bu ikinci sahneleri daha Iadı: i 
lıklc.e bomulerek uyusam .. bır daha da 1 kuvvulle hatırlıyor. _ A, k d 0 t k hiç, b ç 

· b' d h k ı· .. .ça a am... nu ar ı eJ1 
Uj anm?sam.. ır a a onun mas e ı N k d t b k' All .. . w • B d k"k d 'tibBr .. ·· ·· . k" .. 1 . . 1 d - c a ar ız ıra çe ıyorurn a· gormıyecegım u a ı ·a an ı 
yuzuııı1, rıya ar goz erını ve a aycı u- h 1 Kn k' 1· b 1 ı ·ct· . k b · · · "l .. t" 
d kl h . h. .. ım. _s ı stan u a ge.mesej ım, eş- enını ıçın o mus ur o... :.ı 

a arını ıç.. ıç gorrnesem. k' h • . . .. d' . d • dilli'" 
ı er zaman ıçın mu ıremın yanın a Temhel bir el hareketile, korno !lı 

K ] k .. "k b' 1. ·n t kl kalsayd:m. Bana yabancı olan o kadın ü..:ti.inde duran zarfı açtı ve anlaınad9 .. 
apıc a uçu ır e ın ı ce ırna a- . . .. .. ~ . • . dıl<C'" 

t k d Ir d' 'b' h ş;mdı en y:ıkmım ve en buyuk dostum! gayrı <:uurı bır tarzda fakat anla t-t• rmın ı. ır ısı... ~e ı gı ı yavaş are- .,, • "" 
k tl 1 N h t k 1 kl ı Damarl;:ırımızda aynı kan dolaşan akra- hayreti ve ıztırabı artarak okuri18 

e er e eza a aryo aya ya aşıyor: 1 . . . 

U d bl - ? B"t" .. balamnı ıstcmıyorum artık .. onlar mes- dev<ın 1 ettı. Mektub Fuaddandı. - van ın mı a acıgım. u un gun .. . .. ço1' 
eHay~tınıda çok acı geçirdiın, b~ d = · · k k tt" 1 ud gu:!lerıme acı katmak ıçın sonradan uyu ugun ıçın annem ço mera e ı· . 

B . d w ·ı B' b meydana çıkan yabancı ve uzak ınsan-
w - ır şey egı yavrum. ıraz aşım lar. 

agrıyor .. hem çok yorgunum. 
çetin devirler yaşadım Selma; on ee1eıı 
yaı:;ımd:mberi durmadan, dinle°!11 rrıtJ• 

- Ben yanmda kalayım mı abla? Sa
na babamın dün gece anlattığı yeni bir 
masalı söylerim. 

- Biraz daha uyuyacağım Nezahat; 
ben sonra seni çağırırım. Olmaz mı şe
kerim? 

Küçük dudaklar şımarık bir hareket. 
le buruştu: 

- Peki... Öyle ise sana mektubunu 
vereyim. 

- Bana mcktub mu var? 
- Evet, al oku işte. 
- Hayır yavrum; onu da okuyacak 

halim yok ııimdi. Komodinin üstüne bı
rak, sonra alırım. 

Başım ağrıyor müdire hanım·. hayır, müı::ade!e ettim. Gah talihimle, gah b'fJl. 
anneciğ~. başım çok ağrıyor. Şakak- hitimle. bazan başım, hazan de k~l 1

bit' 
larımın iki tarafında beynimi buran bir Je .• Fakat bu uzun seneler~e-~ıçıcaP· 
de>mir var. O sıcak demiri çıkar, alnımı giin kendimi yeise ve ümidsıztıgc ııcı 
serin e!ınle okşa ... Hani İzmirde bir de- tırdığıını hatırlamıyorum. Bana .bu oı· 
fa ateşler içinde yanarken, saçlarımı 

1 

hisleıi ilk defa senin yüzün, sen•n
1 

ğırtl 
ve başımı seven parmaklarının getirdi- lerin tattırdı ve şimdi bütün var 1 

~i 1 rahat.~ıkla uyumuş .~e iyileşmi~ti.m! 1 bu ıztırapla kavruluyor: . kadııt' 
Iş.e bugun başım gene o~le ~teşler ı?ı~- Amc;ının oğlundan nıçm .bu in de· 
de kaynıyor, bu acıyı dınd:rmek ıçın iğ-~rıiy"rsuP? Onun, velevkı sen j{ı~ 
bana gel; beni miişfik kollarınla sar; 1 diğin gibi. haince o!sun, bir a~rab~ ,.e 
zonklıy:m damarlaruna, çırpınan kalbi- 1 z•nq ka!°Şı olan vaz'fesinde ıhrll~ 06~ 
mesen sükfmet getir... kıı~ur ctmcshden başka kabahatı 

Çok zavallıyım anneciğim; kızını sen dır? 
teselli et! - Arkaıı oat -

1 
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·dam olunur!~,, 
casusları arasındaki mücadele 

İkimi d k. b 1 d . · · d k D k · ·· ·· ·· d 1 b. k t d z e ma ıne aşıno.a a eta tıtrıyor u • raves ı yuzunun amar arı ır a 
baha şişerek makinenin üzerine yatmış, bir şey arıyordu. Nihayet aradığını 
ularnay:nca hiddetinden kö • .ıürmüş bir h::ıle gelerek makineye şi.:Jdetli bir 

yumruk indirdi: " Lanet olsun! Kaybettik 1 " 
h ~ ~~tıek ~luyor ki öldürülen Litvan J 
rı: .!ar•Uhendısin keşfini tatbika başla-

··· ...... n lını...... E h d - k" ·Jı -..u... vet.. ya u .. mum un ... 
.... ~ . 
d~ Çın mümkün olmasın?. Bilakis, 
kan kı bu Raketlerin elektronlu ol

tına k · · · , ..._ 13 .anısınız ... 
...... ollndan şübhe etmiyorum! 

~~ene ~a!dt:! elektron ilk defa hareket 
4 Lıt 11ı h~line konuyor demektir!· Bu 
tııeı, 1 v.anyalı mühendisin keşfini elde 
':t E::ın bunu talbika başladıklarını 
l>rae•rnez mi? .. 

i a b"CSki taş kesilmiş gibi beyaz nok
. t~u. :ık~rak müdhiş bir halde düşünü
' Ai~ırdenbire: 
~eti ahteırıel! .. dedi. Fakat keşfi tat' :ek kadar zaman geçmiş olabilir 
ın.." <ıkın! Bu egw er kat'i suret1e talı,,, etr • · 
'eıtııgun gibi bir elektron Raketi ise 
hi ı;teı surette seyredlyor.. hare- uraueski gözlerim.in içine bak aralc vah§f bir hır3la mırıldandı , i .arızasız!.. ·- Hiç şübhe yok ki dünyayı abluka ı Draveski, benim gözlerimin içine 

bra \et aynı sür'atle gidiyor!.. altırıa almak için belki de birkaç yerde b:ıkarak, ~.u sözle~ini o kadar vah~~ bir 
Vcski birdenbire omuzumu tut- tecrübe!ere başlanılmış bulunuluyor! ... b•rsla ve oyle ganp bir tehdidle soyle-

' - ~~vet .. ve bu müdhiş bir şey!... mişti ki ürperdim. Stokholmda kendi-
' iYni sür'atle mi dediniz?. Draveski gürledi: si hakkmda en küçük bir tecessüs gös-
' S~et, ayni sür'atle... - Bu mel'un elektron Raketleri şey- terrniş olan otel garsonunun garip bir 
~' l? ~tnühendis göz.ile iyi dikkat e- tanm k=ı.mında dahi tecrübe ediliyorsa surette ölümü gözümün önüne gelmiş
~ Şubht!siz cihaz üzerindeki bu gene ben sağ oldukça elimden kurtul- !i. 
at et (rnürtesemi) bir harekettir .. ! mıyaca'ktır'. Draveski ise benim bu şüphe ve teh-
1 

1~ ~Yni olup olmadığını ancak si-j Birdenbire haykırdım: did karşısında duyduğum nefrete hiç 
af1bı h::ıssas bir göz tayin edebilir!. - Her Dravcski! Her Draveski!. Be- dik1ı;at etmemiş gibi davrandı· Telefonu 
~~ .~untazam ve ayni olduğuna e- yaz }ek? keıyboldu!.. alıp Ol:mda ile bir müddet konuştu. 

' asınız?. Bakınız ... Bakınız... Hak'katen plaka üzerindeki beyaz Leh diliJe konuşuyorlardı. Olandanın 
~a~ sü~'nt,. muntazam bir sür'at- nokta birdenbire. sönmüştü. . . . on:ı hiddetle bir şeyler söylediqini i~i:i-

' be se gırerı~! . . . Dmvcski teı:vızyo~~v dev.uecek gıbı yordum. Fakat Lehce konu~tukları ıçın 
~ce ~e:k (~ute:arıd) dcnı}en ve bır. hey:eanla. ay~r dugmesıne yapışıp 

1 

ne söylediğini anlamıyordum. _ 
<ll! in• rtan bır sur at olmadıgına e- çe\•ırmege başıadı. Draveski telefonu bıraktJktan sonra, 

••iz? s k h k t' ' " O V• ' , 'l' . - u ·ut arc e ını gorermyecegız. Uk defa gülmeğe başlamıştı. 
, t\~arnile! Diye bağırdı· Makineyi sarsıyor, düğ- _ Arkası var _ 

1 ~jgru .. öyle de olmak icab eder .. meyi ileri geri, nihayetine kadar çevi-
~i llıütE!zayid sür'at ancak hava da- riyor, jngiliıce küfürler yağdırıyor, fa- ...-------------
~~olabilir. Halbuki Raket bava ta- kat bey::ız noktayı bulamıyordu. • 

1 dışında havasız yerde boşluk- - Galiba kaybettik! lstanbul Borsası kapanış 
eh ct· ' ' Ali h b 1"' . 1 

.(! 1YCir. Şu halde ayni cazibeye - a e asını versın... • . c· tl 26 2 1 :)38 
' ~·l'laena1eyh ayni sür'atle hareket İkimiz de makine başında adeta tıt- ıa arı - -
ı. ge ır... w • •• • ÇEKLER 
~1 lazun ı· rivordu. D::ıveski yüzünün damarları 

1 
h'YlUhakknk! Fakat elektron enerji· \bir kat dah::: şiş:rek maki~enın uzerı -
~ areket ettiğin göre elektron Ra· ne yatmış, dakıkalarcav ugraşt~ du_rdu. Açılı~ K tpanı, 
~ Si1r'atini .. e t rm yor? ı Tel!"vizvonu telsize baglıyan fışlerı çı- 'ı Londra 630. 630. 
~ra,_.e~ki k nıçın a~ 1 ·~r · v karıp t~krar sağlam bir surette yerleri- ~n-Yorıı: o,79620 o.7960 

1
. a titrı·y·e ukrubve emkı t ı parmh agı 1 ne yeri estirdi. Makinenin ötesini bcri-ı' Parla 24,39 24,39 
ııı· re eyaz no anın are- · · ~ t ı ~ ııl tli.1 ~80 liı,1380 

ı göster' d . sini düzeltti. Tekrar aradı, ugraş ı, a -, ,f no 4,6916 .... 6Jlb 
'-. h ıyor U. d .. k.' l - ba<:ladı Brut.sel ., Qu h . . nından iri terler o u mege " · 66, 7460 86, 7-160 

Old • elezonların elektron ıntışar- B , kt tekrar bulmak kabil c~!~e~• !!,42.2 3,42 2 Ugu h kk k' d d' F k t C) az no ayı . .. 
iltı dikk ~~ t bak... e ~: .h~· a ' olamıyordu. N'hayet hiddetınden ko-

1 
Sotya 63,4!'-lO 63,. 20 

b (eti denhı~ız de b~l. ınız.. ır ı ız?az 1 p:irmÜ<: bir hale gelen Draveski maki- Amst.erd&ıa l,42l4 l,4234 
."<!b ısse e ı ıyor musunuz... b~ k vurdu· Praı 22,6582 22,6682 
ı. ıaı h....k 1ncve ır vumru · vıvanı 4,2063 4,2o63 
-atıA ·:v tanın hareketini büyük bir .:.._ Lfın~t olsun! Kaybettik.· yuu!. Maur!d 12.31110 12 3Sıo 
ta~·b adE:ta nefes almadan bir müd- Diyip bitap bir halde makine başın- aerıın l,9686 1 :1113, 
e: 

1 
ettim. Sonra mütereddid bir dan çekildi. \ llrşo•• 4 •• 9;> 4 J96 

d O a Budapetı. 3.• 876 s tı7ö 
· lhr Şaşkın bir halde bakıyor u. ar - BiıkreıJ 106 19 1otı H 
~ ~o· :zaz olup olmadığını tayine im- lık tekrar Olandanın sesini işittik: . Belgrad S4,28ö7 S4,2057 
'~ ~. _ Boruhelnı adasının üzerine gelı- Yokoh&.ma • 2,t:l68 2.7268 

b '1et · k~ 1 C'h ,. · .. 1 1 1. '? Mosko•::. 21,12 4.4 12 
' ild, :: !,m ön olamaz. ı az, acız, yorllz .. yu c.:;e e ım mı·· . 

1 
Stokhoım g V.:>lO 3 ı..ı:ııo ·Cqı kotu, ah.makca bir cihaz! Ah- Diye soruyordu. Draveskı ce\ab ver- r--------"'----- ---· 

~av~· medi. Benim yüzüme korkunç bir yeisle ESHAM 

Açılı, ı- ~ur~ki biçare alete gene ingilizce bakıyordu. Birdenbire: . . 1 
1ı. rler .savuruyordu. 1 _ Vakıa Raketi kaybeltık, dedı. Fa-·•cab .. h Anadolu cm. '° ~ 

~ a bir hedefe doğru mu gidi- kat 1ecrübeler yapıldığına şup em : -
b~dilll ka 1madı.. ı 000 kilometre mesafe da-
brav · hilinde mechul bir yerde!.. Bunu her-

esk· · ~.J:n 1 omuılarını silkti: hıılde kc."şfedeceğim!. 
. lt"' ~Yoruz!. Fakat bir hedefe doğ- Bir müddet pencerelerden dışarıya 
~ ·•ıcsı lA d d" .. 
~·q lfct· azunı. Şayed bir hedefe Lakarak korkunç bir hal e uşunceye 
' o ta~Y?rsa, hareketi takib ediyo- d~ldı. 
l'ttıe?niz ~,..1tde sukut hareketini de Olunda sualini tekrarlıyordu: 

Şlihh a~un gelir!.. _ Yiikselelim mi?· 
l~ ~\'et esız.. _ Hııyır .. lüzum yok!. 

l'tı"t! t .... Yalnız hiç olmazsa şu is- Şim~l Draveski ~arip bir d.ikkatle 
~ d ,llaıte~tn edebilsek!·. yüzüme bakmakta idi. Bi.rdenbıre: 

tRQnu t r. _nerede tecrübe edilme~te _ Bizim hayatımızdakı . esas .pren-
~~ ~'-'~ktYın mümkün değil mi? si pi biliyorsuırnz, ~eğil mı? dedı. 

~eta korkunç bir küfür savurdu. - Ne gibi prensıb? 
• ' İşt Ulur gibi: _ Gavet mahrem olmak!. 

~ı e deı· 1 w b. ··ı 
~ · l3u . ı 0 dugum bu ya! diye ba- - Ta ıı. . . 
Ilı tlib~ı .cıhazıa, bu mel'un cihazla Ben Dravcskinin Raket meselesını 
~ Uınıt,1~110 -~apıldığı yeri tayin etmek kastettiğini derhal anlamış ve b~ ~e
Q <!:ıh 'ı degıl!. .. Yalnız bin kilomet- vahı gayet tabii bir halde vermıştıT?. 
r.ı:~b b1~d: bir Yer old~~ muhakkak!. Fal·at onun be!1im ~.üz~me garip hır 
~ • tıı:ı h· .urette de her defasında bu şüuhcyle baktıgını gordum. 
l)°abıı?dıseyi deniz üzerindevken va-I :_ Elektron işleri etrafındaki mera-
ııı .. t 'Yoruzı B . ~ : b'l' • . zı'ra dedi. Fakat bu ]) "" ~ct· ··· u da neyın nesıne !nr. 1 zı ı ı1orum ·· . .. .. 

f 
' 

1 

' 

1 

1 
1 t;ı\lr.<.ı~f0r, bilmiyorum!.. iroese:e hakk·~ ıa tam ~ır :ukut .muha-

tıa ·lav sonra gözJeri şimşek çakar- faza etmekteki eheı:nmıyetı takdır ede-j 
e l:tti: l ceğinize şüphe elmıyoruır 

' 

peşın -
A Şru. CJI, eo vıı.delı - -
lloınontı - Nektar - -
~ııın çimento - -
Merkez bıınkaa.ı 98 50 98 50 
lş Bankaaı 1(, :.!.'i -
Telefon 7 ti() -
llUhat Ye Detlı. 12 7ö -
Şark DeClrmenJ ] 06 -
'l'erk.>.s 7 -

İSTİKRAZLAR 

Açılıı Kapaoıı 

Tllrk bore• ı peıtn 1 - -
• • ı Yade •. - -
• • 11 Yadeı 19 25 19 26 

TAHVİLAT . 
Açılı' Kapaoıı 

Anadolu 1 pe. - -
• ı ndeU - -
• il pe. - -
• Un. - -

Anadolu mu. ı>e,ııı - -
PARALAR 

1 
Alış Salıj 

ı Türk ııtını - -
ı Bıınknot Os B. - -. 

1 

Fotoğraf tahlilleri 

fi.in tahlilini isti • 
yor: 

ni Dünya da l:a· 
rakterW-.tn tahlili· 
ni istiyor: 

Kendi halinde 
ve ağır başlıdır. 

Az söyler. Fakat 
sözü batabilir. Az 
para ile idare oı. 

uıasını bilir. Üstü

Müşterilerine 

karşı iyi muamt:le 
yapar. Umumi su
rette geçimli ve a
ğır başlıdır. Et
rafına uyar gi
bi davranırsa da 

kemli biJdiğinden şaşmak istemez, men
f. ntlerini düşünür ve parayı gelişi güzel 
sarfüı:ı çekinir. 

ne, oa~na pett dikkatli davranmaz. Rn· 
batına düşkünlük göstermez. 

* 
* Dürüst bir karakter ve uyamk 

Tok gözlü Dır genç bir fikir 
Zara inhisar mft- Ankarada Kc. 

dürünün oğlu ril- mal imzasile soru· 
tnuzile ıoruyOT: luyor: 

- Ben nasıl in· - Muvaffak ola· 
samm? cak mıyım? 

Zekidir. Ebevl!y- Tuttuğu işde 
ni tarafından .s- muvaffakiyet şart-
teklerl kolaylıkla lan dürüst bir ka• 
yerine getirildiği raktere ve uy.mık 
için, pek yumuşak fikirli olmağa bağ-
başlı olmak ide-

1 

lıdır. Bu vasıfları 
mf'z. Üstüne, başına dikkat eder, tok göz- k,•ndindc> buluyorsa muvaffakiyetindeı 
lü davranır. şübhe etmesine yer yoktur. 

Oevlet Demiryolları ve Limaniarı işletm9si Umumidarası i.a11ları1 
Devlet Demll'yollan 2 nci İşletme Ko misyonunfüın: 
Ankara İstasyon Büfe ve Gazinosu ile müştcmi!atmın kiraya verilmesi için 

28/2/938 tarihinde icrası mukarrer bulunan pazarlığın görülen lüzum üzerine 
iş'arı ahire kadnr bırakıldığı ilan olunur. ·1074> 

~ 

Muhammen bedeli 2.198,75 lira olan 18 l{alern elektrik malzemesi açık eksilt· 
me usuliyle 15/3/938 Salı günü saat J5,30 da.Sirkeci~e 9 ~ncu iş~et~e bin~sı.ıda 
Satın3lma Komisyonunca mübayaa edilc>cPktır. Bu ışe gırmek ıstıyenlenn k•· 

t•\mi vesikalariyle ve % 7,5 teminat ::ıkçelPriyle Komisyona müracaatları lazımdır 
Şartnamesi parasız olarak Komisyonca VPrılmektedir. c999> 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Tasfiye 

Hey' eli Reisliğiden: 
Yanya mübadillerinden ve Pendik miirettebatından Mustafa Paşonun ba'kiyei 

ist~hkakı için verilen 6032 sayılı bir kuponlu ve 1380 lira kıymetli tasfiye vesi· 
kasının Yunanistanda kajan ve hayrl mahiyette olan Arslan, Zülfikar ve Meh
med vakı11anna karşı verildiği tebeyytin etmiş ve keyfiyet hey'etimizin 4/1/1938 

tarihli içtlmaında görüşülerek mahiyet 1eri itibariyle hususi mülkiyete inkılab 
etmeler-ne kanunen imkan bulunmıyan bu Vakıflara karşı Mustafa Paşo nnmı· 
na gay!i kanuni olarak tanzim edilen ~u tasfiye vesikasının iptaline karar veril· 

miş olmakla keyfiyet ilan olunur. (951) 

Mastarcı T esfiyeci 
Alınacak: 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdilrlüğünden: 

Kınkkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı tesflye
ciye ihtiyaç vardır. Yol masraftan kendilerine aid olmak üzere yapılacak imti
handa takdir olunacak gündelikle çalışmayı kabul edenler imtihan için nüfus 
ve askerlik, tahsil ve san'at vesika ve bonservisleriyle doğruca Fabrika Müdür-
lüğüne mürncaatlan. (748) 

Türk Hava ({urumu 

iYANG 
5 inci keşide 11/MartI1 138 dedir ..• 

Buyuk ikramiye: 5 O. O O O Liradıi ..• 
Bundan başka: 15.00J, 12.0JO, 10.0JO 

( 20.0 J.l ve 1 O.O O) Lıralı 1c iki adet mükafat 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

iştirak ediniz ..• 

İstanbul Üeı terdarlığından : 
Cins ve bulunduğu mevki 

Liralık ikramiyelerle 

vardır. 

eden bu piyangoya 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

İstanbul Defterdarlığı deposunda saklı alat ve eczayi tıbbiye, 
losyon, tırnak cilası, krem vesaire gıbi yetmiş kalem muhte-
lif cins eşya: 440 22 

Üsküdarda Paşakapısında kısmen yanmış olan Adliye binası 
enkazı (parası sırf nakid ve peşin verılecektir): 1920 
İstanbul Den;z Komutanlığında mevcud SeJlm motörü: 10 
Siliihadarağada Alibeyköy deresi kenarında durmakta bulu-
nan hurda traktör: 60 
Yukarıda cins ve saklı bulunduğu mevkileri yazılı eşya hizalarındaki bedeller 

i.ızcrind<':ı açık arttırma usulile ayrı ~-ıyrı satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şe
raitini öğrenmek istiyenlerin 10/3/!138 Perşembe giinü saat on dörtte % 7,5 pey 
akçclerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (984) 
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•• 
BOZ ATLI UÇ 

Y uao ı Zi1• Şakir 
Falcı kadın elini tepsideki kumlann üzerinde gezdirerek mırıldandı: " Benim 
şerefli, izzetli Noyan Mirzaml Sen bir bahadır kişi sini Bu bahadırlık sana yedi 

göbek atandan miras kalmıştır. Saray gibi bir konakta dünyaya gelmişsin!,. 
Şur.a ~ok emin olabilirsiniz k i; Yusuf 

Sofu b:raz kuvvetlensin, ve kendisine 
b:r müttefık tedarik etsın .. derhal Ti
murun üzerıne hücum edecektir· 

Kamer Han, b irkaç dakika düşündü. 
Bü +ün vaz yeti gözden geçirdi. Bırden
birC' ba~ını ka dıı-arak: 

- Evet. buna, ben de kaniim .. dedi. 
Hatay Bahadır, Kamer Hanın üze-1 

ri!ıde husule getırdigi tesırden memnun 
gör~·nüyordu. Ve, Kaşgar hükümdarı-! 
nm son kararını bekliyordu. Kamer 
Han. Iılcrini açıkca söylemekten çekin-
med:: j 

- Noyan!. Madem ~i ~u işin ba~ına, 1 Çc mizmde Han geçmıştır .. ve senı de, 
bizP gô"lder nı tir .. bizim için, onun tek
liflerini k bul etmek zaruridir. Bu
günden itıbaren gizI:den gizliye hazır-

Güneşliler Üçok takılll 
4 - 1 mağlôb ettiler 

Maç çamurlu bir sahada yapıl :Jı, iki taraf ta b 
top birkaç kere camura saplandı 

lanmıya ba ıyacağız. B u hazırlıklara Dünkü maçuın bir intiba 

bilhassa sen nezaret edersin. Şimdi a- İzmir klüblerinden Üçok dün Ta~sim t ediklerinden urun münakapllf 
1'3mızd:ı b:r mesele kalıyor. Kızımın Ha.tay Bahadır sarayda mun. :evt bir hayat geçiriyordu stadyomu."ıda Güneşle karşılaştı. t ur. Neticede Maçın Taksımde 
vaziyc~i ne o.acak? hir falcı ile karşılaşmak için sabırsızlık 1 bitlcrın. kumandanların fallarına bak- 1 Havanın çol'; soğuk olması seyirci sde- na karar verilmiştir. 

- Han hazretleri! .. Ben buraya ge- göst~rC.i: ı m&.k iı.dctimdir. Sizi de onun için ra- dini çok düşürmüştü. Bir iki gündür ya-
lirkcn. kızınız Dilşa~ Ağabigüm ~le - Çabuk. onu buraya getir .. dedi. hatsız ettim. Fakat, katlanacağınız bu ğan kar sı.hada erimiş ve her tarafı cı - GaJatasaratt 
'm::--:ı'a~mak saadetim, aklundan bıle 1 Bir fakika sonra, kapıdan içeri, uzun ı rnhatsızlıktan dolayı, hiç nedamet et- vık cıvık ç:ımur yapmıştı. Bu yüzden top 1 1. 

: .. ir:mt-m 'ştim. Arkadaşlarla aramızda boy··ı, l:ırk yaşlarında kadar bir kadın miyc,·0 ksiniz. Hatta öyle zannediyorum kontrolü yok olmuştu. Her iki taraf rla MuhafızgÜciİJlJ 
' cl!~imiz karar mucibince, &:dımı de- girdi. Arka~ına, düz, sade ve siyah bır ki, ba:rncağun faldan memnun kalarak. bocaladı öurdu. Bazı anlar oldu ki top 
,.,ı~t:'"c.rck, sizin noyanlarımzın arası.na sako giymişti Buharanın çubuklu ku- hana her halde iyi bir mükafat vere-ı çamura saplandı. Ve oyuncular temiz 3 • 2 yendi 
giı ece';< . ve münasib bir fırsatla sıze maslm· ııdun yapılmış olan entarisinin ceksin,z. forrnalarile yc;re düştüler. Ve simsiyah 

kendnni ta ıttıktan sonra yavaş yavaş uzun ve işlemeli yenleri, sakosunun ga- Bu sözler ve bilhassa bu kadının sesi, olarak ayağa kclktılar. Bu vaziyette Üçok Ankara 
26 

(Telefonla) _ ~tt 
mnksadım za ~izmet, edec~kti~ . . Fakat yet bol ko

1
larmdan sarkıyordu. Yüzü- 1 Hatay Bah&dıra yabancı gelmiyordu. takımı pek o kadar bozuk oynamadı. _Yal~ maçlarına devam olundu. BuP"'..ı 

:.aliiı VP te ad uf, mes ud hır hadıse ya- nün a 't kısmını kapatmış o 1an beyaz Sonra, haf fce çıkık elmacık kemikle- j nız kaçırdıklan gollerden ancak bırmı Muh:ıfızgücü ile Galatasaray 
ratt:. Ve beni, büsbütün .baş~a bi~ şe: 1 

tfübenJ başörtüsünün arasından, kor rilc; düpdüz, çatık ve sert kaşlarının a-
1 

vf'ya ik' sini n~abilirlerdi. Fakat ~ıuna idi. 
kild2 karşınıza çıkardı. Hı~ Ş.~bhe.sız kı gibi siy3h gözleri parlıyordu. 1 rt$•na sıkışmış olan o parlak ve siyah göre de Güneşliler sayı adedini aynı sc· Oyuna Muhafızın hücumu ile 
size cbr.ıad o lmak, çok buyuk bır şe-ı Falcı kadın; yerlere kadar eğildikten gfö!cri de tanımak istiyordu. Hatta bir bebder. çoğaltabilirlerdi. l\luhafızgücü cidden teknik "!_

14 reftlr. ~ncak şu var ki, ben bu şereften sorıra, Hatay Bahadıra meydan bırak- ard•k bum.: soımnk istemişti· Fakat Üçok takımında müdafaa ve iki y:ın bir oyunl:ı kuvvetli rakıbıne ~ 
fatifadeyi bir müddet tehir etmek isti- madan söze girişmişti: 1 çarçabuk kendini toparlıyarak, kendisi- muavin aksamaktadır. Muhacim hatb rnuvafiakiyetli bir oyun gösterır. 
yorur.ı· Bil rsiniz ki Timur, son derece- - Memleketimize. ve saravımıza hoş ni hr.ı~rnamak için bundan vazgeçmiş- iyi.. Bilhassa solaçık Namık en fazla mu- hacimler elde ettikleri gol vaz.ıye 
de mitteccs ~tir. Ş 'mdi, kızınızı evlen- geldiniz, asilzade noyan ... Saraya her 1 ti. \•affak olan oyuncu .. Sağ açık oynıyan den ıs•ifade cdenuyorlar. 
cüdiğir.izi duyar duymaz, derhal da- ycı~. gelen JWyan'arın, rnirzaların. za- - Arkan var - pek küçük Cem al, yaşından ümid ed il - Oyun, Muhafızın hakimıyeti ei 
m<ıdınız h..ıkK nda inceden inceye tah-ı ınıyccek kadar iyi. Yalnız tecrübesi yok. 

22 
nci dakikıtda Rızanın ve 35 iti 

kik .. t:, g ir' ktir. Ve benim burada r- TORKfYE ANONİM Bir iki .sene sonra bu oyuncu her halde kada da fbrahimın ayağıle An 
olduf!urnu ··:trc>nin:e, aleyh~izde bir- Bir Dok~<>run LASTİK ~l ..... KETINDEN: İstanbul klübteri tarafından kapışıla - ıki gol attılar. Gal;ttasaraylılar b" 
çok Şt) lere t ebbus edecektır. •• •• T caktır. 44 üncü dakıkada Eşfakın yaptı~. 

_ Şı.ı hn de ne ynpalım? Gunfuk P.'\ZAR Güneşliler geme usta oyuncu oldukla • le mukabele ettiler. Bıraz soor•" 
.. w - Şirketimizin hissedarlar Heyeti Umu-

- Muh el f bahanelerle, dugun me- Notlarından (*> rını gösterdiler. 2_1 GalataNırayın aleyhine netı 
selc~ini u tal m. miycsi nlelcide olarak 28/3/938 Pazartesi Yalnız şurada bir noktaya işaret etmek İkinci devrede Galatasaray 

Kamn Ha n. ayağa kalktı. Hatay Ba- günü saDt 10,30 da Şirketımizin Yeni;>~s- lazım .. O da, Salahaddinin karşısındaki •Ad 'ıJ.;.t. yaptı. Burun azması 1 ~ " 
had n kuc · adı: tane:: karşı~ındaki merkezinde içtima ede- rskib oyuncuya karşı hiç de hoşa gitmi- Muhafızgücü bu devreye çok 

- Novan! · Sen, hakikaten zeki ve a- Sık sık nezle olanlar bunu mutlaka her ccktir. Mezkur içtimada bulunmak isti- yecek hareketidır. oyunfo başladı. 
kıll~ bir adamsın. Bana, iyi bir damnd, cıetasında soğuk algınlığına atfetmeme- yen Pn aşağı yirmi beş hisseye malik Oyunda uzun uzun anlatılacak futbol Diğer t.nraftan Galatasaray 
ve omlan daha iyi bir kwnandan ola- lldlrler. Bazı kimselerin mtitemadıyen 1 d 1 . •: d' .. 1 h' numaraları olmadı. Yalnız Üçok kalccısi J'ı'k ve daha "'henklı' bır 

0
.-... ta 

b :ıl d 1 b bir k usse ar arı ıçwma an on gun evve ıs- b' 'h d 'ki .. ı .. yu..ı-:_ caksın.. diye bağırdı. uru_ arın an ya nız eyaz su a ar. lfakkının ır, ve Cı adın a ı guzc 

o 
Ve bıırunbrının ucu her zaman kırmızı- se scnedlerlni Şirketin Yenipostane kar- k t ı gördük nı tazyika başladı. Nitekim 
dır. Sık sıl: aksırırlar. Ve bu aksırıklar- ur arJşın · r~y çok geçmeden bu verimli 
la ba~ ağrısı da görülür. İşte buna Ast- şısındaki merkezine vererek karşılığında 1 Birinci golü birinci devrede Salahad - nın semeresini 15 inci ve 18 iııc:' 

SARAYIN FALCIBAŞISI 
hme dcs f:ılns veyahud Rlumeds foins dühullye varakası almaları iJan olunur. din falsolu bir şütle attı. İkinciyi ise M:e- larda Haşimin ayağile yaptığı 
dkerler. I! ıstal;ırı çok iz'aç eder. Burun tı- M üzakere ruzn a m esi : lıh müdafilerin yanılarak ofsayt diye gördü. Bu suretle GalatasaraY 
anır ve şlddeUl bir nezle hall devam e- durmalarından istifade ederek attı. 

d d tan 3-2 galib çıktılar. Hakem Hat<ıy Bahadıra, sarayın tenha bir er urur. 1 - İd;ıre Meclisi raporunun dinlen· Bir aralık Güneş aleyhine korner ol - limdi. 

köşc>sinde. küçük bir daire tahsis edil- ::~~. 1~~~~:nm;~ ~ç:;0:~0:ı:~ı~~ mesl ve İdare Meclisinin ibrası. du. Gelen topu soliç Hamdi kaptı. Şüt.. ---.. -··-----··-·-· .. ·-·-· 
miş; hizmetine de birkaç köle verilmiş- alınablllr. Hasta bulunduğu şehri, ma- 2 - Murakıp raporunun okunması \"e Faruğun eJine çarptı, penaltı. Namık ya- lllllllllllllll Ş0erh81mr Tklı~• ti. hallcyl hatt~ odayı bazan tebdil etmek- kabulü. vaş bir p1iıse çekti. Cihad p lonjon yaptı. 

Genç noyan, burada münzevi bir ha- le de bu halden kurtulablllr. Umumiyet- Fakat gul. ' ' '11~ 1 BugBo saıstat 
ril be ll h Üt b tıl hl ı 3 - Bilanço ve karü zarar hesabının i ve akşam 83 yı:tt geçiriyordu. Hatta, Kamer Hanla le tu t ava ve r u e fe r erde Birinci devre 2-1 bitti. kinci devrede ıı 

bik: pek seyrek görüşüyordu . Asthme hastalığı -herhangi şeklide tedkiki. • Güne'Şliler :ığır basrnıya başladılar. Üçok I ' B / R A P : 
Vakit vakit bu dairenin dar bir s~ olur~ olsun- daha fazladır. 1 4 - İdare Meclisi azası intihabı. kalesinde bir gol d~laşıyor, fakat atan 111 y ARA f 

kağa açılan kapısı aralanıyor.. Hatay <•> Bo notlar1 ke!ip saklayınız, yahud 5 - 1938 scrıesi için murakıp intihabı yeık. Nihayet Niyazi uçuncü g01ü 111111111 ı Dram s ~ 
Bahadır, sade bir kıyafetle sokağa çıkı-ı bir albüme 1apıştırıp kolek<ıl1on yapınız. ve ücretinin tayini. attı. Bıın~:ın sonra İzmir muhacım-
'VOI-. hnlk arasına karışıyor.. böylece Sıkıntı ı:amanınızda bo notlar bJr doktor !eri uğraşıyorlar. Hiç olmazsa bir gol rla-
~aeıtlcrcc gezip dolaştıktan sonra, gene cibl imdadınıza yet~ebilir. lıa atmak iç:in uğraştılar. Sağ müdafiin ge 

ses~iıce dairesine dönüyordu. 1 ---------------ı Zonguldak Asliye H ukuk Hakimli- ri pasını Hakkı yakahyarnadı. Topun iis-
Aradan, birkaç gün geçmişti Bir I Nö ı tüne plonjon yaptı. Tam tutarken Mu -

gün kölclerdt!n biri, Hatay Bahadıra •be f C/ ğindcn: rnd yetişti, kaptı. Ve boş kale) e dördün-

gülümseyerck: Eczaneler Kozlu Komürışleri Türk Anonim ~ r· cü golü attı. Ve bu suretle Güneş maçı 
- Noyan Mirza!.. Eğer müsaade c- .. - ı ketı· ''ekı'lı' umumı"sı· avukat Hı'lmi Yu" k· 4-l kazanrlt "'u reee nobetci olan ecz.aneler ıun udır: Ü k H kk 

ders;?niz; sarayın falcıbaşısı, falınıza ist:uıbul rnıetindekiler : ço - a ı - Ziya, Necdet • HnlU, 
b ..,k....,,...,k ı"stı'yor .. dedi. 1 sel tarafından müvekkili şirketin hisse- Adil, Mazhar - Cemal, Said, Namık, Ham-" ...... ı Akrarayda: (Ziya Nurll. Alemdarda: CE-

İşlf'.J'İJ'l iyi gitmesinden memnun olan sad>. Bcyazıdda: (Asador). Samatyada.: darı bulıındu~u Kozluda kain 167 numa. di, Namık. 
Ha~~y Bahadır, neş'eli bir sesle cevab CTeofUosı. Emlnönünde: (Salih Necat.O. ralı ocağın bedel menfaatinden şirket Günf'Ş -- Cihad, Faruk, Reşad • Ömer, 
verdi: Eyubde: (Arif Beşir>. Fenerde: <Hu.sa- hıssesine düşen 8885 lira 42 kuruşun tah- Rız:ı, Yusuf • Melih, Niyazi, Saliihaddin, 

meddln). Şehremininde: <Nazım). Şeb- d R b 
- - Kim bu f·~Icıbaşı". .. ı1 · ·ı · t 1 b'l d ' • A ·1 h' d 1 Mura , e ii " zadch:ışında: (1. Hakkı). Karagümrük- sı ı a e ı C' ıgcr amı ve ısse ar ar a-
-- B;r Mo~ol kadını ... İç Türkistan- te: <Kemal). Küçlikpazarda: CHulüsl). 1 d Hakem - Adnan Akın (İstanbulspor), 

~ kyh.ne aç: an davn an dolayı ikamet- -
den gel=-niştir. Eski Şaman soyuna men- lfakırköyü:tde: mııaıı. yan hakemleri - Ahmed Adem, Nuri llo-

Eeyo~ıu clhetindekller: gühlarının belJi olmamasına binaen il:i- sud 
snb olruö-u İ!jin, san'atinde çok mahir- istiklfıl caddesinde: (Kanzukl. Dairede: nen \•aki teblignta rağmen müddeilerdı>n . 
dir. G .. ibden onun kadar doğru haber <Güneş). Topçularda: <Sporldls>. Tak-
verc>n, bütün Türkistan ülkesinde mev- simde :(Nlzameddlnı. Tarlab:ı.şında: (Ni- Bayan Fehmiye ile Hılmi Kaptan mul-ıa-
cud deiTıldır. hadJ. Şişlide: <Halk). Beşlktaşta: (Ali kc>mede hıız.ır 'bulunmadıkları cihdle 

- Allah AJlah ... Bana. merak ver- Rızn) · hnklarmıia gıynb kararı verilerek bir tnl4· 

din. Bu kadını görmek isterim. Boğa..,lçl, Kadıköy n Adalardakiler: amele yapılmaksızın muhakeme 16/3/38 
Üskudnrda: (Ömer Kenan>. Kndıköyün-

- Şu hs 
1
de, saraya geldiği zaman. de: <Saadet _ Osman Hulüst>. Bfiyüka- Çarşamba günü saat ona talik kılınmış 

kendir ne hnber vereyim. dada : Oi"lk>. Heybelide: (Halk). olduğundaJl yevmi mezkurda bizzat Jıa-
- IJi~ feııa olmaz. zır bulunmaları veya rnusaddak bir vc-
Bu konuşmanın ertesi sabahı, köle KKl.'IP: Emniyet Sandığından aldığım 

geldi. Ji'alcıboşının, daire kapısında '30571 vP (880) numaralı lkl aded para mak- kıl göndermeleri lüzumu, aksi halde hak-
i . . k . . . bekled' - . · I buzunu kaybctUm. Makbuzların yenilerini a- lnrında gıyaber. muhakemeye devanı o-
çerı gırmc ıçın emır ıgını ıacaıtımdan eskllertntn hükmü yoktur. ( 1024) 

C. Şa1ıingiray 

KaragUmrük ve B kırköy 
sah alarınd ıki maçlar leh·r edildi 

Emlnonü Halkevlndcn: Bugün Karagum
rük ve Balorkoy sahalannda yapılacağını 
evvelce ilan etttğlmlz futbol maçlarının ha
vanın 1'cnnh~ından dolayı geri bırakıldığı 
11gll11ere blldlrlllr. 

BugU 1kU maç 

Komedi kısmında bu ~ -
lfi.30 da ve akşam s ıat ~ 

SÖZÜN KIS" 
Komedi 4 perde "" 

- SON HAFT~ 

ERTUGRUL SADJ ~ 
Tl Y ATll~ 

Yıtnd I"'~ 
(Kadıköy· 

Salı: ( 
Çarşamba: .., 

SEFJi:i1fl 
8 perde 

Yazan : Vıktor 

~ebzadebaşı cıl''ERAH11 SJıl ~ 
Her gece ~ cumartcsl. iOt' 

matinelerinde Buyillt 
San'atk~rı prof. 
ZATi SUNGU& 

ve 
ç iN-ÇiN varyete trupu, aJDI ff 
akıllı kopekler kumpanya.il 

varyetesi 
Sinemada 3 lllJD 

Şarlo Eski zanıa~ .... 
Vatansıalar CebeDft haber verdi. t· ATUkat lunacağı tebliğ makamına kaim olmak 

H t'ay Bahadır, bir an evvel bu m a- Şükrü Pınlia üzere ilan olu.nur. 

Dün Güneşe karşı oynıyan Üçok, bu -1 
gün Fenc.>rbtthçe ile gene Taksimde kar- ı 
şılaşacaktır. Fenerliler maçın Kadıkö -

vünde kendi &ahaJannda avnanma.ıııAı :.._ -------..... ~~ 
Konan &il 



BANKA~I 
1938 

KüÇ.ük Ca.ri He&aplar 

ikramh.-1e planı=== 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kııralara· 

lahil edil3cektir. 

SON POSTA Sayfa 15 

... 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağlan 
l\l.de1 barsak, böbrek 

dOşkUnlnğl\ne 

remd 
Korıalu 
lıtiyeoler..ı ölc;il 

tarifesi g(iodcnlir. 

EmlniinU 
lzmir sok!'ğı 

TeJ. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

E!'kişehir İcra dairesi ülas memurl~ • 
ğundan: 

Ec:;kişehirde Köprü üstünde merkez 
ecnnec:i sahibi iken halen Üsküdarda 
Sclirııiyede Şerif kuyu sokağında ı 2 
:nu'11aıalı evde oturan Yusuf Kenanın 
iflasıNı Eskişehir ticaret mahkemesin
ce 29/6/937 tarihinde karar verilmiş 

ol!!'a~hı dairemizce müflise aid mallar 
tesbit edilerek tasfiyenin adiyen deva
mm:t lrnrar \Terilmiştir. Müflisde ala • 
caklan bulunanlarla müflise aid mallar 
üzeri.ıde istihkak iddia edenlerin ıbu 

olacak ve iddialarını ilandan bir ay i
çinde <'vrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize müracaatla kaydettirme
leı·i, hilfıfına hareket cezai rnes'uliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borç
ıul:lrının ayni .müddet içinde kendileri
ni vı:. borçlarını bildirmeleri, müflisin 
mallarırıı her ne sıfatla olursa olsun el
!e=-inde bulunduranların o mallar üze
rind\?ld hakları mahfuz kalmak şartile 
hunları ayni müddet içinde daire mer
ciiL.e tevdi etmeleri \'e etmedikleri tak
clJrdt. kanunen me\"cud mazeretleri bu
lur.mari1kça cezai mes'uliyete uğradık
l~rı g.hi rüchan haklarını da kaybcde
cek!~ri ve alacaklıların birinci toplan
mo la rının da 8/ 3/ 938 tarihine tesadüf 
eden Salı günü saat \4 de E~ki -
~ehi1· i~·ra memurluğu odasında yapıla
ca~· 'e müflis ile müşterek borçlu o
Janl .. rm vt kefillerinin ve borcu tekef
fül eden sair kimselerin bu toplanma
da !-ı::ızır bulunmağa haklan bulunduğu 

\..... ' ilan o1unur. 
~........____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~ 
~nnelere müjde ~·-----;.-;.;;;; ___ ~ 

~· M. A. geldi 
BANKA KOMERÇiYALA 

'~a istek karşısmcta pıyasada 
1'tt u kalmıyan bOyOk kutu 
İ net 450 Gr. 
~ • M. A. 
~tikadan geldi. 
~ Çocuk doktor
'ti ıı ana sOdUnUn 
\1,_ 

01~n ve A ve D 
~"'lllllını -
.., ~ erini muhtevi bulunan 
't-.8lyeA.. Yl annelere ehemmiyetle 

it etmektedırler. 

'tıı~; eczanede bulunur. 
~:at için: 

a P. K. 1097 ye mUracaat 

Posta 

Gaze~emfade çıkan :,ıazı ve 
?er.im!erin bütün hakları 
lnahfuz ve gazetemize aittir. 

~llONE FiATLARJ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. l .... 

3 
Ay 

r. 

-

1 
Ay 

l'.t()() 'jü(J :lW 1.J,I 

~340 12~() ~ lJ ..! • ) 
:.!7J J 1400 bvU ~.i•ll 

"-bo - . ·-·--
ne bed ı· ..ı-~. e- ı PFsi.:-du'. Adres 

~gışu 
rır.ek 2:> .turuştur. 

teıe,. ---.. 
l~,..iQ,. evrak l(P.rİ uerilmez. 
~\'ap 1 ~Qp mea'ultyet alınmaz. 

Ç•n ın k l>uı ~ tublara 10 kuruşluk 
ilavesi lazımdır. 

• 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETi 

zm-nm:e 

' 

iTALYANA 
Sermayesi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 
Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttebldesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

ArJantm, Peru, Ekvatör ve 
Kolu::nblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karakby 

Palas <Telef: 44841 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbillda: Aliılemciyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15; Beyojtlun

da: istıkHU caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Zonguldak Asliye Hukuk Hakimli· 
ğinden: 

Kozlu Kömürişleri Türk Anonim şir· 

keti vekili umumisi avukat Hilmi Yük· 
sel tarafından müvekkili şirketin hisse

darı bulunduğu Kozluda kain 33 numa

ralı ocağın b:>del menfaatinden :iirket 

hissesine düşen 3348 lira 50 kuruşun tdh• 
sili talcbile diğer 5.mil ve hissedarlar Ali 

ile Yugosl3vya tebaasından Dirakina Ka· 

rakoviç ve Anastasya Karakoviç aleyhi
ne açılan dav~dan dolayı ikametgah lan 
belli o~mıyan mumaileyhim haklarında 
ilanen vaki tı>bFgata rağmen muhake ne 

gününde :!'ıazır bulunmadıklarından hak
larında gıyap kararı verilerek bir 'rnua· 
mele yapı 1maksızın muhakeme 16/31938 
Çarşamba günü saat ona talik kılınıms 

~ 

olduğundan mezkur gün ve saatte rnüd
deılerin mahkemede bizzat hazır bulun
maları veya musaddak bir vekil gönder· 
meleri lüzumu, aksi halde haklarında 

, muhakemenin gıyaben devam olunacağı 
tebliğ makamına kai molmak üzere tlan 
olwıW'. 



Saban, ve aKşam her yemekten sonra dişleri 
nıçın fırçalamak lazımdır 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dü

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 

yapan diş etlerile köklerine mide hum· 

ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve r°" 

matizma yaptığı fennen anlaşılnuşt:.r. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü-

cut sağlığının en birinci şartı oınmştur. 
~inaenaleyh dişlerinizi her gün kabı! 

olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad· 
yolin) diş marunile garanti edebillrs~n.iz 
ve <"tme!isiniz. Bu suretle mikrobları !m• 
ha ederek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

ile sabah, ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi fırçalayınız. -·--.. ;- ':".:~ ' ~ .. _· , : . 

l 

SON POSTA 

Bu Bayanın her sabahki düşün
cesi nedir? 

• 
'Kabızlık çekiyor, onun için her sa· 
bcıh üzüntü ile kalkıyor. Fakat buna 

bir çare olduğunu unutuyor. Akşam 
yr.tarken şampanya gibi gazozlu ve 
nefis lroku1u bir şişe: 

PüR&DLiN 
İçse idi, barsakları derhal temizlenir, 

sıhhati yerine gelirdi. 

CELAL ERGUN 
Tıhl>i müstahzarJar laboratuvarı 

..·' . . . 
..... - .... "': 1 .... # ..... .._ ....ı 

r ~ 

Kendini fifüt

müştü. Bir kaşe 

SEFALiN 
aldı. Hiç bir 

kalmadı 

Üşütmekten husule gelen bütün ağrılan 

G 'Fi İ P, N EZ LE' yi derhal geçirir. 
• 

BAŞ, DIŞ ağrılarına tesiri kat'idir. 

arayınız. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci §artıdır. 

il 

~~~:!j~~ 
P t: T_R_O_l.. ~ NiZAM 

1 

\.. 

Z E N 1 T H 
BJtün Avr;ıpa ve Aıneri:>ada 
en f tzla aranan Zen.tlı rad· 
yolaraıdıın U.çüncll pertl 

B A K E R 
MAÖAZALARINA 
gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu lntihab ediniz. 

ilan Tarifemiz 
--M- -

Birind sahil s 400 kuruı 
/kinci Eala.'fe 250 n 
Üçüncü uı.hı/.e 200 » 
Dördiindi şahile 100 » 
I ç sahifeler 60 >> 
Son ıahile • 40 » 

Muayyen "Jir müddE; zarfınd<ı fazla· 
ca mikdarda ilan y.tplırac~klar aynca 
tenzilatlı tarifemizcfon istifade ede--: 
ceklerdir. Tam, yarım ve ~eyrek sa:•fa 
ilanlar i~in ayrı b;r tarife derpiş 

edilmi~tir. 

~epek!eri ve sa~ dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Son Posta'nın ticari ilanhrına aid 
işler i<;in şu adrt>se müracııı..lt edil
nı~lidir: 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
. Ço:f temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mllşknlAt göz 

önünde tutularak: yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

TOKATLIYAN 

bincllık Kollektll Şlr1ı:e&I. 
Ka.braman:ıade Han 

Ankar!l caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rtıg!p Emec 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAIUBLERİ: A. Ekreftı UŞAKLIGtL 

OTELlNİN BÜYÜK 
GALALARI 

1 Marı ~ u. ı nkşamı NiCE 'de KARNAVAL HAZRETLERiNiN TEŞRiFi iLE bUyUk KOSTÜMLÜ ve 
MASKELi B~l.O • ~otiyonlar ~ !fonf~ti ve Serpant n muharebesi 

3 f • r t'erşembe akşamı KOY MUSAMERESI, Riviera sahilindeki Değirmeni gösteren dekor 

~,--... ..-am-----••mı-• ... iki fevkalade Gala müsameresi ~--~-----------• 

1 

Şubat_!' 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

KULLANIN 

ROMATİZMA SANCILARI, SOGUK ALGINLIÔL 
NEZLE, KIRIKLIK ve GRİP iÇiN 

RAKİPSiZ DEVA 

NEVROZ • 
1 N dir. 

Bu kanşık havalarda yanınızdan NEVROZIN eksik etme,ıa.iS 
lcahnda günde ( 3) kaşe alınabilir. 

~ 

Tmnlft1f i11,iJ için ••• 

Herkesce tanınmıf 
meşhur 

elektrikli ıambayi dal" 
ma yanınızda buıund&I" 
runuz. 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk• 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın" 
lık, çarpınh ve sinirden ileri gelen bü~ün rs" 

giderir. 


