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VRUPADA 
VAZİYET 

1-Fransa, Alman hududu 
üzerinde tahşidat yapıyor, 
F el em en k, Is ve ç o e 
Yugoslat•ga , ordularını 
sür 11atle kuvvetlendirmeye 
karar verdiler. 
2 - / ngiltere A vrupagı 
karıştıran meselelerde kat'i 
hareket tarzını tesbite uı
roşıyor. 

3 - ispanyada Frankocu· 
lar sür' at le ilerlemeıe 
devam ediyorlar. 
4 - ita/ya , Libyadaki 
kuvvetlerinden bir kısmını 
ana vatana naklediyor • 
Mussolini dün Avusturya 
meselesi hakkında bir nu
tuk söyledi. 
5 - Avusturyada eski 
A vusturgarıın tanınmış 

simalarından bir kısmının 
intihar ettikleri haber 
~Rr~ 
6- Avrupa bankaların· 

A • 

daki altınlar siyası vazı· 
yetteki tehlikenin tesirile 
Amerikaya akmaıa 
başladılar. 

Yazı işle.-i telefonu: 20203 PERŞEMBE 17 - MART 1938 İdare işleri telefonu: 20203 

İngiltere ~ekoslovakra i~in 
Almanıadan teminat istedi 

Almanyanın cevabı : " Genltleme programımda Çekoslovakya dahil dejlldlr, 
bunu temin ederim, fakat Avusturyanın ilhakını tanımak ıartile 1 ,, 

ALMAN HUDUDUNDA FRANSIZ TAHSiDATI 1 
• • 

lngiltere, ispanya işine 
Fransa ile birlikte 

müdahaleyi reddetti 
lngiliz Ba,vekili Avam Kamarasında • ispanyada 
parmaklarımızı yakmak istemiyoruz! Franko kazan
sada ispanya Faşist devletlerin olacak değildir " dedi 
Londra 11 (HUIUll) - Harld,.e nazı. 

n Lord Hıliflx, Alman maslahatsftnrı· 
na bir nota tevdi ederek Atmanyanın Çe
to.ıovakyaJ• karp h\çblr bsrebtte bu
lunmı,acatm& ve onun mülkt tamamiye
tine riayet edeceltne dair teminat late-

miftir. 
Almanya bu notayll cevaben, Çekos1o-

vakya ~ herhan bir humane-"-ni·~-

(DcN• ıı itıci .,,,,, •• , 

-- İngiltere hükfimeti 
Avusturyanın Almany.ay~ 
ilhakını · tanıdı. 11 ıncı 

sayfaya bakınız 1 

Birçok memleketler, 
ordularını ·takviyeye 

karar verdiler! 
Paris söylüyor: " Yeni bir umumi harb patlak vermek 
üzere bulunuyor. Buna ancak lngiltere ile Fransanıa 

elbirliği etmeleri mini olabilir" 

Muss~lini936dafransaya · Hitler Berlinde de Frankocular Katalonya 
Almanya üzerine • bir nutuk söyledi köylerine vardılar 

•• •• • t ek l j f e t m 1 Ş 1 Fransız- lspanyol hududu, ispanya cihetinden kapablch, Y Ur UM e Y 1 Vlganada beynelmilel Fransa ve lngiltere mütareke imkinlan anyorlar 
. d F sa,Alman topraklarının şlJhrete mal Ilı aç (Yaman IDel ~) 

Geneaym senenın martın da ~~ 1 meğe başlamış, fak.at bDglllı adam teolılf 
itgalini kararlaftırmış, or u 1 r e • bı akmql b 1 

kabinedeki d.':':'...ıb:.= :::ız, :.ı~ı Eski H:::::;:D reisi Peşte . muhabirimizin meklu an 
- l . . . tı·yor? ile daha bazı tanınmış v· d k I T .. k Hitler, nere erını ıs • Be~::~~~~!!harm~!~ıeı:,gün ıyana aya a arına ~r 

POLONYA ... 

öğleden so~ra Münihten taXY~re ile bu- bayrag"' ı takan Yahudıler . 
raya dönmuı ve Mareıaı Gönng ile di· • 

(Devamı J l inci nl/ttıda) 

ltalya Ubyadakl 
kuvvetlerini ana 

i vatana naklediyor 

. . Fransız ga.zetesine !JÖfe, Almanyanın 
k~ nokLGUırla do'dıırtılan arazı, bır (Y 11 iDd ..,tada) 

cılma.1c iıtediği topt"Gklan göıteriJIOf UllL> 

Musolini dün bir nutuk 
söyliyere k ltalyanın 
Avusturya hadisesi karşı· 
sındaki vaziyetini anlath 
Roma. 16 (Hususi) - Hükfunet, Lib

ya garnizonundaki askerlerin bir kıs
mını Anavatana r.akle karar vermiştir. 

(DfVClmt 11 Had 1111/foda) 
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r-------------~ 
Her gün 

.Son hadiseler 
Ve ltalga 

Yazan: l\1nhittin Birgen -
M erhum müstakil Avusturya 

Cumhuriyeti, İtalyanın, oldu

gu gibi muhafazasına büyük bir ehem
miyetle itina ettiği siyasi bir varlı~tı. 
Halbuki kırk sekiz saatlik vukuat, Ös
terreich' isminin önüne Alman usulünce 
bir haç işareti konulmasına, yani vefatı
nın ilan edilmesine kifayet etti. Bugün 
Avusturya yoktur. 

Sade İtalya değil, 918 muzafferlerin
den ve Avrupanın on beş senelik dikta
törü Fransa da Avusturyaya çok ehem
miyet verirdi. Bund3n dolayı da Fransa 
ile İtalya arasında üzerince yegane itti
fak edilebilen bir mesele olarak yalnız 
Avusturyanın muhafazası davası kal
mıştı. 

Madem ki geçmışten bahsediyoruz; 
Milletler Cemiyetini de hatırhyabiliriz. 
Son günlerin hadiselerine, Cenevre gö. 
lünün sahillerinden hayretle bakan bu 
cemiyet te, harb yetimi Avusturyanın 

vasisi olduğunu ilan etmişti; Fransa ile 
olduğu gibi, İtalya, Milletler Cemiyeti 
ile de yalnız bu noktada mutabıktı. 

Bütün bunlara rağmen, Avusturya anl 
bir kalb sektesile düştü ve blr daha kal
kamadı. 

* Hitler, Alman ordusunu hududu geç-
mcğe memur ederken hususi bır tayyare 
ile Romaya gönderdiği mühim bir Alman 
şahsiyetine, bizzat Mussoliniyc teslim e
dilmek üzere hususi bir mektub verdi. Bu 
mektubda, ckarakter sahibb bir adam 
olduğunu söyliyerek İtalyan şefine bu 
sıfatla knt'i teminat verdi. Verdiği temi· 
natın manası, İtalya hududuna el sürrne
rnekten ibarettir. Hitlcrin bugün için de, 
yarın için de mer'i olacağını temin ettiği 
bu söz, İtalyaya sükunet vermeğe kafi 
geldi ve bunu müteakip Fransa sefiri 
İtalyan hariciye nazırının karşısına. geçip 
te şu Avusturyayı muhafaza için ne dü-

·- ·- - ---~ •• ,,. ...... ....,.," aPnl" kont 
demekle iktifa etti! · 

Fakat, biz biliyoruz ki İtalya ile Avus
turya ve Macaristan arasında akdedil
miş meşhur bir vesika vardı ve cRoma 
Protokolu. namını taşıyan bu vcsıkaya 
nazaran İtalyanın Avusturyayı müdafaa 

SON POSTA 

Resimli Makale: K insanın akıbeti kendi elindedir .. x 

Hayat insanın doğduğu gün başlayıp öldüğ1 gün biter. mü
selsel safhalı bir mücadeleden ibarettir. Mücadeleye hazır 
veya muktedir olmıyanın yaşamak hakkı yoktur. Dfüıya 

korkaklar için yaratılmamıştır. 

Vücudde kuvvetli, maneviyatta kuvvetli, bilgide kuvvetli 
olunuz. Hayat s-.zin için çiçekli bir bulvara benzer, vücudde 
kuvvetli, maneviyatta kuvvetli, bilgide kuvvetli olmadığınız 
gün ise bir cehennemdir. İnsan Akıbetini kendi elile hazırlar. 

Resmini gördüğünüz çocuk bir kaza 
neticesinde bir ıözünü kaybetmiştır. 

Yavrusunu çok ıeven fedakar annesi, 
doktoruna giderek: 

- Ben gözlerimden, fcab ederse, ikisi
ni de fedaya hazırım, tek çocuğum, kör 

kalmasın, demiştir. Şimdi, göz doktoru, 
annenin bir gözünü alarak, çocuğun gör
miyen gözüne aşılıyarak, görmesini te -
min edecektir. 

Çocuk, Amerikalıdır ve ikJ buçuk ya -
şmdadır. 

,. 
HERGüN BiR FIKRA 

il Ressamlığa heoetı eden 
Bir lngiliz sütcüsü 

Cennete sokamadım 
Bir ıairc, bir mezar ta§lna yazıla

cak bir tarih düşürmesini söylemi§
Zerdi. Şair sOTmuştu: 

- Peki amma ne 11azayım .. 
- Ne yazılır, cennete gitti tarzın-

da bir ıey söylersin. 
Şair uğraştı. Fakat tarihi düşüre

medi. Tarihi ısmarltyan biTkaç gün 
sonra ıairi gördü: 

- Nasıl, dedi, ısmarladığım tarihi 
yazdın mı? 

Şair cevab verdi: 
- Yazamıyorum, dedi, mCT1ıum 

1 
f1/1}iht;ı. "1Ji,ıınkJ<.ar. lU.t. ins~mJı.vÇ.O'sv ~~
madun! 

.... - -· /pek kağıd üzerine 
basılan gazete 
Geçenlerde Tokyoda çıkan bir Japon 

gazetesi sabah nüshasını ipek üzerine 
basmıştır. Halk evve!ernırde bunun bir 
reklam olduğunu sanmış ise de sonradan 
iş anlaşılmıştır. Odun ve kiığıd buhranı 
yüzünden ecnebi memleketlerden gelen 
kiığıdların fiatları arttığından gazetenin 
sahibi pek fazla mikdards bulunan ~pek· 
ten istifade temin eylemeği düşünmüş 
ve düşüncesini kuvveden fiile çıkarmış • 
tır. İpekten !!azete o derece büyük bir 
rağbetle karŞılanmıştır ki bir saat için

İıııgiliz Jeffery, hayatını süt satmakla 
kazanır. 1şi, daha .tiyacıe tabiat ile olan 
sütçü, gizli güzellikleri göre göre, içirı· 
den san'at hisleri kabarrnı§ ve resme he
ves etmiştir. Şimdi süt arabasını,. resim 
sehpası gibi kullanan artist sütçü, bir çok 
resim münekkidlerini hayrette bırakan 
resimler yapmıya başlamıştır. 

Amerikanın gazeteler Kralı 
koleksiyonlarını satılıga 

çıkardı 

Birleşik Amerika hükumetlerinin bir 
çok gazete ve mecmualarınır:. sahibı meş· 
hur cgazete kralb Hirst pek muhtelif 

!\fart 17 

r~------------------
Sözün Kısası 

Hagat - Keçi boynuzu 

E. Talu 
~ smanlı padişahlarındaı: biri, 

~ ömründe, keçi boynuzu deni. 
len mütevazı meyvanm yüzünü görme
miş imiş .. 

Bir gün, sarayının bahçesinde gezer· 
ken, elindeki kapkara, uzun nesneyı ge
velemekte olan bir bahçıvana rastgelmiş. 

Padişah sormuş: 

- Ne o, adam? 
- Keçi boynuzu, efendimiz! 
- Yenir mi o? 
- Yenir, efendimiz! 
Padişah emretmiş, bu yemişten birk ... 

1 
okka satın aldınp kendısinc takd.ım et
mişler. 

Fakat bir tanesini ağz.ınn atıp ta uzun 
uzun çiğnedikten sonra, geri kalanını 

fırlatıp atmış .. müsahibleri sormuşlar: 
- Beğenmediniz mi? 

- Hayır! demiş.. bir dirhem bal için 
bir okka kereste yutamam! 

Geçenlerde, kim anlatıyordu, §imdi ha
tırımda değil. Yalnız no! defterimde bu 
sabah kaydını buldum: 

A vust\Jryalı bir alim, insanın vasatf 
ömrünü elli yıl diye kabul ederek bi:c 
hesab yapmış .. bu hesaba göre, bu elli yı· 
lm on yedisini uyku, on beşini çalı,şma 

ve yorulma, sekizini hastalıklar, davalar 
ve üzüntüler, dördünü yiyip içme, üçünü 
düşünce ve kuruntu, ikisini de traş olmak 
ve hamam yapmak Jle geçirirmişiz. 

Geriye kalan bir tek sene de zevkimi· 
~ safamıza, neş'e ve eğlencemize mün· 
hasırmış! 

Bir de, hayat için, ne tatlı şeydir diye 
dört elle bağlılık gösterenler var, değil 

'? mı. 

Keçi boynuzunun bir dirhem balı, el· 
llde bir nisbetinde bize huzuzat temjn e· 
den hayattan, herhalde daha kıymetli• 
clir gibime gelir! 

J.~ 
---~------------

Bir hırsız yaralı 
olarak yakalandı 
Çarşambada Lokmacıdede sokağında 

oturan Hurşidenin evde bulunmadığL 

etmesi de lazımdı. .Bu protokol mucibin
ce, İtalya, Avusturya, Macaristan devlet
lerinin en mühim mümessilleri, kaç de
fa toplandılar, aralarındaki siyaset birli
ğini ve fikir ittihadını, tantanalı tebliğler 
ve nutuklarla, kaç defa ilan ettiler! G5h 
Romada, giıh Vjyanada, gfilı Budapeşte
de yapılan lçtlmaların her defasında da 
bu üç devlet arasındalti tesanüd başka 
tarzda parlak olan kelimelerle ifade edil
di ve her içtimada da, İtalya, bu devlet
lere karşı bariz bir hami sıfatını gösterdi. 

* 
de tek nüshası kalmamıştır. 

bir sırada sokak kapısını Kırmak su
retile içeri hırsız girmiş ve ev içinde e4" 
!ine geçen eşyayı toplarnağa başlamış .. 
tlr. Bu esnada bittesadüf kapının önün
den geçen 1784 numaralı polis memu
ru Hasan kapının kırık olduğunu göre
rek ~übhelenmiş ve durup içerisini din
lemeğe ba~lrunıştır. bınm üstüne kuracak ve işlerini ona gö- san'at eserlerini havi olan bir çok kolek-

re tanzim edecektir. Ceniilnıen olabilmek için siyonlarını elden çıkarmnğa karar ver- Kurnaz hırsız kapınııı önünde bir po-
Şimdl görüyoruz ·ki, bütün bu 51·va-e l,. 1 b. diğini ilan etmic:tir. lisin beklediğini görilncc eşyaları bı-

~ ıu * azlm oıan zr şart ~ 
hareketler, bu uzun uzun mesafeler kat'e- 1891 senesindenberi koleksiyon topla • rakmış, açtığı bir pencereden sokağa 
d İ t d .. b. d b cAmerika kitabcılar bırliği> bugünler- 1 k k b ilerek şehJr şehir yapılan toplantılar, ş e, unya, ır en ire, böyle bir dün- mağa bac:lıyan Hirstın elınde bulunan at ıyara :ıçımya aşlamıştır. Polis 

ld S st de neşrettiği bir tebliğde her cent:ıme - ~ H 
mütekabil teminatlar ve ilan olunan te- ya o u. iya anlaşmaların, paktların, şeylerin en büyük kısmı, tskoçyadaki ma- asan, birkaç defa durmasını ihtar et-

nin evinde en aşağı beş yüz clldlik bir 
sanüdler hep boşuna imiş. Vatan Ccbhe- protokolların, muahedelerm, diplomasi kütüphanesi bulunması zaruri olduğunu likanesinde diğer aksamı da Nevyork ile mişse de hırc:1zı~ i~aat etmediğini göre-
sirıin kendi kuvveti, Milletler Cemiyeti- oyunlarının hepsi de, dün olduğu gibi, bildirmektedirler. Amerikan kitabcıları Kaliforniya arasında sahih bulunduğu rek tabanca ını ıstimale mecbur kalmış 
nin vasiliği ve Avrupaya çizdiği hudud- bugün de nihayet kuvvet realitesinin hiı- bu beş yüz cildlik kütüphanenin fıhris • bir çok köşklerde dağınık halde bulun • ve kaçan şahsın arkasından bir el ateş 
)ar müstakil Avusturyayı tutmaya kifa- kimiyeti altındadır. Çekoslovakyanın ba. tini de neŞ'I'ederek böyle bir kütüphane- maktadır. etmiştir. Çıkan kurşun firarinin bacağı-
yet etmediği gibi İtalyanın reisliği altın- rmdığı çadın alıp götüren fırtına Maca- nin her centilmen içın iyi bir arkadaş ol- Koleksiyonlarında bütün devrelere bil- na isabet etm~ş, hırsız derhal tevakkufa 
da kurulan bir dostluk ve tesanüd sehpa- ristanı da açıkta ve havad3 bıraktı. Ayni duğunu söylüyorlar. tün medeniyetlere ait kıymetlieıya vardır. mevcur kalm1ş ve yakalanmıştır. Hüvi· 
sı da bir anda yıkılıverdi. Bunu yıkan fırtına, ayni kuvvet darbesi, sol kolile Beş yüz cildlik kütüphanenin fihristi Bilhassa esliha ve balı koleksiyonlan pek yeti tahkik edildiği zaman bunun sabı
§ey kuvvettir. İtalya, bu hadiseye karşı Habeşistanı ve sağ kolile de Merkezi Av- şu veçhiledir:• ziyade meşhur bulunmaktadır. Hirstin kalılardan Ali oğlu Cevdet olduğu an
ses çıkarmıyor; çünkü hadıse, kendisinin rupayı yakalıyan İtalyanın sağ kolunu 190 cild roman, 70 cild tercümei hal, 50 topladığı eşyalardan bir hayli kısmı da }aşılmış, tedavisi için Cerrahpaşa has
de davasını güttüğü bir realite siyaseti- zedeledi. Buna bazıları diyebilirler ki cild tarih, 25 clld seyahatname, 40 cild henilz kasalar içinde bulunmaktadır. 
nin, yani kuvvetin mahsulüdür. Şeriatin •Çalma kapıyı, çalarlar kapını!> Bu gö- ~iir, 10 cild tiyatro, 10 clld muhtasar fel- Bunlar arasında 11 inrl asra aid bir İs • tanesine kaldırılmıştır. 
kestiği parmak acımaz. derler; demek o- rüş belki doğrudur, fakat, galiba, f1J dün- sefe, IOS cild muhtelif. panyo şatosunun 750 parçasını muhtevi 
luyor ki kuvvetin kırdığı kol da çok acı- yada bu hakikati anlıyacak millet ve in- cKitabcılar birliğh yukarıda yazıldığı kasalar da vardır. cGazete kralı> bu ıa • 
rnıyor. san bulmak ta milmkün olmıyacaktır. şeklinde beş yüz cildlik bir kütüphane- toyu satın alarak yıktırmış ve parçalarını 

Saklamaya lüzum yok, bugün İtalya- yi Amerika cumhur sarayına hediye et • Kallforniyadaki ma!ik~neslne nakle!mi<-. 
.MuMttin Birgen rnı·şlerdı'r :o 

nın bir kolu zedelenmiş bulunuyor. Fa- =:~===~~====~==~~==~==·===============~tı:· ·=======:=::=:::::=:::=:=. 
kat, kuvvet politikasını, bugünkü enter- r 
nasyonal hayat sahnesinde yegfine reali- j S T E R 1 N A N, İ S T E R ı• N A N M A f, l 
te olarak sayan İtalya, yediği yumruğu 
tabii gören pek gözlü bir boksôr gibi, hiç 

ses çıkarmadan ve şikayet etmeden, sa
dece dişlerini sıkıyor. Bunu böyle yap-

ınıya da mecburdur; çfinkü, kuvvet poli
tikasını bugünkü dünyanın yegane reali
tesi olarak kabul ve iliın eden bir siya-
set, bunun bütün akıbetlerini de öyle ka
bul edecektir. Merkezi Avrupadaki Al
manlık realitesi de, bütün diğer realite
ler gibi bire realitedir. Şimdi, İtalya, 
bundan sonraki hayatını bu realite hesa-

Mu~ muhabirimiz. anlattı: Ja_r, koyunla beraber, karşıdaki bir tepede bekliyen d·ğer 
Bır müddet evvel, kaybolan koyununu aramak üzere ci- dert ayının yanını\ gitmişlerdir. O dört ayı da yanlarındaki 

var tepelere çıkan Ersak köyünden Hanzo oğlu Hüseyin ga- hır ayıyı yalamıflıır, sonra hep birleşerek koyunu parçala
yet garib bir vak'&ya rastlamıştır. Bu vak'ayı cayı düğünü':> rnışlar ve yemişlerdir. Ondan sonra da, hep beraber kalkıp 
kelımesi ile tavsif edeceğim: Hüseyin, uzaktan, kaybettıği o!1'amışlar, h.o~~amışlar, zıplamışlar, yaladıkları iki ayıyı 
koyunu beş tane ayının arasında görmü:?, gizlenere~: bre- bır araya getırdıkten sonra dağılıp gitmişlerdir. Yani, ha
ketlerini takib etmiş. Bu beş ayı, yanlarındaki bir ayıyı ya- mamlı, ziya!etli, çengili ve çağnaklı bir dtlğün yapmıiJardll'. 
~~~nışla~, burada uçkun d~len bir nebatın kalkan büyüklü· Hüseyin köye gelıp bunu naklettiği zaman herkes hayret 
gundekı yapraklarından ıkı tane kopararal< başme. koynıu~- içinde .ka'mıştır. 

İ S T E R 1 N A N, l S T .. R 1 NAN M Al 

Yemen Veliahdi 
Elyevm İtalyada bulunan ve mem

leketimizi ziyaret edecek olan Yemen 
Veliahdi Seyfülislfunın bugün şehrimi .. 
ze gelmesi beklenmektedir. 

Seyfülislfunın şahsına aid bayraklar 
dün şehrimize gelmiştir. Bunlar rükft
buna tahsis edilecek hususi otomobil, 
motör ve vapurlarla ikametine tahsis. 
edilecek binalara 't\kılacaktır. Prensin 
Tiryeste vapuril<' g~mesi muhtemel
dir. 

Konferans 

Kadıköy Halkevinden: 18/mart/1938 cuma 
ak§amı saat 21 de Evimiz salonunda Bay 
Reşad Ko.ynar (Şahsiyet terbiyesi) 1shnlı bir 
konferans verece.kur. Xonferansa berkcs 
plebilir. 
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,- J - Bu Sabahki ]- l' ı 
-------~..... Gazetelerde 0~ 

Subayların _terfılerıne aıd yenı :::::;";!:~~::;·~~~~=~:.~ 
kanun Meclisde kabul edildi ::~~]~~~~~~:~~;~E-!S 

e Dünya işleri nasıl 
çığırından çıkarıldı? 

Yazan: Selim Ragıp F..meç 

E 

Maliye Vekili, buhran 
bugünlerde 

harb Münlht'!n VJyanaya alkışlar içlnde ya-

ve müvazene vergilerine aid ••••bir ........ S:: ••ttı••··· A ~:t~~:~·~:ı::~:.~;~:: 
M ı

• •ı T:uı - Ahmed Emin Yalman bugwıkü zarı dikkate alarak Avrupanın vazıyeti· 
ec ıse verı eceg" in; so··yledı· başmnkaleslndc umumi harbı ve umumi b" ğ IJ harbten conra cereyan eden başlıca dünya ne ır goz attı ımız zaman, eskı dunya-

Ankara, 16 (Hususi) - Meclisi f Sınıfında kadro mucibince rütbesi-f Sanayıi h b" h . hMlsclerlnJ tcdklk ettikten sonra Kemaııst yı temelınden sarsan butun davaların he-

kanunun 
bug:·nkü toplantısında i i · ı· d · ar ıyo ve arıta sınıflarına siyasetin nna ,.ı.,,,.uerını çiziyor. ve men- nüz muallakta olduklarım gönirüı. Has-

... zm r ışga ın \. 1m mukabili kıtaat bulurunıyan sübay- mensub ··ba ı · ".... ., erkanıharb ı:ı·.-..ı 5··1 F th" su Yar sınıflarına aıd kadro faatımw.ın ne sağ, ne de sol cereyanlara ka- talık devam edıvor ve nöbet buhranları-
• A. ı: ... ayı u _eyman e ı- j ların terfileri mafevklerinden alacakla- dahilinde ınaf ki · · ıı J n~ karısı Lutfıyt'ye baglanan vatani rı sicıller üzerint> yapılır. cıl üzerin ef~ erınden alacakla_ıı. sı: ~liy~~~~~ ba~mıızı dik tutmada olduğunu ;ın bsonu kfö~nme~ten uzaktır. Vnzıye-

hizmet tertibinden kırk lira ma- fıkr d e ter ı ederler. Ancak bınncı .............................................. -·-··- ın u şc e gırme:;ı ve büttın dünyanın 
aşın Lfıtfiye'nin vefat .. . H.arb akademisi ve yüksek levazım a. a mezkuı kıt'a sübaylarından ı memnun ve gayri memnun olarak ıki 
Fethinin hemşiresi Fatmay~ 

20 
~~er~~ mektebi tahsilinde bulunan sübaylarla gayrı mezkar fırkadaki emsali nasıblı- 1kt1 sa d d u" n ya s 1 da zümreye ayrılmasının ikı scb bı vardır: 

zerinden hağ!anması hakkında ~: u 1 kurmay stajiyerleri ve kurmay sübay- 1ardan evvel terfi edemezler. 1 - Sulh muahedeleri. 
Naci tarafı~dan vapılan kanun t k;.~ larının akademiye ve yüksek levazun B~~dan sonra kürsüye gelen Maliye 2 - Milletler Cemivetinin iflası. 

J c ı kt • . . ki . d b kt be Vekılı Biı .. k ~ f" J aid olduğu encPmen1ere havale edil- ınc eoıne gırece erın e u me e ' _ yu 's'e 111 nutkunda işaret h er c •• m er ç 1ç1 d Bir muahede yapıldığı zaman bu vesı• miştir. girmezden evvel tahsil esnasında ve buyurdugu ve hükfrmetin de progra- u 1 1 n e ka, ya iki tarafın tam Vt' mutlak rızasıle 
Müteakiben subaylar heyetine mah- tahsilden sonra memur edilecekleri mmda temas eylediği vergi tenzilatın- · yapılır, yahud iki taraftan birınin arzu-

oc;us terfi kanununun birınci maddesini muhtelif muharib kıt'a komutanlıkla- ~an hay:.a~.lar vergisi kısmına aid Iayi- Nevyork 16 (A.A.) _Avusturya hadi- sunu diğer tarafa kabul ettumesil, mey· 
deüıştiren kanur.un müzakeresine ge- nnda ve levazrm sınıf1 için kıt'a sayı- ~~~~ .~uy~k .Millet Meclisine takd?.Irl seleri üzerine Avrupadan Amerikaya ka- dana gelir. 
çilmi~tir. lan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sı- e 1 ı ıni soyliyerek demiştir ki: 1 çan sermayeler Amerikan bankalarına İki tarafın rıza ve muvafakatilc mey-

Birinci müzcıkeresi yapılarak kabul mfları kıt'a hizmetlerinden sayılır. .d-kBuhran VP müvazene vergilerine Londradan Nevyorka iki milyon 225 bin dana getirilen ahidnamelerin tehlık il 
d Al 

, aı ısını da birl·a gu·· · • · d k 1 · tl hd e ılcn bu kanun:ı göre: el umum muavin sınıflar mensub- d;m ~ 
1 

. ' ~ n ıçerısın e ta - atın dolar nakline i:nktın vermiştir. A· vazıye er i as ettiklerı nadiren goruı-
«Hiçbir subay mansub olduğu sınıf1 formdan harb akademisini muvaffaki- · d c 1 k~cektır. Yüksek heyetin rnalu- merika hükfunetinin altın .siyasetin: de- muştür. Bu sebebledır ki ihtilaf mevzu

kıt'asında rütbe~;"ne aid asgari müdde- yet1c itmam edenler. piyade sınıfına ~:~ ur . 1
' hayvan vergisi kaydı mart ğiştirdığindenberi ilk defadır ki Avrupa- lan, daha ziyade ikinci nevi vesikalardan 

tin en az üçte biri kadar bilfiil hizmet nakledilirler. İşbu nakilden evvel mu- aretınde baş!ar ve nisandan :ltiba- dan bu derece mühim bir altın Amerika- doğar. 
etmPdikce terfi edemez. Bu müddetler avin sınıf kıt'alarında geçen hizmetle- ~e~~ e ,1~ukeHefler be~anname veritler. ya gelmektedir. Bazı mali mehafil bunun, Kerhen kabul ettirilen muahedelerde 
kurma~ ~ubayıa:.; için har_bde hasıl o- r~, .k~t'a l~izmetinden sayılır. Anc~k ter nıur~r~n~z kanun.~n b.ır an .. e~vel. me- ~~~:ikaya daha mühim bir altın teh.a- zahiren iki taraflı muvafakat mc\•cudmuı 
1acak ıhtıvaca gore başbuglukca lüzu- fı ıçın pıyade sınıfında sicil rnuddeti 

1
. a teblıg edılmesı ıçın zıraat, cumune başlangıç olacah. kanaatindedır. gibi hareket edilirse de, bu muahedeleri ~ ma ıye ve b ·· t ·· . 5• mu kadar azaltılabilir. olan bir sene cjandarma stajiyer sübay- d"l b u ce cncumenlerıne havale Belçika altmlan yapanlar da, bunlaruı yapıldıklannı go-

i\steğmen ve teğmen rütbesinde olan }arı ile mühendic: sübavları altı ay• bu- e 
1 e~ ~ karı~nun acele olarak çıkma- Brüksel 16 (A.A.) - Pei Ree: gazetesi, renler de, bu işe kerhen boyun eğen tara-

havacı subayhı.rpı terfileri için rütbe- lunup muvafık sicil ahnak meşruttur sı~.1 emın YO!ltnda bu üç encümenin binlerce kilogram altının Belçika mılli fın ilk fırsatta bu bağdan kurtulacağını 
l 

. A • muc:tc ek bir en ·· h r d b be ech' i h. · erıne mahsus as(Tarı müddetin hesa- Mütehassıs tabib ve baytar ve kim- • c~men a ın e çalış- ankasından Londraya gönderilmekte rv .. ı peş n ıssedılir, yakın bır alem 
bmda ~ara ve hava sınıfları kıt'alann- yagerlerın hastanelerde bakteriyoloji- m~ı~~ _rica e~e.c~gun · . olduğunu bildiriyor. Altı tayyare 5.500 ile bilırler. 1914-1918 harbinı müteakip 
da yapacakları hizmet müddetlerinin hane ve serolojihanelerdeki ihtisas biz- al 1; e Vekılınm .bu .teklifi heyeti u- kilogram altın nakletml,tir. Başka sev- birçok memleketlere tahmil edilen mua. 
mecmuu bilfiil k:t'a hizmetlerinden sa- metleri kıt'a lıizmeti olarak kabul edi-ı:u~ ~ece ~?bul edı.~mış \'e cuma günü kiyat yapılması da derpiş edilmektedir. bedeler bu nevidendirle:-. 
yılır. lir P.a

1 
nı:nak uzere muzakereye nihayet Böyle bir ahdin kendisin~ kerhen ka 

· verı mıştir Ş ' d · -==~~===:~==-=--=:::ı-==ı=:=-=-~--=--=-:-=---..... ----=-=~~~~-==...,_ıı::::::o=-=ac::aı:::...===ı uşnig in iz ivacı bul ettirildiği kanaatınd<.? bulunan taraf 

V 1 
• k k 1 U zayıf kaldıkça mesek! yoktur. Kuvvetler 

a 1 ve ayma am ar .nagvanlar meselesi ;:.
0

:n~~~~~~::ı~;i~c~~·!.~'.:~: 

hakkında Yeni
• kanun Veraisinde Viyana, 16 (A.A.) - Resmi mahfil- Eğer, muvazene bozulmak istenildiği za-

0 ler Şuşnig'in Kontes Vera Fugger ile mnn tekrar kuvvete müracaat edılmeZS<.', Tenzilat evıendığıne daiı dolaşan haberler hak- o zaman, hadisatın inkişafına karşı mu
kıııda ademi ınalfunat beyan etmekte- kavemet edilemez. Nıtekım buyük h rb-

ValilP..rİn .r.1-•o.n-J-.. : A --···'"-·• o ............. aaa .... aa a•'-''-'"-~t Muhtelit encümen layıbad :ı 
tadilat yaph 

Sirr.cr--ı a tr~\;.~U'lr~~'W"Cn.---.,,.......•!r"-r- -ı... -- ..ı-- --- ı 
tekz b cdılmektedir. lerin böyle şaşmaz b"r akıs1a bu unku du-

en az asli maaş 10 bin kuruş olarak tesbit edilecektir 

Ankara, 16 (Hususi) - Dahiliye Ve
ıc.a:cti vali, kaymakam ve nüfus müdür 
leı i hakkında yeni bir kanun lfıyihası 
hazırlamaktadrr. Buna göre dört sınıf 
üzerinde bulunan valilerin dereceleri 
üçe indir"lecektir. Bugün 61 vilayeti
mizdeki valiler 8 bin, 1 O bin, 12.500 ve 
15 bin kuru~ asli mnaş almaktadırlar. 

Yeni projede maaşlar 10 bin, 12.500 
\'e 15 bin olaraF tcsbit edilmiştir. An
cak mevcud dördüncü sınıf valılerden 
hep i birden 1 9 bin kuruş maaşa geçiri
lemiyccekler, bu sene 4 üncü sınıf va
lllcrin adedi 16 ya indirilecek ve gele
cek sene tamamc~ kaldırılarak hepsi 1 O 
bin k-uruş maaşa geçmiş olacaklardır. 

Bu sene bırinci sınıf valilere 3, ikin
ci sınıf valılere 3 ve üçüncülere de 8 
vali ilave edıleccktir. 

Bu proJe ile 30 liradan başlamakta 
olan mektubcu maaşları da aynen kay
makamlar dPreccsine getirilerek 40, 45 
ve 55 olarak üç dereceye taksim edil
mektedir. 

Nüfus müdürleri bugün 20 liradan 
baslamak üzere 1 sınıf iken 20 ve 22,5 
liralık dereceli sınıflar kaldırılmakta 
ve 25 den başlamak üzere 6 dereceye 

ayrılmaktadır. 
Kanun projesi Başvekalette tedkik e-

dıld ikten sonr:ı yakında Meclise gön

derilecektir. 

Çinde harb şiddetlendi · 
Sarınehir sahilindeki Çin taarruzu genişliyor, 

Japonlar .Şimalde· tekrar taarruza geçtiler 
Hankeu 16 (A.A.) - Sarmehrin sol sa- batıdaki dağlar üzerinde Japon kollarına 

hilindeki ve Lughay cebhesinin batısın- baskın yaptıkları bildirilmektedır. 
daki Çin taarruzu genşilemektedir. Tnng- Şimal cebhesinde, Tıençin-Pukc '1.le
kuanı geç n Çin kıtaatı muhtelif yerl<'ri m.iryolu boyunca, .Tapon kıtaatı, 10.000 
ve ezcümle Tungkfıan karşısında mühim asker, tank ve ağır toplarla taarruza geç

bir mevzi olan Fenglınt;.ı'yu geri almış- mişlerdir. 
Iardır. Menghsien bölgesindeki Japon kıtaatı-

Şansi'nin diğer bölgeler:tde, muhte1if nın, cMançuri Laurens1ıt adiyle meşhur 
c bhelerde harekette bulunan Çın un- olan general Doihara 'nın kumandası al· 
surlarının bilhassa cenub doğusunda ve tında bulunduğu bildirilmektedir. 

Litvanga 
Hududunda 
Yeni bir hadise 

..... 
\Elektrik 
\ Tesisatının 
Islahı 

t\nk, ra. 1 <ı (Hususi) - İ tan bul e
lc!<tr·k ~ rkc ile na4a arasında cereyan 
eden muza crelere de\·am etmek üzere 
şehrimıze gc en murahhaslar dün \ e 
bu ün nafıafla temaslarına devam et-

Ankara, 16 (Husu$i\ - Mecl sin bu
gunkü toplantısında Mabye Yek linın tek 
lıfi iızerıne Ziraat, Büdce, Malıye Encil· 
menlerı auı.larından mürekkeb muhtelit 
bir encumen teşkil edilmistır. Maliye Ve
kilinin iştirnkile derhal toplnnar. muhte
lıt encümende hayvaniar vergısind • va
pılacak tenzilat ve ilga ar hakkındakı la
yiha tedkik edilmiştir. 

Öğrendiğime göre IayL'lnda bazı deği
şiklikler yapılmıştır. 

At, eşek ve katırdan vergi alınmama
sını muvafık bulan muhtelit encümen, 
koyundan 5 kuruş tenzili yerine knsab
lık, cer ve ziraat hayvanı olan öküzden 
tıenzilat yapılmasını daha ltygun gör
müştür. 

Ziraat kongresi 
hazırlıkları 

Başvekil komisyonun 
topla~ısına riyaset etti 
Ankara, 16 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar bugun öğleden sonra Zıraat Ve
kaletine gelerek büyük kongre hazırlık
laı ı etrafında faaliyette bulunan komı -
yonun toplantısına rıyaseı etmi tir. 

Bükreşte bir Türk-Rumen 
Ticaret Odası kuruldu 

Bukreş 16 (A.A.) - Anadolu njansının 
hususi muhabiri bildiriyor. 

Ticaret ataşemizin teşebbüsrı ile Bük
ıeşte bir Rumen-Türk t carct odası ku
rulmu tur. Odanın gayesı, ıki memleket 
ara ındnkı ckonomtk ve KU ti.ır • mi:na-

b tlerin inkisafına hizmettır. 

1-, "k ı" 1 b" ' arı u ac.;.e ır macera 

T ondra, 16 (Hususi) - Lehistan ve 
Lit vanya arasındaki hudud hadısesinin 
halli içın · l tler sarfedildi~i bu sıra
da, ayni hududna yeni bir hadise daha 

cereyan e m şti;'. 
On beş Lcl• askesi hududu asarak bir 

mi ıcrdır. "Ben bir casustum!,, 
İlk içtim 1 rcla tesisatın ıslahına dair 

işler rniıştcrek teknık bir komısıona ve- Bugün baçlıyan ve tahminen 10 

Anıerihada şiddetli 
Fırtınalar 
Nevyork 16 (A.A.) - Yedi devlette 

hükum süren fırtınalar, şiddetli tahribat 
husule getirmiş ve 16 kişi ölmüştür. En 
çok hasara maruz kabın Belvil'de yedi ki
şi ölmuş, elli kişi yaralanmış ve 400 klşı 
meskensiz kalmıştır. 

Misuri, Arkansas, Alabama, Tenesl, 
Mi sisipi devletleri fırtınadan pek müte
essir olmuslardır. 

Mısır tahvilleri 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde üç faizlı ve 

ikramiyelı Mısır Kredı Fonsiye tahvılle
rinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tavhillerinden 504.95.1 numa 
ralı tahvil ile, 1911 senesi tahvilierindcn 
80.040 numaralı tahvil ellişer bin frank 
ikramiye kazanmışlardır. 

Sabaha karşı zelzele oldu 
Bugev• r,nbah::ı karşı saat 4 raddelerinde 

sürekli fııknt cok hafif bir zelzele olmuştur. 
c: 

l~bahtan Sabaha 

ruma kadar gelip dayandıkJa ı gorul..ı.r. 
Dunyanın bugunkü müe ı~ durum ı 

ile Milletler Cemiy tin n alak ın g -
lince; yüksek bir mmetleraras:. ku umu
nun kendisinden beklenen yüks ı ... v zı· 

feyi görebilmesi için evv la bu kuru
mun mutlak surette musavı haklnrra s.ı

hıb milletlerden müteş kki' olma ı la
zım gelirdi. Halbuki bu kurumda, harbi 
kazanmış olan milletler, kendilerın bır 

nevi hakemlik ve hakimlık rolu izaf et
tiler. Kollektif emniyet sistemine tnraf· 
tar olduklarım söyled klerı halde ittıfak 
grupları yaparak cemıyeti bir takım zum. 
relere ayırdılar. Hakıkatt2 müstakil ol
mıyan bazı memleketlere, mu taki: mem
leket muamelesi yaptılar. Bu hal, bu ne
vi müstemlekelere sahib olan milletler 
lehine rey farkları husule getirdı. Ya
pılan itirazların hiçb~ri kale alınmadı. 

Maamafih bütün ">unlar, dünya düzeni
ni ~min edecek bir tecrube sayılmak la
zımdı. İyi netice vermediklerı görülünce, 
başka tedbirlere baş vurulmak ve ıcab 

(Devamı 11 ınci sayfada) 

Radyo temsilleri 
------------------

İstanbul radyosu programında Halkevleri şubeleri tarafmdan verılen tem
sillere sıkca tesadüf edilmege başlandı. Halkevleri semt teşkili'ttmcla çalısan 
gençlerin tiyatro san'atınn karşı gösterdıkleri alaka takdırle karşıl nır. Yııl· 
nız aralarında hazırladıkları temsılleri radyo gıbi neşir sahası c;ok genıs ve 
dmleyici kütlesi çok hassat> bir aletin önüne getirmeleri makul görülemez. 
Radyo idaresinin bu kabil amatör teşkilatına salonunu açması onlar için bir 
tesvik cemilesi oıs:ı bil dinlevıcılcrl için arzu edilır bir hareket olamaz. Ku
laklnı ı Şehir Tiyatrosu san'atkarlannın olgun ve düzgün temsil:erine alışmış 
r l:lyo dinleyicilcıınc tiyatro san'atını henüz kavramamış amatörlen dııılet• 
m k ıad)O gıbi umumi s vıyenın yüks lışinde vazıfcsi olan hır mtıessese ıç·n 
d gru olamaz. R Jycnun mu ıkı pro ramlarını hazırlark n nasıl cıddı b r 

tasnif yapılmak r \tyl<;'l kültüı el n< riyat programı için d ayni titızli 1 gos
t r k lazımdır. Ö) goı u •nr kı t t bui'.\adyosu bn!ld y ... m h 11 ra
larında karagoz oynatan çocukl rı • ..ı oya çagınp temsıl programı nnda 

va f e vereC<'k. 
Bütıin dünya radyo merk zlerı ancak memleketin mu ıkı, edebiyat ve 
n'at hayatında sivrilmi~ şahsi) etlerine "e teşekldillerme yer v nrler. He

miz ham çağdakı amatör grupları teşvik etmek vazifesi herhalde radyo ida-Litvnnyalı polisi kaçınnıştrr. Hadise 

Litvanyada biiyük bir heyecan uyan
dıı mıştır. 

Rlaıı., 18 (A.A.) - Röyter muhabiri blldl
rlyor: Lıtvnr ya dı.n gelen haberlere göre, 
Vllııoda da lkl Polonya fırkaal tahşld edil-

rilmiştir. Komisyon teı:;isat için sarfı i-
1 

gün sürecek olan bu çol:ı. meraklı 
cab eden parayı tayin edecektir. 

1 

yazıyı bugün iç sayfalarımızda 
;lş'u~. -Ya~ı~ı· iç'ı~- ~ıcİcİı · lnk~fl;~d·a~. j.;:_ \ takibe baflayınız! ..1 
kulmaktadır. '--------------

re ınden başka müesseselere aid olnbilır. İstanbul radyosunun biraz laübali
lik gibi görünen bu müsamahakfı.rlığa nihayet vereccğinı ümid ederim. 

Biriaaa CMW 
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Dün 16 mart şehidlerinin 
aziz hatıraları anıldı 

Egiibde gapılan büyük ihti/alden başka Fatih 
ve Eyüb Halkevlerinde de merasim yapıldı 

Mart 17. 

• 

Şehrin imarı etrafında 
yeni mütalealar 

işçi sağlığı ve Belediye Valide Hanının yıktırılması işinin en sonraya 
bırakılmasını istiyor. Çarşıkapıdaki türbe için de yeni 

bir şekil teklif ediliyor 
Eminönü meydanının açılması etra

fındaki faaliyet devam etmektedir. 1-
1 ıçil~r, iş yerlerine içki lerde Eminönü cıvan ehemmiyetli bir 

•• t .. • kl saha olarak kalacağından imar işlerin-

lş emniyeti 
Nizamnamesi 

g o uremıyece er de büyük dikkat sarfolunmaktadır. 1s-
ve sarhoş gidemiyecekler tanbulun güzelliği Eminönünden itiba-
İş kanununun tatbikatından olan işci ren başlıyacak, Sultanaluned sırtlarına, 

sağhğı ve iş emniyeti nizamnamesi bu- Süleymaniyeye doğru uzanacaktır. 
günlerde alakadorlara tebliğ edilecek- Eminönü meydanının açılması için 
tir. Bu nizamname, her iş verenin işci- yıktırma ameliyesine Valide Hanından 
lerin sağlığını koruma ve iş emniyeti- başlanacak, müteakiben diğer cihetler 
li temin etmek hususunda alacağı ter- yıkılarak meydan kendini göstermiş 
Libatı izah ede.ı· mahiyettedir. Nizam- bulunacaktır. Valide Hanı ortadan kal
ıame işcılerin dE> bu yoldaki usuller ve kınca Balıkpazarında ve o semtte ha
ıe şartlara uym1yacak hareketler ve ı'O'n rnevcud o~an gayri muntazam bina 
ıallerde bulunmamalarını amirdir. ve barakalar meydana çıkacak, bunlar 
Şimdiye kadar kurulmuş olan iş yer- da uzaktaR çirkin rnanzc:ra arzedecektir 

eri lşcinin sıhhat ve emniyeti bakımın- Eminönü mevdanı tanzim edilse bile bu 
:lan bu nizamnameye göre kontrol edi- barakalar s~mtin güzelliğini kaybetti· 
iecek, bundan sonra kurulacak olanlar recektir. Beledive. bu rnaksadla Nafıa 
:ia lizıın gelen tertibat vücude getiril- Vekaletine yeni~ bir teklifte bulunmuş-
meden işletrniye açılamıyacaktır. tur. Teklifte Valide Hanının yıktırıl· Yenicamiin Valide hanı cebheıiaden 

lı yerine, ne sıfatla olursa olsun, her ması işinin en sona bırakılması isten- görünü.fit, 
hangi bir kimsenin ispirto!~ içki get~r- mektedir. Han vaktinde istimlak edil~ d•şarıya çıkılmıyacaktır. Bu maksadla 
mesi, yahud sarhoş gelmesı ve bu gıbi cek, fakat yL'ltılmıyacaktır. Hanın arka- belediye icab eden yerlerde istimlA.kler 
içkilerin iş yerinde bulunması yasaktır. smda bulunlln bRraka ve binalar üze- ı )Japacak, istiml.8k ettiğj yerleri apartı
Yeni nizamname, iş vereni bu hususu rinde tedkilrnt yapılacak, oralar, yeni 1 nıan yapacaklara satacaktır. Böylece 
kontrolle muvazzaf tutmaktadır. Bu şekle sokulac.ak, icab eden yerlerde du- baraka, \'e biçimsiz evlerin yerinde 
maddeden yalnı?. ispirtolu içkiler satı- varlar vücude getirilecek, yeniden bi- modern apartımanların yükselmesi te
lan ve imal edilen iş yerleri müstesna nalar yapılıp çirkinlikler kapatılacak- min oiunacaktır. 
tutubnaktadır. tır. Çarşıkapıdaki türbe ve sd'Jil 
Ayrıca ağır ve tehlikeli işlerin neler- BelediyeTJin filtrine göre Valide Ha- Çarşıkapıda yol üzerinde bulunan 

den ibaret olduğu ve 18 yaşın~ kadar nının arkasında İstanbulu tezyin ede- Kara Mustafa paşa türbesinin kaldırılıp 
çocukların hangi işlerde kullanılamıya- cek büyük binalar kurulacaktır. Bu bi- kaldırılmaması tedkik eanmekte idi. 
cağı, buna mülhak nizamnamelerle ta- naların verıerini belefüye istimlak e- Müzenin bcledıyeye yapmış olduğu 
yin edilecekEr. Gebe ve emzikli kad~n- decek apartımaı1 yapacaklara satacak- teklife göre meclrese yerinde bırakıla
ların vaziyetleri de bu şekilde tan211Il tır. ' cak, tramvay yo!u medresenin her iki 
olunacaktır. İmar planında şehrin haddinden faz- tarafından geçecektir. Bu teklif Prost 

Bir motörcU mahkOm oldu la büyümesine meydan venlıniyecek, şehrimize geldikten sonra tedkik oıu-
a. 4 ~imdiki bele<Hvenin sınırlan dahilinden nacaktır. 

Motörün() ba~adılt bir kömür tayıı;.nı e- -.- • • • •• • • • • • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• • 
la Ttrmelc surell!P t.edblrslzUk ve acemllikle a- •• • • • • • • • • • • • • • • 

Dii11kü 16 ""'" thtifcılindet\ tki m~ba. Reım.i geçid 1'f: Mt>Clf/4 Jccırp yapı n meleden Mu!t:ıfanm botularak ölümüne ıe-: Tokatliyan otelinde ı v E F A T 
thııram cıte§i beblyet veren Ahmed, Atırcezada 1 aene vıdmbı SON lklld 'hh1r Arda 19 J&flDda gözlerin! dün· 

Dün İstanbulun itiW oıduları işgal Şehidlerin mezarlan başında İstan· :::d::nı::e· ıoo Ura para cezuma mah-~ 11;,~rt. :::~~ :,,e mevslmlrlde ıaıa b..dL Kendlal wa ••"sfle a6te . 
• .• . •--•·-.a...- w1t«1 f4U1Sali eü- l>ul komutanlığı, İstanbul viliyetl, 1s- oç.,.,.,.....ın. J''--ıu=-m;,-ı-r..-nr-rnrn.-c-~-mr;r~ ·ı"' tc~iit-;rı•' \1ltil"'" ~l~1ca e~leneele- 'tlmll ,btr insandı. ~~. ~~·~~;:T') 
da Letafet apartımanı civarındaki ka- Istanbul llyiln Kurulu, Parti Defter- Fatih Halkevinde bir tören yapılmıştır. ~ı:;:ız Gre{;c: t~~ Jı:aç ay ~:ın ha~~~U:e:ru~~~~ Haua .uuuu, iou&· · . 

rargAhta yataklarında uyurken pek feci dar semt ocağının çelenkleri göze çar- Töreni Halkevi başkanı Sırn Enver Ba- ıere .seyııh:ıta- çıkacatından Parls, Londra, IAI möeadelestnl ta 
IUJ'ette şehid edilen Mehmedciklerin pıyordu. tur açmış ve Fa1ib Halk Partisi başka- Berllııln büyi\t ve kibar lokallerinde oldutıı tıb eden senelerde 
faciai şahadetlerinin 18 inci yıldönümü Zileli Abdülkadir, Zileli Abdullah nı Cemalettin Fazıl ilP. Darüşşafaka di- glbt memleketimizde de oot büyük canh ha- JUJ'duınusun iman 
uı Çavuş, Şarkışfalı Osman adındaki bu kt'" .. Al' K~ . Aky"" 16 M h k retetıerlle şöhret bulan Greıror ve ten ar- tvın bqanlan yol -
1\11. • • •• • • • re oru ı 11rnı uz art a - ta1aşian bu hafta son veda müsamerelerini 

Bu sebeble 16 Mart şehıdlennin E- uç azız şehıdın mezarlarının yanında kında söz söylemişlerdir. Merasimde vereceklerdir. :ın":a~=d:ı: 
_liibde Bahariyerlf'ki mezarlarının ba- diğer bir mezar daha vardı ki bunda da Fatih semtinin bütün gençliği ve ileri Bu perşembe abamı tçtn Oregor ıtmdJye nü nottuı nokta _ 
fmda büyük bir ihtifal yapılmıştır. ölmeden evvel oraya defnedilmesini ar· gelenleri bulunmuştur. kadar yaptığı bütün ıalalann fevtınde bil- ama lfa eden dil _ 

Bu merasime İstanbul merkez ko-- zu eden ve 16 Mart faciasının vuku Bundan başka Eyüb Halkevinde de yilt dekor!ar arasında hazırladıtı müstesna rüat ve namusklr 
İhs n hir b ld • ·· b kıt' kumanda .. gece De latant.>uJ haltına unutulmıyacak ba- b1r üte bbld 1 mutanı general an gaz, şe na- u ugu gun u anın nı bir toren yapılmt.c:ı ve Fazıl Nalbandoğ- tı al b k ....... m a 0 a -

b } al K leddi Sami a r ar ıra acaa.wr. rak tauınz Mühendis artadaıslarlle turdu· mına İstanbul umumi meclis Azasından ~ ~an gener ema n ye lu tarafından 16 Mart faciası hakkında Yalnız bu müaamere tc;ln meıhur Mat Bln IU HatJıQ.ll • tn.,aat Kollektlf firketl memle-
Cemalettin Fa-ıı!, Fatih ve Eyüb kay- aıddır. bir konferans ve!'ilmiş ve bu törene E- eazı ne Gregonın veda mtlsamereat terenne tetln hAr.rh teşebbtısıer1nln başanlannda 

'llUlkamlan, Eyüt- Parti başkanı, Halk~ Eyüb ve Fatih Balkevlerindeki tören yüblü kalabalık bir halle kütlesi iştirak ve blr detny:ı mahsus olmak üzere yalnız çok kıymetli htzmetlerde bulu."l.ıll'Qf ve ön 
~ başkanı, Kızılay, Çocuk Esirgeme 16 Mart şehidleri anına günü müna- etmiştir. pe11embe akşamı çalacaklardır. Bu 'feda ge- ayat olmuşt1.1r. 
ltununlan bir askeri kıt'a, bir polis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • cealnde öç meşhur orkestra Gregor 'Ye ten Bundan en aenr evvel turuıan Tllrkiye 

• .! 76 J d d • • d• •Jd• arlı:adaşlan, Mak Bln eazı Te Pagan! Macar İmar bıuıtıw Tört anonlm şlrketlnln bq-kıt~ Eyub orte ?kulu ve Eyüb çev- numara J vapur a CDIZC 10 JrJ J kadın orkestram bütün müntahap eserlerin! lıca mile.ssWerlndendL Denilebilir kl bu te-
l'ellnde bulunan bırçok ilk okullar ve Gregor ve ııa:rın ml8af1rlerl oeretıne çala - şebbüa en evvel Halid TaMrln öne aürdiilO 
'bilyük bir halk kütlesi iştirak etmek caklardır. bir tetııne ba~!lr. Bu bankada memletet1-

1Ul'etile aziz clülere kadirşinaslık öde- -~oın 'anlılar •• mızın imar .. lçlcrinde vaztfelertni ıormet• 
"1Jıi ifa etmislerdir. ı ~ .I' fı ~dJalıfmlf 'Ve muvaffak olm.Uf bir mileueae • 

Merasime tanı üçte şehir namına u -
•umi mecliıı azasından Cemalettin Fa
'Wll Ertenin söylevile başlanmıştır. 

cTürkün ve Türklüğün hayat ve is
tiklil kaynağı aziz ölüler; tertemiz ve 
)'Gksek ruhlaııruza şehir halkının min
netle dolu saygılanru !:UDID8ğa geldik.> 

Diye başhyan ve çok alkışlanan bu 
ldtabcden sonra Halkevleri namına E

b Hallcevi başkanı Dr Hilıni ve genç
namına bfr Üniversiteli genç gözle
yaşla dolduran birer hitabede bulun-

muşlardır. '18 numanının denize indirilmed 
,Askeri bandonun çaldığı matem ha- meruimtndm iki inııba 

1UUU müteakib aziz 'ehidlerin mezar- Hasköy fabrikasında yapılmakta olan 
lliına karşı durRn bir manga haviya iiç Şirketi Hayriyenin 76 numaralı vapuru 
,eJ ateş etmek suretile ordunun ve Meh- dün denize indi~ir. Vapur denize 
medciğin ihtiramını ita etmiştir. indirilirken hususi merasim yapılma-

Bunu müteakib resmigeçid başlamış, mış, yalnız Şirket müdür ve şube şefle-
IJir askeri klt'a, bir polis müfrezesi, E- ri hazır bulunmuştur. Hazirana kadar 
ıfib orta oknlu, ilk okullar ve Alibey ikmal edilecek olan 76 numaralı vapur,geçen sene yapıl:ı.n ve halen muntaza 
~ ilk okullarının küçük yavnılan man seferler yapmakta olan 75 numaralının aynidir. 
\m geçid resmina iştirak etmişlerdir. Bu muva.ffakiyetinden dolayı Şirketi Hayriyeyi tebrik etmek lazımdır. 

T Ca R K IİDemaaında BU AKSAM 
_ _. biiyük gala olarak 

ı:~~~e~ ;BaJ~:k!:t~:nler ViKTOR FRANCEN 
SUZY PR/M RENEE DEVILLERS 

Aşk için Yaşıyor 
Parla Oniversitesinde ••.• BQyOk bir aşk romanı • Genç bir kız asistanın 
v bQyQk bir doktorun h&~oanlı b11yab ••• Terkedllen sevg li - KıskanQ-

lıt • Gen • Merakh - N 

Bu akşam IPIB 

r. 
Yunan panisma dair bir konferans Halld Tah!rl"ı husus! bayab ise tek bir 

O.... """b .. -d :telline ı1e tavsU edllebllir. İnsanlık, çok ha-
un.,. .ııuu uu en: ·~ n 

19 J'lll 938 art'!ıd - .. a aaat 17 de tJB- :vırı eever, Mrkesln göremed"l§• yardım ed e-
ıvı cwn ...... ce& lnSR.Dlan arar, bulur, lmklnın mlaalde-

bilmtlz tonleran~ salonunda Avukat Bay al tad:ır der.Jerinl azaltmala çalı§ırdL 
Yorgati Bfflmtanldts (Yunan para.sımn ıo .. ·-·····-·--··· ........... -········-····--
" dış tıymetlf'rl arasındaki münasebetler, bir konferans Tf'l'ecektir. 
htıkOm~Un düııen dıı kıymetine ratmen ıo Günes ldlibü, bu §ayanı dikkat tonteran11 
ltıymetlnln mnhatazası hususunda aldıtı ted- dlnlemt!ge büttin Azasını davet ederken, bu 
birler, bu tedbirlerin bayat pahalılığına Te mevzuun alaltndar edebllecetı bütün tabsl· 
umumt tttısadl vaziyete teslrlerO mevzulu 1 yetlenn do &erbe$tce gelebllecklrtnl blldlr!r. 

BugUn *' 
1 1 B sinemada 2 muazzam film 

KIZIL IZDIVAC 
Mulene Dietrich - Robert Donat 

Rus ibtilAllnde heyecanlı bir 18l'g0zeşUn aşk ve heyecan dolu ıabnelerl 

LiNÇ KANUNU 
SiL vlA SIDNEY - SPENCER TRACY 

Başlan başa heyecan ve beşerin ısbrabllil .anlatan pbeaer 

sinemasında SENENiN .iN MUAZZAM 
AŞK • HEYECAN • KAHRAMAQ ve MACERA ŞAHESERi 

ZENDA MAHKOMLARI 
(Fransızca SOzlQ) 

Bef rollerdeı RONALD KOLMAN • MADELEtNE KAROL • 
DOUGLAS F AlRBANK Jr. 

DlKKATı Bu geceki mosamere için blletlerlnlzl erkenden 
aldınnız. TeL '4:289 



Geredeliler nihayet elektriğe 
kavuştular, kasab1 aydrnlandı 

llON PO Sl'A Sayfa S 

Erzuru mi ular gelecek yıl 
trene kavuşacaklar 

Gelet:ek yılın Cumhuriyet bayramında tren işlemeğe 
başladığı zaman artık Erzurumlu mahsur 

kalmaktan kt rtulmuş olacak 
Erzurum (Husu~i} - Erzurumlu ta-ı 

biaten somurtgandır. Nasıl somurtma
sın, bu be!cie'1e oturanlar hiç rahat 
yüzü görmemişlerdir ki, mütemadi düş
man nıeddü cezirleri, vatandaşlan ra
hatsız etmiştir. Erzurumun etrafında 
şöyle bir ge7.inti y2pınız, memleket 
baştanbaşa mezarlıklarla çevrilidir. 
Hem öyle mPzar1'ltlar ki, her lahidden 
dört beş tabaka :nsan iskeleti çıkınak
tad tr. Bu mütemadi, meddü cezirlere 
hedef olan Erzurumlu onun için para
sını gayri menku'e yatırmaktan ziya
de saklamağa v memleket haricinde iş 
görmeğe başlamış, bu yüzden de mem
leket imar ed lememiştir. 

Erzurumlunun şimdi yüzü gülmeğe 
başlamıştır. Çünkü pek yakında tren 
gelecektir. 1939 yılının 29 teşrininde 

artık Erzurum tabiatin düşmanlığına 

nihayet verecektir. 

tır. 

Erzurumun karlı 1ıavalardaki biricik 
nakil vasıtası: Kızaklı arabalar 

Ağrı (Hususi) - Alaşkert kazasında 
yeniden ynpılmış olan Halkevi binası 
ile clektrık tesisntının ~çılma törenleri 
büyük mera~imlc yapılmıştır. 

Mcr11sim günü başta vali Bürhaned
din Teker olduğu halde mülki ve as -
keri erkan 60 kişilik biı grup halinde 
kızaklarıa Alaskcrtc hareket etmişler

Halen, yerlerde, 2-2,5 metre kar var- dir. Kafile Alaşkertde kaymakam ve 
dır. Hayvan yemlerinde kıtlık başgös- halk tarafından merasimle karşılanmış 
termiştir. Odun ve kömür fiatları u - bundan sonra Hnlkevinin ve elektrik 
cuzdur. Köylüler bir köyden bir köye tesisatının rıçılma töreni yapılmıştır. 
gidip gelemt>mekte, kurtlar, açlıktan, Törende söy1evlrr ve gece de yeni 
köylere hücum etmektedirler. Ha1kevi salonunda müsamereler veril-

-4 Otuz senedir benzeri görülmiyen bu miştir. 

~~==:~~~~~~=J.g~~~;:_::~;;;===~~!!!~!!~~~==~~~~====~~~=:~;::::;-':~~ kar çokluğu umumi bir endişe uyan - Merasimde~ so~~ra heyet ge.~e k~zak-
...,. dırmıştır. Bu karların nisan nihayeti- larla şehre donmu§ ve karl~r ~zerın~e-

... Erkekleri demire ben• Hasan Bey - Hakkı var, d k lk acağı tahmin ki kızak yolculuğu çok neş clı geçmış-~ l3:ızı kadınların erkekler 
\ .. ltınd~ n garib fikirleri 

liasan Bey. 

.. . Bir Çinli &inema yıldızı 

da ••• 
cefaların:ı bu nesneden ba§ka ne kadar yer en a mıy \ zetmiş... tir 
ne dayanır ki... ~dilmektedir. · 



1 ' 'BUGC VE YARI 

L nunlan biliyor mu idiniz? =:I 
Fasulyeıin otomobil sanayiindekil 

mevkii 
Bernar Şn bikkandt 
eğleıceli bir hatıra 

Kadınlar neden Bu itibarı., aizin için en kirıı YQl. 

Aldatır o bu rabatayı. mümttın mertebe az za. 
• rarla kesmektir. 

Anbradan, Bay (!:.) imzasile mek· Bunun haricinde, lizi de kabahatlı 
tub ı&ıderen okuyucuma: Jf?sierebilecek bir notta var: Bumin 
otıum; fi ·-· 
Yudıklanm okuduktan IOllJ'8 uzun ~· lmlfldnlz ve bundan ild 

1IZQD 1tilpmdftm Fakat leJliıı hareket· Be ei1'eı evlenmfpfnf:r,, 

lerinde: zevceni ihanete ırevkedetiile- ~ de, 22 Jqmda lmif. Bana 
cek bir kusur bulamadun. Bana: .,rarmuz. nveJA ab, evlenmekte faz. 

c- Kadınlar, içki tçmtyen, fena yer. la ac:ele davranmıpma. Yirmi iki 1111. 
Jere lh'fp Çlkmıyan erkeklerden bot- etketl~~uktaıı henüz turtuJ. 
Jqmezlu mı? clly01'1111l. ~ı yqtır, ve bir fnsa. 

BUAtq çocuiwn... KadınJar, ebe- itil• tura• bir erkeftn 
rlyetle, içki içen, fena yerlere girip çı- 'lı':.Mll_...... mecbur bulundufl: tec. 
bn erkeklerden nefret ederler. rilbeleri edinebilmestne fmtlıı yoktur. 

ll'abt bazı kadınlar vudır ki, zevç. 'D'stelik, Zleftelıizle aranımaki yq 
lerbıe ihanet etmek için bir ıebeb a· farkı da, kendisine hibme: .... 11-1- et-
ramaya bile lbum ı&rmezler. ~ıq 

Onlar, en bOy6k '9eYlo, kocalarmı menize }'etmi,.ec:ek dereced.,_.11'!!~ 
ıldıtmaltta, atlatmakta bulurlar ve bu Kadınlar, kendilerinden teerll 111. 
ruhta kadınlara sadakat telkin etmiy'" ıW ve kuvvetli erkeklere daha Jrilr. 
de lmUn' Joldur. metkir ve daha merbuttutlar. Bu Jtf. 

Elet yuclıklanmz tamamen dol· barlachr ki, aranızdaki yaı farkının 
ruyu, U, ba ruhta~ kadınla blrlet- ebiklijini, geçfmtnizi bozan mühim 
mek talihlizlilfne ulnmq bulunuyor. bir aebeb •yabiltrm. 

uz. 

lk'Aoı NI 
Genç kadın ve 

sabahlık 

Şak veya b'ofe her tir.Hl 1eyrek jur 
örgüden yapılabilir. Dik 18lta arbda:.iı 
ilildldir. Kol kapakları sDM onun da iki 
kenanna krofe ile toyu ftlak Jilnden in· 
ce bir oya geçirilmiftlr. Kemer ya bluzun 
yahud oyumm renginde olmalıdır. Dili
meler koyu yünden krote ile ilk ipe 8-

Fatih ~inayetinin 
muhakemesi dün bitti 

Sevdiği kadının kocasım öldüren Receb alb .sene, 
cinayeti r•zliyen maktulün karısı ile kaynan .. 

albıar sene sekizer ay hapse, mahkum oldular 

rülebllirler. istenirse sentür de ayni yün Ankara eezaevtıu:le 1ıı1r matbaa 8Çlldılı yazılmıfb. y~ rea1m, aÇJhf 
ve örgliden yapılabilir, tob yerine iri ruiminde ham balunan Adll19 Veldh §Ukril Saracolhufl1'1r mahJrfhnJa 
bir dülme konulur. :Modelinki deridir. nUfClrken gWennettedlr. 

1 ilıl ahbab Pf""flar: 



17 ilan 

Pariste siyasi ifşaat 

Mussolini 936da F ransaya 
Almanya üzerine 

teklif etmiş! •• •• • 
yurumeyı 
Gene aynı senenin marbnda F ransa,Alman topraklannın 
ltgalini kararlqbrmış, ordu ilerlemeğe başlamış, fakat 

kabinedeki ihtilaf bu karan akim bırakmql 

Her Bitler: ı remez, milli müdafaa endişesinin sus-
- 11932 ')'ılında iktidar mevkilne mıya sevkettiği kısımlan bırakarak ge-

geçti. neraltn meskut geçtiği hakikati blz an-
- 1934 

- 1936 • 

- 1938 • 

Alınan ordusuna latalım.. 
son şeklini verdi. e 
Versay muahede- Hakikat şudur ki yapılacak iş hak
smın kayıdlannı kında Fraımz kabinesinde ihtilif var-
yıkarak Ren sahil- dL Vakıl kabine reisi Sarraut ateş püs
lerini tahkim 4ft- kürüyordu, sadece liftan ibaret olan 
miye koyuldu. azlmkArlığında sivil nazırların bazıla
Avusturyayı ilhak nndan da müzaheret görüyordu. Fakat 
etti. Harbiye Nazınnm yan•nda ne milli 

Öniimüzdeki ay veya yıllar içinde na müdafaa şO.rasır.ın, ne de yüksek aske-
Japacağı be1!i değildir. rl otoritelerin f;kirleri alınmamıştı. 

Fakat Fransız gazeteleri şimdiden: Halbuki ordu eldeydi, 5, 6 fırkayı 
- 7S milyonu bulan. - . · ~ .... ' • ..,...,........,.. · · 

manya dünvamn en kuvvetli devleti ldmatınm hazırlandıtı birkaç şehri ış-
hatlne ge~iştir, diyorlar ve sekiz on gaJ altına a~ak. sonn ~ hAdiselerin 

ı • k b" fırka Fransız askeri- inkişafını beklemek kolay bır iş olacaktı. = =n~yı ~ork\1tmıya yetiştiği Fakat meselede direkt bir m~·un-
tamanlan tahassürle anarak: yet altında b~l~nan asken otonteter 

B b ivümenin lruvvetlenmenin bu harekete gınşmek için bu hareketin 
._-:: u. t ·k mümkün dJ.l' mi idi! umumi bir seferberlik ile hemihenk <>-
vuune geçme 'CJSU k • " . . rt ır-...1 
llye soruyorlar. Bu suale verdikleri )ara yurume!ı~ı fil a~'"' ar. 

b - b ıtır Vak'ada zikrediyor- Zira kısmt bıT' sef~rberlik olamazdı ::;8 ~~ae ohıyacağmız satırlar bu ve planlar mutlak, tam bir harb haline 
bahis ınünasPbetile Jour gazetesi tara- göre hazırlanmıştı. 
ıa.-.a- ı tır ki pek vakm bir ma- Hiç şübhe yok ki, Almanya Ren hav-
:uawıru yazı mış . . l" k ında tasa 1 
tide Avrupanın yeni bir harb tehlikesi zasmın ışga ı . arşıs . vvur an-

irm; .. oldu - u anlatmaktadır. na devam etmıy~k~ı. Fakat kiyaset 
geç ~ gun aksi ihtimalin gozonunde bulundurul-

h ~6 lı mart a- masını lcab eWriyordu. M:lli müdafaa 
cEvet, mu a. a yı fen ihtimalleri düşünmeden her 

tının 7 ncı günü yaptığımız hatanm :n . :i: harekete girişmek hakkını 
tezasını çekivoruz. Bay Sarraut'nun . gı . . 
ba:ıı.. k · haız değildı. 

s•rara : to Iannm teh- Teknik adamları böyle söylüyorlar-
- Strasburg Abnan P dı· y b .. tü millet bütün lruvvetile se

ll"d" !tında demiş olmasına rağmen · a u n 
_..ı ı ha • • hkim edı"lmesine bo- ferber halinl' k(\nulacaktı. yahud hiç-
Aen avzasmın .a _,... 

F İngı"ltere Al• bir şey yapılmıya"._ .... 
"1n eğmekle ransa ~e . . 0 vakit Bay sarraut ile en heyecanlı 

•• t 

---.... H•rlkullcle bir m•cer11nın • yeslı t 

Ben bir casustum 1 
Yazan: Erle Ambler 

Ba minimini Fransız kasabasına salı günü geldim 
ve iki gün sonra tevkif edildim I 

cl4 ağudoı .ıa gilftil Nice'den St. 
Gatietı'e geldim. Pn,embe güP?ü saat 
11,45 de ele. nnal bir polia ile bir de 
t1il memur turafı-ndaft tevkif edil('1'ek 
poUı merJcczine götürildüm... 

* Bu satırları flmdi pek kolaylıkla yaz-
dım. fakat onlarda saklı olan ve başım
dan geçen macera o kadar heyecanlı ki, 
§U dakikada bile sanki yeni baştan yaşı
yorıbUf gibi oluyorum, o buhranlı daki
kaların bütün ağırlığını hissediyorum, 
l.akat bu ağırlık bana adet! bir zevk ve
riyor, acı ve buruk bir zevk ... 

* Parlsli bir arkadaşım St. Gatien ile 
pansiyonlanru çok methetmiştı. cHele o
rada bir Reserve oteli var, tam istediğin 
gibL Yemekleri temiz odaları gen.iş, man
zarası harikulldedir. Sahibi de neş'eli 
bir adam. Fitalar da münasib. Günde 40 
frank verdin mi pansiyoner olursun> de· 
~ti. Benim için çok para idi bu 40 
frank doğrusu. arruna, gidip te orada iki 
gün kalınca, cKeşki diy.? düşündüm, Pa-
riste boş yere para harcıyacağıma, üç Pollıle ıaham memuru nm nkı kollanma ycıpıf11Uflardı 
haf:;:k mezuniyetimi hep burada geçir- • .ıaksuduna bir an evvel ulıpan, neyu )"ll'&mu. .. Ya ölüm? .. demeyiniz.. orasma 

seySL 
0
·• t" yer altında aktarmalı muaznm bir 1e- ulu Tanrı bnpr?-
a ıen Akde '- ·u · i ı· k •.. nız sa:ıı erın n ıpt vahatten sonra, Mont Roumo'de ve-"- Fotop'af makinesine meftunum dedim 

bir balıkrı ko ··dür D ~· • sırtl " D- " a J... • 
T yu • 8a 1lit an, be- züne çıkacak ve Avenue de Clıltillon'un- anpna, bundan harikulAde usta bir fo-

yaz. pembe badanalı evleri. baştanbasa dan geçerek nihayet Bordeau~ oteline tografçı olduğumu sanmayınız. Filvaki. 
çam alaçlarile bezeli ve sahil~ kadar u- geleceksin... Ertesi ubah, bir kahvede bir sene Pamteki fotograf 1ergiainde 
zanan yamaçlarile çok şirindir. 700 nü- birkaç santime, bir kahvaltıdan IODra, çektitlm bir resmim tefbir edilmedi de
fuslu. iki kahve ve '1 mağazalı ve bir de gene yer albnda ve yeryllz(lnde bir ce- tu. fakat bunu herkes yapar. Gayet bu
karakolu bulunan flpşirin bır köy_ velin yapacak ve Avenue Mattean'dan au bir makine, bir sürü filim, bir par. 

O gflıı hava pek sıcaktL Otelin tara~a- apiJya yürüyeceksin. lfte orada Bay ça da bilıi ile her amatör, iyi fotograf 
smda . oturuyordum. Bulunduğum yer- Mathls'slnl beldiyecek, göıilr görmez de: alabilir ••• 
d~n. bıraz başımı uzatınca, otelin pJAtını c- Bonjur, Mösyö Vadassy. maşallah, Reserve otelinde b!r sürü resimler al· 
gorüyordum. Durgun havada akseden sıhhattesiniz! .. , diyecek ve devam ede- llllf ve bitirdiğim filmi yıkamak ve bl
sesler, kumsalın gö?"emediğim kısımla- cek: rer kopya çıkarmak için köyün biricik 
rında, banyo yapanların mevcud oldu-. - Siz bu devre ilk kur ingilizcesile, fotografhanesine götürüp vermiştim. Ben· 
ğunu anlatıyordu. Uzaktan mavi suları ikinci kur almancasını ve ilk kur italyan- de,·elopmanı da kendım yaparım. Zevki 
yararak gelen bir motör, pJajın i<:kele· casını vereceksiniz, ben ikinci kur ingi· başkadır. Amma, yeni bir meraka tutW. 
rım gibi ince, mik:ı yüzlü müdürü, adamı, dokuzu dagarson. carcayanıç -ımştıltt-ôrftnı ıçın· ner.cesını · oır an ev-
Köche fırladı. Balıktan dönüyordu. Ağ- istekli yok.. inpllab p1ecek 1e11eye... vel almak arzusunda idim. Fotografçı, 
zım sulandı . • Galiba öğleye istakoz var• * resimleri bu sabah sut on birde vere-

di -'d dun. cekü. Saate baktım. On bir buçuktu. Fo-
ye mıı-u an Şu dakikad• ben ne Pariste ı.aı- ne -. U&A... tografçıya gidersem, çabucak döner, bir 
Kendi kendime enesı günü yapacak- de Mosyo" - Mathil bunlan söyUl--'u. St. J"&.... buıyo yapar ve yemekten enet de bir 

larımı düşünüyordum. cYann gece, df .. GaUende Reserve otelinin taraçasında. Ud aperaill alabilirim.. diye cliifOnctilm. 
yordum, bavulumu yerleştiririm. Cu- bir koltuğa gömülmüf bulunu,ordum. * 
marteli sabahı ela erkenden kalkar, oto-

0

Uyuşan ayaklarımı töyle bir uzatayım. Kalktım. Taraçadan yürlidlm. Bahçıe-
baıle Toulon'a glder, oradan da Paris derken, köşeden bir kertenkele fırllch ve den geçerek, tq merdivenlerden cadde
trenine yetişirim.. of! .. Bu sıcakta da ç~ geldi tam iskemlemin husule iftlrdill çıktım. Gilnet öyle yakıyor ve hava o 
kilnıez hanL. cehennem gibi sıcakta, tren gölgede zıngadak durdu. Bolazındaki kadar sıcaktı ki, gözlerimin önünden bir 
yolculuğu azablı şeydir. Hele benim gibi nabzının hızlı hıZlı attıjuıı görüyordum. {şeyler uçuşuyor ve asfalt yolda bır •tef 
üçüncü sınüla yolculuk etmek mecburi- ince kuyruğu da, beyaz çinilerın üstünde Lwtusu yükseliyor, suratımı yıkarak ya. 

yeti olursa.. bir fiyonga gibi kıvnlmıftL rlıyordu. Saçlarımı elledim. vay canına! .. 
Ve gene düf(incemin zincirini kopar- Fedai, işte buna derler. Kertenkeleyi Sanki volkan mübarekler- tel tel alev 

madan kendi kendime kon\lfllyordum: görür görmez, çektiğım resimlerı hatır- olmuşlar .. aklıma geldi. Bqıma mendili· 
- Parise ulapnak. bot teY ama.. tren- ladmı. Bu dünyada kıymet verdiltnı. iki ml sardım. Yokuı yukarı tırmanarak bir 

den inince §U tabanvay ile gitmek olma- teY vardır: Biri fotograf makinem, öteki tepeje vardım, oradan dı limana giden 
sa değil mı usta Vadassy?. Düşün bir ke- ele, 15 fUbat 1867 tarihli bir mektub. ı-s .. )'Ola indim. Hem eczacılık, hem de fotog
re, Gare de Lyon iatasyonundan ta tüne- rihi bir değeri Varmıf bunun.. meraldısa rafçıhk yapan fotografcının dükklnı le

le kadar yilrilyecebin. Çekilir yol değil, çıkar da, satın almak istene. dünden ra- rindi. Kapıyı açarken duyduğum bir çan 
amma neylenin?.. Bavul ağırlqtıkça a- zıyım amma .. fotoerafıma el IOrdOrmem. leSl daha kaybolmamıştı ki, tezglhtan 
iJrlapeak, lçl kaqmıı dolu lmlf gibi, 00- O kadar meftunum \)il& ve clilnracfa aç-

1 
folografçııwı bap göründil. G6zlenle be· 

lini çökerttikçe çlkertec:et.. bari, mt:nzill lıktan başka hiçbir kuvvet beni ondan a- (Devamı 13 iRCti •flfadaJ 
lbanyaya Cenne!l faıldyetının yeı1eş- ka~··l :~1-A- bubmya başladılar 
- · k t . . ne kuvvete ne ar ~ an SUAUJı • 
..u.esıne mu aveme ıçın " ' Muh kk k ki AJmanyanm yumruk 
ile ce§rete malik olma~ıklannı duşün- darı:sin~ ka~ı koymak istiyorlardı. ile beni 1 haziran 1936 günü kV>ul et- Musolininin yanından aynldıktan Alman milletinin hidise karşısında 
11\ek hakkını "enn!şlerdır. rek askerlik gerek tl Bay Blum'un programı başına: Fa- sonra söylediklerini Bay Blwn'a bil- ecnebi memleketlerde görülecek re-

Fakat madem ki ayni ~ekilde hadise: ~~:diFrayat n:~dan seferbe; haline şiune karşı mücadele. damgasını vura- dirdim ve Parisfo dönüşümü müteakib .aksiyonu bir saniye bile düşiindüğünil 
1.er bizi tekrar aynı tehlıkelerle karşı . enın mes'ullyetinl Üzerlerine al- rak iktidar t:ıe"ı~e geçtiği gündü ve de kendisinden bir mülikat istedim. tahayyül etmeyiniz. Nasyonal-Sosya-
laştırmaktadır, 0 halde su 7 mart 1936 getırm . . rd Bay Musolin~ de sinirli görünüyordu. Fakat Bay Blum müllkatta bahsedece- lizmin Almanya.~ bu şekilde bir endl-
tarilıinde Fransada cere'yan etmiş olan maktan çekınıyorla ı._ • . _ _ Parlsin so! eenah mahfellerile mev- ğim meseleyi bill!iği halde bu müllkatı '8 tanunaz. Kendi kendine yarattığı ve 
nk'alara aid hakikati olduğu şekilde İşte Alman t~ebbusle:ının onune cud münasebet.ime istinad ederek &y kabul etmedi.• bir ulkan gibi kullandılı muazum or-
lıasbit etmek faydalı olacaktır. başlangıçta g~ememesmin • şebebl Blum'un bir defa h~eti eline al- e dusuna dayanarak ç~<iiği yol üzerinde 

0 tarihte Fransa Harbiye Nezaretini budur. dıktan sonra parti prejujelerlni bir ke- Tarihin bir iki noktasını aydınlatan dosdoğru yürür, koca programının bü-
lbtiyat gene!'Bl Maurin idare ediyordu. --o- nara bırakarak memleke~ daimi men- bu yazılardan sonra bugilnkü vutyeUn tün tafsilitıru noktası noktasına tatbik 
Bu zat geçenlerde bu meseleye ald ha- Yukarda okuduğunuz satır~arla Jour faatlerini gözönüne alacagını ve ezcüın- Fransızlar arasında uyandırdJb ıees- eder. Paristen, yahud da Landradan 
laraı.arJnı ya?dı. Bu hatıralarında da: gazetesinden aynen naklettığimiz te- le Fransız - İtalyan anlaşmasını dirilte- ıürden bahsedeieğiz. Aşağıdaki satır- gelen protestolar için dudaldannda- an-

c- Fransa bu münasebetle münasib şebbüı Almanyanın ~uazzam bir kuv- ceğıni söyledim. bu arada Almanyanı• lar Journann Berlin muhabiri Bay cak lstihfafkarane bir tebeaOm vardır. 
•lan cevabı vermeyi bilmiştir,• cQmle- vet haline gclmemesı ~çin Fran~ hesa- Ren havzasını tahkim etmiye başlamış ,,Jorj Blum'un kaJeminden çıkmıştır: Bir kıskacın iki ağzı aramda ntışaıı 
tini kullandı. bına bir f1rs'\t mı teşkıl edece~tı, yoksa olması meselesi!le dokundum, artık Bedin - İnsa:ıın rüya görmekte ol- Çe~lovakya şimdi çok acı saatler ge-

Bu iddia btr leferberliğe tekaddüm bütün insaniyet hesabına ye~ı bir mu- Fransa için Orta Avrupa işlerine mü- duğunu sanacağı geliyor. Sulh muahe- 'irecektir. 
Men hazırlıklar bakımından hakikate harebe ile bir umumt ~~1.Aketm m~a~- dahale imkanl21nnın kalmamış olma- deleri ile Fransanm pek pahalıya ka- Bir ..... ba 
bıuvafıktlr. cBir gece yansı ilk set~ .demesi mi olacaktı. kat ıyetle tesbıt edi- smdan bahsettim. zandığı zaferden artık ortada hiçblr Ve bOtün bunlar bir damla bn dö-
ktt'alan yerlerin~ yerleşmişlerdir. Er- lemez. Fakat ge~e Fransı~ gazete!erin- Musolini ~ ce~bı v:rdi: .. şey kalmamıştır. külmeden yapılmıştır. Bitlerin sadece 
bnıharb heyetleri vazifelerini g6r- den anlıyo~z ki b~ hadıseden u~ ay -.oı:~ Avrupa ~le.rıne müdaha~e. e~- .. Frans:ı ~.lki bütün tarihinin en bü- cBöyle isliyo~• demesi ~yle olması 
llıüşle.-.'ir. flk setir kıt'alannın y~r- sonra, yanı 1. hızıran l936 tarı1ıinde ~e~ .ç~n artık elmız~e kalan bırıcık y~k maglubıyetine uğradı. 1918 de ye- için kAfl gelınışh"'. &:~t ~~~ı~~ karşım
lun:cı kuvv~tleri munta?.aman gelınıye Fransızların elınt' Alman kuvvetlenme- ımkanı s1ze veriyonnn. İtalya ordusu- nılen Almanya vaziyeti berakis etmiştir da olmasa kabus gordugumu sanaca-
haşıamı~ardır.ıt ' sini hiç değilse yavaşlatacak bir fırsat nun !ştirakı ne Piemonte'dan geçerek ve bu Hıtler'in eseridir. Führer dört ğım. 

Bütün bun'ar doğrudur. O halde çok geçmişti. ~~~u anlatan Fransant_? sabık Çekoslovakyaya yardım edebilirsiniz, sen~lik bir zama.'l içinde vatan~ as- Bü\ ük Aln:ıanya doğmuş~~· Değiş-
lyt işlemiye başlamış olan bu makine Roma sefırının o~lu Bert~d do Juve- benimle birlik~ Avusturyaya .koşabi- ken hukuk saltanatını iade ettı, Ver- mez kader]erme kavuşur gorunen de
blrdenbire neve durdurulmuştur ve nel'dir. Bu mecılekdaş Libert' gazete- lirsiniz. say muahedesini yaprak yaprak yırttı, mokrat devfotleri~ üzerine bütün ağır
her şeyi pn7 "ine 2ımış olan Almanvamn sinde yazdığı bh makalede diyor ki: Almanyanın Orta Avrupayı istila et- Ren sahiUer;nde istihkimlar yaptı ve lı~ı ile basrn~ktadır ve bu 7S milyonluk 
lrarşısında F .. l'lnc:a neden hiçbir şeyi gö- - •Romaya gitmiştim. Sinyor 'Mu- mesinin önüne geçmek için başka çare ,Avusturyayı telr kurşun atmadan Al- kp\ vetle ınucehhez, muazzam surette 
tGne alamnm•ştır? sblini ile bir müllkat yapmak tasavvu- yoktur. Bunu Blum'a söyleyiniz. İster- Jnanya ile birleştirdi. milAellah devlet büyük harbin müteva-

Bu suale general Maurın cevab ve- rundaydım. Duef' sefirimizin tavassutu se varın bir muahede imzalanın.• Alınan milleti çılgın neş'e içindedir. zi h:r onbaş1sının eseridir 



1 Sayfa 

Sevindim 
Hizmetçi bağırdı : 

- Bayan, bayan! 

Bayan şaşırdı: 

- Bay, kapının ö

nünde yere düşüp 

bayılmış.. bir elin • 

de bir kağıd bir e -

linde de mukavva 

bir kutu var. 

- Kancığım, tabancada bir tek kurşun kaldı. Onu da 
patlat da gazetem& raha: rahat olcııyayım! 

- Oh çok sevin • 

dim. Şapkacı yeni 

ıapkamı getirmiş 

demek! 

Gözünü aç 
Akıllı kadın, akılsız kocasına çıkıştı: 

- Ne budala 
herifsin, güneşin 

altında hiç oture· 
lur mu? 

Akılsız koca gül 
dü: 

- Haydi en • 
nım, dedi, gözünü aç da iyi bak .. Ben gil· 
neşin altında değilim, güne~ benim al • 
nımda! 

Bir 

o 
Kuluçkada 

bayan, .saat alacaktı, bir saatçiy~ 
girdi.. Saatçi bir 
çok .saatler ~ös • 
terdi.. Bunların a· 
rasında bir t:ınesi 
için: 

- Guguklu sa• 
atttr bayan, dedi, 

her saat başında bir kuş çıkar.. Guguk, 
guguk, der! 

Bayan saate baktı: 
- Şimdi saat başı neye kuş çıkmadı? 
Saatçi bir an düşündü: 
- Şey bayan, ihtimal kuş kuluçkaya 

• 
Matem 

Kocası ölmüştü, kapıcı ile dertleşti: 

- Koramın ma· 
temini tutuyorum. 
v~ bütün ömrüm 
böyle geçecek. 

- Demek bir 
daha evlenmiye • 

, •• ? 
ceKsınız ... 

- Belki evlenirim, fakaı evleneceğim 

adam, ya bir zenci olacaktır; yahud da ... 

-Yahud da? 
- Hiç olmazsa bir kömürcü! 

• 
Oltadaki yem 

Balık tutacaktı. Oltanın ucuna bir kon
serve kutusu tak • 
mıştı; 

sordular: 
görenler 

- Yem yerine, 
konserve kutusu 
mu taktın? ~.t: 

1 •• - Evet. 
-Hiç kutuya balık gelir mi~ 
- Neye gelmesin? 
- Biz böyle şey görmedik! 
- Ben gördüm. Hem laalettayin balık 

tutmuyorum ki, kutu sardalya.il tutuyo • 
yorum. 

Hokkabazın karısı - Her hokkabaz
lık yapl§ta, şapkandan bir tavşan çı
kanyorsun; eğer bir dahc scfC'rc ya
kama kürk yapacağım tilkiyi çıkar .. 
mazsan, senden bo;amrım. 

- Efendim, yüzü yıpratmadan, kP.s· 
meden, traş eden bir tra.J makinesi 
keşfettim. Onun ihtira b~ratını al • 
mak için de buraya geldim. 

- Sizi telefonla Hariciye Vekaletin
drn aradı!ar" 
- Ne şeref .. Ne c!ediler? 
·- Hıç, yanlı§ 1ıumara ~ettirmişler .. 

Affedersiniz 
Sabahın altısıydı. 

Otelin garsonu kapı .. 
yı vurdu: 

- Ne var? 

- Bay sizin namı-
nıza bir 'mektub gel· 
m.iş. 

Bu zamanda 
mektul> gelmiş, diye 
insan uyandırıhr mı? 

On dakika s-:ınra, 

garson tekrar kapıyı 
vurdu: 

SON POSTA 

- Koccf' elbisrdni dPyi~tlrmiş?. 
- Yanıldın, kocam eıb.::-<'ırirı: değil • 
tirmedi, ben koca deği§tirdim. 

Değil mi? 
Kırkını aşmış kadın süslenıyordd: 

- Ah, dedi, ~ 
Ukbahan da ne ka 
dar çok ıeviyo -
rum. 

Kocası, kırkını 

aşmış kansına bak 
tı: 

- Evet, dedi, hakkın var ... Hani yirmi 
sene evveldi değil mi? 

• 
Terzide 

Mart 17 

Tarihi tedkikler: 

Avusturyanın tarih· ... 
>#- .. * 

Avusturya umumi harbde 400 ıene zarfında kazanmıı olduğu yerleri 
4 •enede kaybetti. Macaristan kendisinden ayrıldı. imparatorluk ara• 
:i.;nin büyük lıı•ımları, Romanya, Sırbistan, Çekoslovakya, Lehistan 

ve ltalyaya verildi. 

Yazan: Kadtrcan Kaflı 

Avrupanm bir devleti tarihe karıştı. 

Hadiseleri takib edenler ve ileriyi gore
bilenler bunu zaten bekliyorlardı. 

Vakit vakit meşhur adamlar da öi.ür
ler. Onlar yaşadıkları sırada, ne zaman 
doğdukları ve ne gibi işler yaptıkları 
hakkında pek az kişinin bilgis.ı vardır. 
Ölümleri onlardan bahsedilmesine ve • 
sile olur. Biz de bugün Avusturyanın ta· 

bettiklerini cenubdan telafiye karar ver• 
di. Macarlan memnun etmek, onlan müs
takil millet saymış olmak için resmen 
Macar tacını giydi. 1867 de meşrutiyet 
ilan olundu. Fakat bundan Slavlar meJJ1• 
nun olmadılar, çünkü A.manlar derece" 
sinde hak sahibi dP.ğillercii. Bilhass:l 
Çekler tarihi haklarmdan bahsediyorlar· 
aı. 

1878 deki Berlin rnuahedesile A\>ustur-rihini yazacağız. * ya Macaristana Bosnzı ve Hersek! işgal 
İlk çağlarda Tuna boylar• da Roma im· etmek hakkı verildi. 1879 da Almanya 

paratorluğunun hududları içinde bulu - ile bir ittifak muahedesi imzaladı. 1882 
nuyordu. Büyük hicret zamanlarında bu· de İtalya da bu ittifaka girdi ve (İttifa~ı 
raya İslavlar geldi. Daha sonra Türk so • müselles) teşekkül etti. Bir aralık bu ıt• 
yundan Avarlar işgaI ettiler. Büyük 

0

tifakla Fransa ve Rusya arasınd'l dostlu~ 
Frank imparatoru Şarlman İslav ve A· çareleri arandı. İlk olarak 1903 de Os • 
varların daha şimale ve garba ilerleme- manlı imparatorluğu aleyhıne ve (Ma • 
lerine engel olacak bir şekilde kale yap • kedonyada ıslahat) husuı.'Ur.da anlaşına 
tırdı; uzun zaman harbettı. Bugünkü A· oldu. 6 teşrinievvel 1908 de Türkyiede 
vusturyada Alınan ırkının bakimiyetıni meşrutiyetin ilanından ikı ay kadar son• 
kurdu. 894 de Macarlar Tunnnıo biraz ra, bu değişiklikten istifad~ ederek BOS
daha cenubuna yerleştiler. O sırada A • na Herseği ilhak etti. Bu mesele az daha 
vusturyaya hükmedenlerin ad! herüz Avrupada umumi bir harbe sebcb ola • 
(Margraf) dı. Saksonya kralları onlara caktı. 
yardım ediyorlardı. Böylece (Avustur - Avusturya bir tüılü doymak bilmiyorJ 
ya • Macar) münasebetieri başladı. Avus- Sırbistanı da yutmak istiyordu. F3'kat 
turya Margrafları bir takım İslav mii. • Rusya cenub İslavlarmı himaye edıyor • 

Şişman kadın terziye gitti; bir elbise Jetlerle Rumenleri de yavas yavaş haki- du. Balkan harbinden s_pnra yapıbtt" 
miyctleri altına alnıağa başladılar. Bükreş muahedesi Avustuı·vayı kızdırdı. 

diktırecektı. Ter
zi: boyunun ölçü· 
sün'.1 aldı· 

- Knfi bayan! 
Şişman kadın 

60rdn: 
- Belimin, o • 

-muzlarımın, kalçalarımın ölçüsünü almı· 
yacak mısınız? 

Terzi cevab verdi: 
- Hayır bayan lüzum yok. Ben mek· 

tebde hendese öğrendim. Murabbaların 

hir dılı ""~ kııIDırsa. dille~· dılılan da o ka· 
aaraır • 

• 
Su kenarında 

•• ? mu. 
- Hayır, düşmedim ama, bir genç kıı 

ıuya ginni.:-'i. Derine gitmiş, az knldı 

boğulacaktı. Ben atladım, sudan çıkar • 
dun ve onunla evlendik! 

• 
Zan 

1526 da Kanuni Suitan Süieyman, muh· Almanyanın da teşvikile Sırbıstanı işgal 
teşem ordusile orta Avrupaya yürüye· için bahaneler anyordu. 
rek Muhaç muharebesince Macar krah Nihayet bu fırsat da elcı geçti: Velıahd 
ikinci Lui Jakellonun ölümile biten za • Fransuva Ferdinandın Bnsna Sarayda 
feri kazandığı zaman A1manya impara • bir Sırb genci tarafından öldürülünce 28 
toru ve İspanya kralı Şarlkenin kardeşi haziran 1914 de Sırbistamı t-ıarh ilan edil• 
Habsburglardan Ferdinand. Bohernya di. Rusya Sırbistanı h imay" etti. Alman• 
krallığına geçti. Macarıstaıı üzerinde hak ya Avusturyayı müdnfnaya girişti. Frall'"' 
iddia etti, bir kısmını işgal ett\. 1558 de sa Rusyaya verdiği sÖ7.Ü tuttu. İngiltere 
(Bohemya ve Macaristan kralı) adını a1· bitaraf kalamadı ve dünya harbi baş • 
dı. İşte (Avusturya - Macaristan) impa • ladı. Fransuva Jozef şahsıı:ı harbi kes "" 
ratorluğunun ilk hükümdarı bu adam - meğe çalıştı. Fakat muvaffok olamadı. 
.. · Fransuva Jozef harb iç!ndc öldil. YerJıı• 
Osmanlı imparatorluğunun parlak gün- Şarl geçti Harb kavbedıl inc!' Avusturya 

leri kararıyor: Buna mukabil Avrupad:ı He Macaristan ayrıldı. İmpıratorluk ara• 
ilim ve fennin devlet idaresile harb jş]e- zisinin büyük kısımları Romanya, Sır "' 
rine tatbiki başlıyordu. Avusturya Ma • bistan, Çekoslovakya, Lehi star. ve İtalya• 
car krallığı ile Osmanlı imparatorluğu a- ya verildi. 
rasında bir seri harbler oldu: 169<J da 
Karlofça. 1718 de Petsarofç:ı muahede!eri 
yapıldı. Macaristanlıl Transilvanya ta • 
mamne Avusturya hududları arasına gir
di. Rusya ile anlaşmış vaziyette olan A· 
vusturya 1739 da Belgrad muahedl 
yaptı; Macaristan hududları cenubdan 
Tuna ve Sava nehirlerine dayandı. Fakat 
diğer taraftan hemen hemen bütür. Si -
lezyayı Prusya kralı ikinc; Fredriğe b>· 
rakmağa mecbur oldu. Buna dair olan 
Eksliışapel rnuahedesı 1748 de yapılm:,_ 
tır. Buna mukabil 1776 da Türklerden 
Bükovinayı aldığı gibi Rusya ile anlaşa • 
rak yaptığı Lehistan ta.!':sıminde de Ga • 

Yeni Avusturyanın tarihı (teşrinicv • 
vel 1918) de başlar. Münakasalnr ve te .. 
reddüdlerden sonra 12 teşrinisani 1918 
de kat'i olarak cumhuriyet ilan olund14 
Almanyaya iltihak mevzuu b:ıhsoldu. Fa• 
kat (Senjermen) muahedE'sil" Avustur • 
yanın müstakil kalacağı kabul olundu 

Hizmetçi camları si1memişti, evin ba· liçyayı elde etti. 

A vusturyanın ilk cumhuneısi doktor 
Mişel Hayniştir. Bu zatın rei<>liği bir defa 
daha tekrar edildi. Bu müdd"t zarfında ~ 
vusturya büyük mali zorluklar çekU. 
1919 la 1922 arasında Cemiyeti Akv:ııtl 

vasıtasile haricdeıı alarak harcadığı pa • 
ralar yekunu 75 milyon İngiliz lirasıdJtı 
bu paradan hiç bir menfaat temin etıne 4 

miştir. 
yanı kızdı: 1711 senesine kadar hemen hemen A • 

- Camlar.ı ne • vusturyadan ayn yaşıyan Macaristan. bu 
ye silmedin? tarihte Zatmar meclisile, dini müsamnha, 

- Sildim ba • dahili idarede istiklal ve milli bir millet 
yan! 

ildinı de di
yorrnıı, baksmna 
kir içinde.. Hem bizım pazarhğımıı:dn 
vardı. Her gün cam?arı şilecektin! 

- Bir yanlış anlaşmıı olacak bayan ... 
Garçi böyle pazarlık etntiştik ama ... Ben 
sizin camlan her gün siJeceksin sözünüz. 
den gözlüğünüzün camlarını kastediyor
sunuz zannetmiştim! 

~ .ı 

meclisinin vücudü şartile Avusturyaya e· 
saslı surette bağlanmıştı. 

Napolyonun Avrupa istilası sırasında 

eski büyüklük ve kudretini kaybetti. Fa
kat 1815 ve 1846 seneicrınde yeniden eski 
arazisine sahih oldu. Bunlardan başka 

Dalmaçya ve Fiyümeyi de kazanmıştı. 
Bu devletin hükümdarlarından ikinc; 

Fransuva 1804 de Avusturya imparatoru 
namını aldı. 1806 da (Almanya impara • 
toru) ünvanından vazJ?eçti. Lakin Viyann 
muahedesi, Avusturyayı (Cermen birlı • 
ği) nin reisliği .makamına yükseltti. 

Meternihin müstebid idaresi her ta • 
rafta hiddet uyandırdı, imparator Ferdi· 
nand meşrutiyet vadetmiye mecbur ol -
du. Fakat çok geçmeden yerim yeğeni 
Fransuva Jozefe bırakarak hükümdar • 

lıktan çekildi. Yeni hükümdar Rusyanın 

Avusturya cumhuriyeti knraman ko • 
nağında; han, hamam ve cıftl"klerindeO 
mahrum kaldığı halde aynı i~tişamlıı y~ 
şıyan bir derebeğini andırıv rdu. Bu mfl& 
let, dört yüz senede kazanrlığını dört se
nede kaybetti. Bütün giin kumar masa • 
smda oynıyarak kazandı~ı:ıı son elde ta• 
mamen elden çıkaran bir eskı hovarda • 
dan farkı yoktu. 

(84,000) kilo metre murabbJı, yanı bıJ• 
den aşağı yukarı dokuz defa küçük bff. 
toprakta yedi milyon nüfu., oturur. BU 
mikdar bizim -nufusumuzun yansındaıl 
biraz eksiktir. Kilometre başımı (83) kJJi 
düşüyor. En bereketli ovalın, biiyük ma• 
denler, hatta sanayi merkezleri bu meJXl• 
Jeketten ayrı .kalmıştır. Ya mütemadiyell 
borçlanarak yaşaması, yaı.u-ı da Alman• 
yaya iltihakı bir zaruretti. Bıı da (HJt • 
!er) in mutad (emri vakı) sıyasetile :ın• 
sız.ın oluverdi. 

KadiTcan Kaf!ı ------
da yardımile Macaristan ihtilalini bastır. M uradh 
dı. Meşrutiyet vadetmekle beraber sil ~ gençlerinin temsilleri 
zünde durmadı. 

1859 da Sardonya krallı~1 ile Fransc; 
birleştiler. Avusturya ile harbetti1eı. A • 
vusturya, İtalyanın şimahnı tamamilc 

Çorlu (Hm:usi) - Dir kspor klübil 
'!Cnçleri buraya gelmişler, Orduevindt 
~ir ~em:il vermişler, İsimsiz Facia isim·, 
ı pıyesı oynamı~lı:ırdır. Muradlı genÇ" 
eri, ~eyirciler tarafından, sürekl su• 

- Gene ne var? 
- Orada ne 11apıyorsu11? - Mektuh size de-

- Konferansım biraz uzun rurdü. gal:ba/ 
kaybetti. Prusya krat!ığı bunu fırsat bilt>· 
rek Avusturyayı (Cermen birliği) riya
setinden mahrum etti. Evvela Danimar " 
kada, sonra Sadovada muzaffer oldu. 
Fransuva Jozef §iına!de ve ıarbda kay • 

rette aikı:_jlanmışlardır. 

- Atlas Okyanusunu bir sandal için-
de geçeceğime bah8e g1ntmi§tim de .. 

ğilmiş, ismi yanlış ~ 
kumuşuml 

- O ciheti siz mJ?Tak etmeyin, gerçi iki ıaat ıürdü 
ama, b«şladığınızdan biı' çeyrek ıonra biz mikro/onu 
kapamı§hk. 

Çorlunun Seymen ve Deüirmen kÖ)'
'cı inde de, köy gençleri sık sık temsil• 
!er vermektedirler 



J7 Mart SON POSTA 

1 Garib ve inanılmıyacak şeyler _ı 

Macaristanda ocak stlplt
rocoleri tamamen kadındır 
ve bir kanunla erkeklerin 

bu işi yapmaları 

lngiltere aleyhine kıyam eden ve muvıtffak 
Ol..ln Vaşington'a Jorj adı, sırf Kra.J..;ığa karşı 

uoudiyetini göstermek için konulmuştu 

menedilmiştir 

• 
Bir galeti r..ıyet 

tecrobesi; 
Sıyah mostatil, 

beyıt:ı mostatile, 
kilrenin kutru da 
kaidenin irtıfaına mtı
savı dir. 1nanmazsanı.1 
oıçnnuz. 

Gördütünnı dö·t hat da 
birbirine snüvaıidir. 

100 kilometre Şarka, 
100 kilometre Cenuba, 
lı:ilon.etre Gar~a ve 
k;lometre 4e Şımale dofnı 
yürürıeoiz, hareket ettiti· 
aiı noktaya gelebilir aıi· 
aiııi'Z? 

HAttı iiatüvanııı 60 kilo
metre öteıi de bulunmuyor-

93aız bayıT 1 

Bir ı.tatiltite ıöre 
l 918 e kadar dnam edan bilJük 
mub.,-ebede ..... tr olarak lıerriia 
6600 iuu ölmüı, J2U(ı0 ıuan 
yaralanmıftır. Gene bu miiddet 
sarfında bergiiıı fiOOO kadın dul 
blmıı Ye 7-.00 kiti d• aıulreıııhs 
kalmıttır. Yalaııı FraııAda her• 
İ'\iD mermilerle yılulu eYleri• 
adedi 200 Ü buJmUflU, 

lrriçede Benıe yer
lilerinden olan Al· 
breebt Vo11 H11ller 
Almaııyanın en ır.eş· 

bu" operatörü idi. Gö.tinı.re" Onl· 
.,eniteaiııiıı eel'l'ahi profeıö ıı olan 
binlerce talebeyi yetişti r mıı bula• 
un doktor, Ömrün<le bir lı:ere 
olınua, bilfiil amel.yat 1aımı1 
defildi. 

mimlfRAATJ'm Son Posla'nın Resimli Zabıta Hikiıgesi 

Okuyucularımızın zirai Sandıkta çıkan cesed 
sorgularına cevablar 

)il.. * * 
Devlete aid yeTlerdeki yabani zeytinlikleri imar edenler buraların 
tapusunu alabilirler mi? - Yabani zeytinl"k!er nasrl a§ılanıp mah
suldar bir hale getirilir? - Soya fasulyesinin ziraatiııdc .• öteki bak· 
liyelerden farklı rıoklalar nelerdir? - Soyanın kitabı, tohumluğu 

nereden balunabifr? 

Yazan: Tt1r1mman 

Yabani zeytinliklerin iman: r n~_ne ç~vri.~miş. olu~. Gelecek yıl. a~ı sür
Zonguldakta, Ereğli kömür işletmesi gunlerı ~unasıb bır budcımaya tabı ~utu• 

etiid bürosunda Toker'e: larak, agacın 1,5 metreden kurulacak ça· 

Yabani zeytin ağaçlarile do1ıı bir ye ı· 

tma1' edip mal edinmek utediğitıizi ya 

°ZıJIOT ve benden iki se11 ıoruuorsunuz: 
1 - Böyle bir yeri mal edinmek içir 

kanunlarımız müsaid midir? 

2 _ Yabani zeytin ağaçlan nasıl tıma! 

edilir, nasıl aşılanır? 

Cevab vereyim: 
ı - 3/haziran/929 tarih ve 1528 s::ıyıl 

bir kanunumuz, devlete aid ormanlard· 
veya boş arazide bulunan yabani z~ytin 
lerle diğer yabani meyva ağaçlarını a_ş1· 
lamak ve bu yerleri timarlayıp mal edın 
mek istiyenlere, hem müsaade etmek:e. 
hem bir çok kolaylıklar göstermektedır 
Büyücek yerlerde kolayca bulabileceği 
11iz (Kanunlarımız) kitabının dördüncü 

d l. 

cildini açar da, 1030 uncu sayfasın aK· 
bu kanunu yukarıdan aşağı okursanız, bu 

baptaki sorgulannızın bütün ~ev~blarik 
karşılaşırsınız. 2510 numaralı ıskan ka · 
nunu da devlete aid yerlerde bağ ve mey
valık yapacaklara, yahud da bu yerler • 
deki eskileri imar edeceklere bir takım 
kolaylıklar göstermiştir. Zeytinciliğimizi 
kalkındırmak maksadile hazırlanmış o -

lan ve henüz meclisten çıkmıyan bir ka
nun projesi de, ilerisi için size yarıya ~ 

caktır. 

ı!'ı hazırlanır. Ağacın ile:ride alacağı şe
il, bu ilk budamaya bağlı olduğundan 

ıuna çok dikkat etmek lazımrlır. Bıın .. 
an sonra yapııacak iş, tıer sene oelle .. 
1ek, gübrelemek, icabında sulamak, 
ük1eri temizlemek, budamak gibi de • 
:mıh zeytincilik işleridir. 
2 - Bu tarzda, yani yerinde aşılanan 

leliceler pek verimli olmazlar. Üstehl: 
ıralıklarını da arzulanan şekl~ uydur • 
nak kabil olmaz. Halbuki deliceler, yakın 
lOŞ bir yer bulunur da burası onceden 
~üzelce bellenip gübrelenir, ve ~l)nfa a-
·ılacak çukurlara o delicelikten toprak • 

arile çıkarılarak getirilecek fidanlıtr 
nuntazam aralıklarla dikilecek olursa 

·arfedilen emek daha çok kazanç getirir. 
-;ünkü 6-10 metre aralıklarla, bir sıra Ü· 

!erine dikilen zeytinler hem daha güzel 

'1ava ve güneş alarak daha çok mahsul 
verirler, hem de böyle zeytinliklerin i~-

leri daha kolaylıkla başarılır. Garbi A -
nadoludaki zeytinci tarımmanlar da ek • 
seriya böyle yaparlar. 

Soya fasulyesi ziraati: 

Bal?kesirde tacir ve tarımman Meh • 
med Kangal'a: 

Soya fasulyesi hakkında 11/kanunusa-
ni/938 tarihli Son Postada etraflı bir yazı 
vardır. Bununla beraber tereddüd ettiği-

2 - Yabani zeytinliklerin imar ve ıs· 
· niz ooktaları bir bir aydınlatalım: 

lahına gelince: Bu, imar edilecek ycrın 
hususiyetine göre başka başka şekillerde 1 - Soya fasulyesi mutlaka erken e • 
olur: Eğer (delice - yabani zeytin) leri,n kilmek ister, her yerin mısır ekilme za • 
bulunduğu saha açılıp işlenmiye elve • manı soyanın da normal ekilme zamanı
rişli ise, aşılama yerinde yapılır. Yok bu dır. 
yer yola gelecek gibi değil ise, buradaki ızc.- Soya fasulyesinin ömrü oldukça 
fidanlar sökülerek daha müsaid bir ye~e uzun olduğundan, diğer bakHyeler g!bi 
ıötürülür, orada aşılanır. upa orağından sonra da ekilemez. Böy-

A - Birinci şekil için sonbaharda de- le olursa tane tutmıya vakit bulamaz. 

licelerin arasını güzelce belletmek; taşı, 3 _ Soya, esasen yağışlı ve rutubetli 
kökü ayıklatmak; aplanacak olan fidan- memleketlerin bir nebatı olduğu için su

ların etraflarınd /ti piçleri, fazlalıkları !anmaktan çok hoşlanır. Zaten yaz ayları 
keserek teker teker meydana çıkarmak kurak giden Balıkesir gibi yerlerde bn-
lizımdır. na lüzum vardır. 

Sonra ağaç başına 25-30 kilo düşecek 4 _ Soya fasulyesinin tohumluğunu 

kararda bolca çürümüş gübre ile toprağı Ordu'dan getirtmek mümkündür. Bulun

l - Blecvel'e piyangonun büyük ikram~yesı isabet etmi~ 
,l..l v .. .._:_ .... .,_ ~-=.a.1.; .. : .... u .• ~ .. u- -·---- 4-~- -'··-~· ......... ".r.: ......_ 
kadaşını göruyorsunuz. Bunlar ayakta duranıaraır ıtı ıSLrn"' 
l(>rı soldan sıra ile Barker, Dobson ve lCros'tur. BJecvel er· 
tesi günü heps•ni ayn ayn ziyaret ederek hediyelerini bızzat 
getireceğini söyledi. 

3 _ Cinayet meçhul kaıaı. Yaınız günün oırınde, sahile 
wrmuş kapalı bır sandık bulund~ ve zab1ta derha! sandığa 
vaz'ıyed t tti. 

6 - Müfettif dotru Barker'e 
gitU: 

-Ruhsatnamelen tedkik edi-
yorum, Iutfen tabancanızı ıös
terir misiniz? dedi. Barker biraz 
sonra gelerek derin bir ,aşkın· 
lıkla: 

- Tabancam kaybolmuş, de-
di. Müfettiş bunun üzerine hA· 
diseyi kendisine açtı. 

7 - Bark er fena hal
de ürktü, cArkadaşla· 

rım, tabııncamın yerini 
bilirlerdi. İçlerinden bi· 
ri alımı olabilir. Fakat 
benim kimseden ,Ub· 
hem yok~ dedi. Yüzba
ıının izahatı inandırıcı 

değildi. Müfettiş kendi
sini tevkif etti. 

2 - Erteıd ,.ano bankadan paralanın .ıtp bazı ufak tefek 
hediyeler de saun aldıktan 10nra arkadaşıarından hırinin 

evine gitti. Fakat bu arkadqı kendWni tabanca ile vurdt.L ve 
paralarım aldı. 

.t - Sandıktan ~lttVcmn 
eesedi ve vuruldup tabanca 
~ktı. 

8 - Karakolda astü arandı. 

Fakat hiçbir teY bulunamadı. 

Müfettiı dijer arkadaşların 

da hüviyetlerini tesbh: etti. 

5 - Her şeyacn evvel ta• 
bancanın kıme aıd olduğumm 

tedkiki lazım geldı Tabanca 
bahriye zabitlerinin kullan .. 
dıltlan cınstend!. Bunun için 
bahriye nezaretin!.> gönderil. 
di, bahriye nezaretinden ge. 
len cevabda tabancanın nu· 
marasından bunun yüzbaşı 

Barkere aid olduğunun anla • 
pldığı bildirildi. 

M ütalea: Yapılan tedkl
katba diğer iki arka

daştan Dobson'un küçük bir 
banka memuru, Kros'un da 
kıt kanaat geçinen blr bah
riye mütekaidi oldu~u anla
fl}mıştı. Fakat bunlar mah
kemede her şeyi ı,ki\r etti
ler. Barker de masumiyetini 
1sbat edecek delili göstere
medi. Bunun üzerine idama 
mahkllm edildi. Fakat. tam i
dam sehpasına gönderUecetl 
sırada miifettişln aklına bir 
teJ ıeldl. Hemen gitti. başka 
blı1&1nln evinde yeni battan 
'bir araftırma yaptı ve nlba
yeı hakik1 tatili yakaladı. Bu 
tatil kimdi? 

Düşilntınüz.. bulamazsanı:ıı 
US) ilncü sayfaya bakınız. 

------------------------· 
hasrllamalıdır. Bahar gelince, mevcud duğunuz yerin ziraat dairesine baş vurur- uygun değişiklikler yapmak lazımdır. 

deliceler kalınlıklanna göre ya göz aşısi- sanız si?.e aracı olurlar, ayni daire dev- 6 _ Soya fasulyesi hakkında türkçe 
le, yahud da kabuk arasına sokulan ka • 1 .. 1 . d t' t · d b. b d y ·ık · T 

7 - Bir tarlaya mütemadiyen ayni ne- ne 4-5 kilo, küçük tanelisındcn 3-4 kilo 
batın ekilmesi ziraat fennin~ uygun de- ! tohum elverir. 
ğildir. Mutlaka, ekilmesi mutad olanları 1 

9 - Fazla tafsilatı mektucı:ı gönderı-. . . et muessese erın en ge ır meyı e ı • yaZJlmış ir ~er var ır. eşı oy ohum 
leın aşısile aşı!anırlar. Her aşı gıbı zeytın lir • . .. .. . . 
aıııunda da yaraları macunlamak, büyük ı · . . . . ıslah ıstasyonu yar dır~ktom -~hmı_ ~ıl-
kesikleri hi olmazsa katranlamak unu-ı 5 - Elınizdeki pamuk ek:m makınesıle dızoğlu yazmıştır. Yerınden ıstıyebılır • 
tulmamahdı~. soyayı ekmek mümkündür. Yalnız tohum 1 siniz, belki ziraat müdürlüğünüzde de 

Böylece dünün delicesi, günün zeyti .. 1 kalıplarında ve sıra aralıklarında is~~ğe vardır. 

bir sıraya koymak lazımdır. Onun için rim. 
'.l'cırımmmı. 

soya da ayni tarlaya devamlı surette eki- ı s··:ıı.-tt B F h 1 Er ·· • o6 u e ay e m turer e 
lemez. ı KIJ' pl~l hakkındaki suallerinizi bildl-

8 - Soyanın iri tanelisinden dönü~:ü· İ nıa mektahla:lmu aldım. cevab yazaeatım. 
T. 



to ..,,_ 

şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen· 
nin en son zaferini ilin ediyor: 

Buruşuklukların yalnız sebebi 
zuhurunu değil, onları izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hatta büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınlar, 

gençliklerinin buruşuksuz ve yu· 
muşak cildlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığuruz

da teşekkül eder. 
İhtiyarlıkta cild, besleyici ve 

ihya edici bazı unsurlar kaybe· 
der. Bu unsuriar; şimdı kemali 
itina ile seçilıniJ genç hayvan• 
Jardan istihsale muvaffak olmUf
lardır. Cild, bunlarla beslenince 
yeniden gençieşir ve tazeleşir. 

İşte, Profesör Doktor Stejskal 
idaresinde Viyana Univenitesln· 
de yapılan tedkikat ve taharri· 
yatın şayanı hayret semereleri. .• 
Profesörün keşfi hakkındak! bü
tün hukuk, münhasıran Tokalon 

müessesesi tarafından ıevkalade 
malt fedakarlıklarla temin edil· 
miştir. cBioceh tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülAsası, yalnız 

pembe rengindeki Tokalon kre· 
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka· 

dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk· 
lann kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cild unsuru olan pembe rengin-

deki Tokalon kremini kullanınız. 
Siz uyurken, ·o cildinizi besler ve 
gençleştirr. 

Buruşukluklannızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfmda 
bir kaç yaş gençleşmiş olursu· 
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremin! kul· 
lanmız. Siyah noktalan eritir, 
açık mesamatı sıklaştınr ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu
muşatıp b_eyazlatır.. • 

BAYANLARIN NAZARI OilKATiNE; 
Sabn .Jdığum Tokalon kremi vazolarının b6-

yük bir kıymeti Yardır. Onlan bayiinize iade etti
öi.ni,.ıolA beheri ı...a- 5 ....., __ alacak avni zamanda 
u;ıı7~n~r .... , ü.Ouu •. u'Yt::.ua "":,,~~ .. ı • vl..aAC#iJ- wu:ııaua• 

kuma iştirak hakkım Yeren bir bilet takdim ede
cektir. Gelecek nüalıalanmuda ilin edecejimia 
Tokaloa piyanpea ikramiyelerini okuyunuz. 

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

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğil lllnları 

Kınalıada Sürp Lusavoriç Ermeni Kituesi Vakfına 2762 No. lu Vakıflar kanu
nu ile nizamnamesi ve olb.bdald talimatname hültümlerine tevfikan tek müte • 
vem tayin edileceğinden istetlilerin 2,'4/1938 akşamına kada:- · Kadıköy Vakıf· 
lar Müdürlüğüne usulen müracuUcı ilAn olunur. (1154) 

Mahallesi 
Altunizade 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Sokağl 

Koşu yolu 

• 
Küçük Çamlıca 

Koşu yolu 

• 
• 
• 
• 

• 

----No. 11 

20 
22 
24 
28 
38 
40 
44 
48 
52 

54 
58 

Cinsi 
Ev 
Dük!Wı 

• 
Ev 

• 
• 

Oda 
Ev 

• 
Yukarıda mevki ve cınsleri yazılı yerler kiraya verilmek üzere açık arttır • 

maya çıkarılmıştır. 
İhaleleri 28/3/938 Pazartesi günü aat 15 dedir. İsteklilerin Kadtköy vakıflar 

müdürlüğüne müracaatlan. (1465) 

MÜNAKASA ILAN·I 
lstan bul Sular idaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatınm satın alınması 
tanzim edilen şartnamesm~ göre kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme ll/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare n:erke

zinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaktarı zarfları yukarıda yazılı saatten 

evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. cl43'l. 

Poliste: 
iki kiti k8m&rden zehirlendiler 
Oalatada Mahmudtye caddestnde 228 nu· 

marah evde oturan Hasibe tamtnde bir ka
dın ile Pangaltıda Tavukcu Fethi sokağında 
oturan Şaban odalarında yaktık.lan kömür
den zehlrlcn111e alllmi gösterdiklerinden Ha
sibe Beyotıu, Şaban da Şişli Çocuk Hastane
sinde tahtı tedaviye aJ.ınmışlardır. 

Türk paran kaçıran bir kadın 
yakalandı 

Beyoğlunda Abanoz sokağında oturan Ka
tına Y•ınanlstana gitmek üzere şehrimizden 
aynlacıığl sırada harekltı tübhell görülmüş, 
üzerinde yapılan a.raştırmada takarpininln 
köselesi ile taban astan arasında 150 Tiirk 
lirası bulunmuştur. Katina asliye beşinci ce
za mahkeınes!ne gönderilmiştir. 

Otomol:il kazaları 
Şoföt" Hasanın idaresindeki 1925 numaralı 

taksi otomoblll Teşvikiye caddesinden geçer
ken Reşad isminde 15 yaşında blr çocuğa çar
ıı:uak so~ kolunun kırılmasına sebeb olmuş
tur. Yaralı çocuk Beyoğlu Hastanesine kal
dırılmış, ~ot'lr yakalanmıştır. * Şoför Hüsameddin tarafından tullam
lan 2967 numaralı otomobil İstlk.lil cadde
sinden g~çerken AnJella adında genç bir ka
dına çarpo.rak bacağından yaralamıştır. * İstanlJul Komutanlığına ald şoför Hasa
nın ldareslnc1ekl kamyonla şoför Hayri ta_ 
rafından lrull:ınılan 41192 numaralı otomobil 
arasında Fatihte blr çarpışma olmuş, her 1-
klsl ..ıe hasara utramıştır. 

Bir Rum, bir Türk kadınının 
1350 lirasmı atırdı 

Kadıki'vüntie Mahmudbaba soka.tında o
turan Müzeyyen zabıtaya müracaatle Petro 
snortotiıı'ln 1350 lira parlLSUU çalarak orta
dan kayboldutunu iddia etmlf, zabıta tara
fından v11 lr:alnnan Petro 1350 Ura delil. lH 
Ura çaldığını tttraf etmiştir. Fakat ceblerl a
randığı Zl\t'l&n cetetlnin cebinde ayrıca 500 
Ura dft.ha balunmuttur. 

İstanbul Borsası kapanış 
liatlan 16 - 3-1938 
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Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmı: 

bu akşam saat 20.30 da 

FlDANAKI 
3 perde 

Yazan: Pandeli Horo 

Şehzadt"başa •FERAH• sinemada 1 
Bu hafta ı:ene baflı başına 3 büyüt film 
birden: 

l - DenJz Ateşler içinde .. 
__ B~ı senenin en büyük harb filmi. 

Taklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

Taklid benzeri 
demektir. 

Komedi kısmı: Bu akŞltm saııl 
20.30 da 

DALGA 
Komedi 3 perde 

2 - Ma.~kell Kadı.n.. 

Ş~he~er bir fllın. 
S - Vah!fi Koşu .. 

Bür!k Amerikan dramı. 
CUmarks~-Pazar matlrie ft auarelerlnde 
ayrı~&: Varyete numaralan .. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

IBrt ıı 

1 oevlel Demiryolları ve limanları aş.etmesi Umum idaresi ilanları 
Talebe ve Muallimlere Mthim tenzilat. 

Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs başından birinciteşrin sonuna ka· 
dar umumi tarifeden yapılmakta olan % 50 tenzillt 30 Mart 938 tarihinden iti· 
baren umuma mahsus tenzilli tarif-eler üzerinden dahi yapılacaktır. Yeni ücret• 
ler, seyahat mm takasında mer'i tarifelerin tenzilat nisbetlerine tebaan müte • 
havvil olmak üzere mühım nisbetlerde tellzillidir. Talebe ve mua11imlertn. 
umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifçe musaddak hu • 
sust bir mekteb vey3 üniversiteye mensub olduklarına dair kendi mekteb ve 
üniversitelerin.den veya Maarif Vekaletinden veyahud Maarif müdürlüğünden 
tasdikli ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmaları ve bunları taleb 
vukuunda göstermeleri lazımdır. 

Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mekteb ve üniversite talebe ve mual· 
limlerinin hi.mil olacaktan .hüviyet varakalarının, Türk konsolosluklarından 
veya Türkiyede Maarif İdaresinden de tasdikli olması icab eder. BileUertn, 
Trenlere binmeden evv'.?l alınması lizı mdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara rnüraca at edilmelidir. c719• cl462• 

---Muhammen bedeli 6536,11 lira olan muhtelif eb'atta 148,548 metre mfklbl 
meşe Kopru ı.raver.sı Kapii4 .1.cu.! u:,u.lilc 2/1/038 Cumart.esi günü saat 10,30 da 
Sirkecide 9 ncu İşletme binasında Müb ayaa Komisyonu tarafından satın alma· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin Nafia ve diğer vesikalarile beraber ve 490,21 liralık 
muvakkat teminat mektubu ile komisyona müracaatları lizımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. cl438. 

Nafıa V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iı: 

1 - Tokatta Kazovanın sulanması için yapılacak Gömenek Regülatörü ile Su· 
lama Kanalı inşaat ve sınai imalatı, keşif bedeli (1,225,000) liradır . 

2 - Eksiltme 18/4/1938 tarihine rastla yan Pu.artesi günü saat ıs de Nafta 
Veklleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Ek.~iltme prtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, fenni prtname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabihrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (50,000) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve (400) bin liralık Nafia Su fşldairerini kahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil Nafia i§lerint ba p.rmakta kabiliyeti olduğuna dafr Nafia 
Vekfiletinden alınmL'i müteahhitlik vesi kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Ilzımdır. Postada olan gecikme
ler kabul edilmez. (630) (1452) 

Bitlis Belediyesinden: 
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• » 

• • 
• • 
• • 

Cinsi 

İki dükkan bir ev 

• • , . 
• • • • 
• • • 
Yalnız bir dükkan 
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> 

• 
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Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

2500 00 
2500 •00 
2500 00 
2500 00 
2500 00 

500 00 
500 00 
500 00 
500 00 

500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
250 00 

İba~ gilntl 

2r>/3/938 
25/3/938 
25 • 
23 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 

25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 , 
25 • 

Meydan boğazı > > • 1000 00 25 , 
• • ) > • 800 00 25 » 

• 
1) Yukarıda cinsleri ve mevkiıerı yazıh belediyeye aid akarlar Bitlısde yaptı • 

rılacak elektrik tesisatı için açık arttır a ve peşin para ile satııığa çıkarılmıştır. 
2) İsteklilerin şartları anlamak üzere belediye muhasebesme ve ihale iÜDÜD

de encümene müracaatları ilan olunur. 



17 Mart 
. 

Birçok memleketler ordular1m Hitler 
Berlinde de bir 
Nutuk söyledi 

İngiltere, ispanya işine 
müdahaleyi reddetti takviyeye karar verdiler 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 
Londra 16 (Hususi) - Fransa, Fran- ı yadaki Alman • İtalyan müdahalesinin ğer hükumet erkim tarafından hararet- (Ba§ ta.rafı 1 inci sayfada} 

sız - Alman hududundaki askeri kuvvet- manasını bütün çıplaklığı ile ortaya koy- le karşılanmıştır. Halk büyük tezahürat dahil olmadığını bildirm\f ve bu tenıi
lerini takviye etmektedir. Hudud boyun- mnktadrr. Bu müdahale İngiltere ve yapmıştır. nat mukabilinde İngilterenin Anschluss 
ca sıkı kontrol tedbirleri alınmıştır. Bil· Fransayı Orta Avrupada hazırlanmış o- Göring, Göbels ve hükumet erkanı, (Avusturyanm Almanyaya ilhakı) key
tün yolcular dikkatli bir muayeneye tabi lan planın tatbikinde Akdenizde felce Anschuss'un tahakkukundan dolayı Hit- fiyetinin tanınmasını istemiştir. 

r------------------
1 

lngi ile re h ük ômeti 
tutulmakta ve knğıdtarında en ufak bir uğratmayı, onları hareketten mahrum tere teşekkür etmişlerdir. İspanya işi ve lnıiltere ilhakı tanıdı yoJsuzluk görülen yolcular, derha1 geri bırakmayı istihdaf eylediği anlaşılıyor.> Berlin 16 (A.A.) - B. Bitler, başvekA· Nevyork 16 (Husust) - Fransız ba§· 
çevrilmektedir. Epok: Hitler harb istiyor mu? Eğer is- let dairesi balkonundan halka hitaben vekili Blum, İspanyadakı son askeri vazi· I 

Birkaç gündenberi Pransada büküm tiyorsa Praga karşı da Viyanaya yaptığı- kısa bir nutuk iÖylemiştir. Halkın şid- yet karşısında Paris hükumetinin endi
aüren asabiyet havası, eıı had devresine nı yapsın. Alman gazetelerinin ağzından deUi alkışlan ve tezahürleri ile JmrşLa- §elerini ingiliz sefirine bildirmiı ve müş-

Londra, 16 (Husµsi) - İngilterenin 
harici siyasetine daır Lordlar Kama
rasında da müzakereler cereyan et
miştir. Muhtelif hatiblerin suallerine 
cevab veren hariciye nazırı Lord Ha-

girmiştir. anladığımıza göre Çekoslovakyayıı bir nan bu kısa nutkunda B. Hitler, milli terek bir müdahalede bulunmak üzere 
Paristeki hava ültimatom verecek, Südet mıntakasının birlik gayesinin vücude getirildiği bu· Chamberlainin muvafakabnı ısrarla ta-

Paris 16 (Hususi) _ Fransız hükume- :muhtariyetini ve Rus - Çekoslovak yar- günlerdeki hissiyata \.ercüman olmuş, bu leb etmiştir. 
ti, İspanya ve Orta Avrupa meseleleri dım paktının feshini istıyecektir. Eger birlğin bütün tehlikelere göğiıs gereceği- Bugün Loncirada, Avam Kamarasında 
hakkında iki gündenberi büyük bir dip- bunu yaparsa, Berlin bilmelidir ki, Fran- ni ve hiçbir zaman yıkılmıyacağını bil- cereyan eden müzakereler esnasıncb 
Jomatik faaliyet sarfetmektedir. sa böyle tehlike karşısında tek bir nd:ım dirmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir- Chamberlainin beyanatından anlaşıldığı· 1 

lifa'ks Avusturyanın Almanyaya il
hakı keyfiyetinin tanınmış olduğunu 
söylemiştir. 

Hükı1metin gayesi, bu iki yerde baş :gibi ayağa kalkacaktır. Marr. ve Verdün- cAlmanya, büyük Almanya olmuştur na göre, İngiltere İspanya işlerine müda-
göstermiş olan umumi harb tehlikesini ..Oe Fransız askerinin ruhu ölmemiştir. ve böyle kalacaktır. şa .. kdan garba, wi- haleden açıkça imtina etmiştır. vetlerin her iki tarafda da fazlalaştığı: 

~---------------
önlemek ve Avrupadaki sükunu iade et- Jurnal: Danzig koridoru meselesin\ maiden cenuba kadar bütün memleket- Avam knmarasında hakkında ~ayialar deveran eylemekte-
mektir. halletmek için Almanya, Polonyaya de- teki Almanlar, bunun zaminidir.> Londra 16 (Hususi) - Avam Kamara- dir. Hükumet, muttali olduğu bütün 

Ancak, Fransanın bu uğurda sar!ettiği nizde bir mahreç bulmak hususunda Lit- İntiharlar sının bugün, öğleden evvel ve sonra ya- vakrnları ölçüye vurmak mecburiyetin-
faaliyetin devam ve tahakkuku, İngilte- vanyaya aid Memelden istifadede her- · Viyana 16 (A.A.) - Heimvehr'in mü- pılan toplantıları hararetli mimakaşaıa- dedir. 
renin bu iki mesele hakkında ittihaz e- halde kusur etmiyecektır. Görülüyor kı essis ve şefi binbaşı Emıl Fey, refıkası ra sahne olmuştur. Muhalefet lideri bin· Muhalefet, F1·anko kuvvetlerinin 
deeeğl hattı harekete bağlıdır. dünyayı ateşe vermek için elde birçok ve oğlu ile beraber intihar etmiştir. Fey başı Atlee müteaddid defalar başvekıl ınuvaffakiyctinin, İspanyanın lfaşist 

Bu hareketin kararlaştırılmasına inti- kundak vardır. ailesinin ne şerait tahtında intihar ettığı Chamberlaini sıkıştırarak, İspanya ve devletlere ilhakı demek olduğunu zan· 
uren, Londra ve Paris hüklımcilerı sıkı Rusya karnnm Fransaya ıı;Jdinll henüz malum değildir. "Bilinen bir ıey Orta Avrupa meselelermde h:ıkfımetin nediyor. İngi!iz hükfuneti, buna ev\ eJ .. 
bir temas halinde bulunmaktadırlar. Patis 16 (A A) _ p 

1 
Bonlru b • v~rs~ o da üçünün de rovolver kurşunla-ı hattı hareketini kat't ve vazıh bir suret- ce inanmamıştır. Bugün de inanma"Tlak 

Fransız ınilli müdafaa komitesinin bah Sov t · f'. . S .
0

• k b 1 r, t ~ ~ rile olmü~ olarak bulunmUf olduklandır. te izah etmesini istemiştir. tadır. 
kararlan Sovyet syef. ~e. ırıM urkıçı ah_uk. e mıı· ştar. Polisce daha bu babd!l bir şey neşre- Bunun üzerine Chamberlaın şu izahatı Diğer bazı milletlerin belki ba ma 

e ırının os ova u um':! ı • dilmem · .,+; h be h - · ti · 
Paris 16 (A.A.) - Harb imalatını ça- rafından Prag hükilrnetine verilmi olan . 1v ... r ve. ~ r enuz umumiyetle vermış r: . geleceği gibi, lspanyada parmaklan 

buklaştırmak için icab eden çareleri a- t · t t kr tmi ld ~t 1 şayı olmuş değıldir. - Çekoslovakyaya karşı İngıltercnin yakmak niyetinde değilim. Niyetimiz, 
:~~nl a ıkted' ar eç kş 0

1 
u~, mu keme Liberal partinin eski ve mühim cıııhsı- battı hareketi, Milletler Cemiyetine aza Fransız hükumeti ile sıkı temaS' halin· 

raştırmak üzere evvelki gün toplanma- goru rne e ır. e os ova ... .raya arın t1 · d . . . r: d . . . -· 
sına karar verHen konferans dün akşam b' ta k d So R d ye enn en bın, Tirol endfistrı teşkilatı evleUerı bırbirme bagııyan taahhüd- de, şimdiye kadar takib ettiğimiz poll-

hırl barruz vul kut~n ,8:_d_:yet kusya ktPr- reisi Fredirih Reitlinger'in de intihar et- lerden baska bir c:ey degıldir.> t'k · t'kb ld d d 1 başbakanlıkta B. Blumun reisliği altında a u rnem e e ın uu auına oşaca ır. tiği söylenmektedir. Bac:uekiı. beyn~elmilel vaziyetin ırak /ı·r.aya ıs ı a e e evaın ey cmek-
vc başbakanlık servislerinin telifı, me- o d ı · .,.. · ':Y 

sai, milli müdafaa, hava ve denız bakan- r u annı tah"Vlyeye karar veren İnsbruk Üniversitesi profesörlerinden ciddi olduğunu ve temas edilen mesele- Şimdiye kadar olduğu gibi şimdi de 
larının iştirakile toplanmıştır. Milli mü- Jıiikilmetler 60 yaşında Gustav Bayer de evvela kızı- nin nazikliğini ileri sürerek, kat'i mahi- eminim ki, İspanya haricinde kalmak 

d f k 
. . Londra 16 (Hususi) - Felemenk hü- nı sonra da ,kendisinı zehirlemiştir. yette beyanatta bulunmayı mevsimsiz ve ademi müdahale politkaınıza devam 

a aa omıtesı, bu i~timadan sonra top-
ı kumeti, beynelmilel karışık vaziyeti na- Tevkif]... addettig-ıni bildirınic:tir. etmek suretile İngiliz menfaatlerı"ne, 
anmıştır. Komite müzakerelerine, B. '"" "$ 

Bl b kanı zarı itibara alarak, terhıs edil~si icab Paris, 16 (A.A.) - Bu akşamki Pa- Bunun üzerine Atlec, .başvekil, pratik sulha ve hürriyete daha ı'yı· hizmet e'. 
umun ~ ığmda, hariciye, milli v-

eden efradın hizmet müddetinı uzatmağa ri Suar gazetesi Viyana muhabırinden surette harici politikasının de""i.,miı:: ol- miş olacag-ız. 
müdafaa, deniz ve hava bakanları, Marc- 6 r-· ıı 

ve milli müdafaayı ta:::Cviyeye .karar ver- aldığı şu telgrafı nec:-rcdiyor: duğunu kabul ettiğinden kendi harici po- İn!!iliz kabine i dii ecck mı'"'· 
şal Petain, hava ve denız erkanıharbiye -ı· ~ 
reisleri ve umumi erkanıharbiye reisı miştir. Enternasyonal şöhrete malik üç bü- litikası hakkında ne zaman beyanatta Londra, 16 (A.A.) - Cbamberlainin 

G 
Diğer taraftan İsveç hükumeti de, on yiik adam, psikanaliz mucidi profeso"r bulunacaktır?> tarZJoda bır sual sorma- Alman hükfunetı' ı'le başladıgıw muza-ke

cneral Gamlen iştirak etmişlerdir. 
milyon sterlinge baliğ olan milli milda- Fı öyd, son ilim nobel mükafatını ka- ya kadar varmıştır. relerin daha bidayetinde akamete ugr-a-

Frnnsız gazetc1eriniıı heyecanlı faa büdc · d b k ·ı·hl · 1 1 -esın en aş. a, sı a anma ış erı ~anan profesör Leovi wve geçen sene bo- . Chambe.nlain buna cevaben, demiştir ması üzerint: bazı meb'uslar Eden'in bü-
n~şriyatı için üç milyonluk yeni bir tahsisat ayır- gazından hasta oldugu :zaman Bitleri k1: tün partileri ihtiva eden bir milli birlik 

I>aris 16 (A.A.) - Eko dö Pari gazete- mıştır. tedaviden 1mtina eden meşhur operatör cAtleenin çıkardığı netlceyi kabul et- hükU.rrieti kurmasının imkan dahilinde 
Ji Avusturya ve t-anya meseleleri hak- Yugosl cl' · d ·ı:.ı.ı ı ' .ı.:>J! avya me ısı e sı cuı anma iç n profesör Noman'ın tte!.'kil edildikleri miyoruın. Atleenin cevab almak husu- olduğunu sarahaten beyan etmekted!l"-
kında diyor ld: • hiild'ımnt:ı ... -"-6-41~et< ...... ~·-·· ,.._ '>v,} ı ıını ... .n.~ ... ~u•. • • 

• orta Avrupada geçen hadiseler 1span- bul etmiştir. Yahndi aleyhdarlığı Atlee, o zaman Chamberlainc (jU ceva- Ayni mahfillere göre, Roma ile ya-
Viyana, 16 (A.A.) - Viyananın tica- bı vermiştir: pılan müzakereler de muvaffakiyetsiz· 

Frankocular 
Kata longa 
Köylerine vardılar 

·ıtalya Libyadaki 
Kuvvetlerini ana 
Vatana naklediyor 

ret merkezinr:ie en işlek caddelerden c Yabancı bir memlekeün ülhmatomu lilde neticelendiği takdirde bu ihtimal 
biri olan Katnerştrasede, bugün 1935 ile muhalefet reisinin ültlmatomu ara- bir hakikat olacaktır. Burada hakim o
de Berlinde Kurfürstendaında vukua &llda, başvekil herhalde muhalefet rei- lan kanaate göre>, şimdiki hükfımetin 
gelen sahneleri hatırla~ Yahudi a- sinin ültimatomunu tercih etmelidir.> teşekkül tarzı seri kararlar ittihazına 
leyhdan hadlselc!' olmuştur. Kolların- Bilfilıare İspanya meselesi hakkında mani olmaktadır. Burada herkes, şiın-

Perpinyaı\ 16 - Hudud, İspanya cihe· (Başta.rafı 1 inci llayfcıda) d b 1 B ld · Ed da gamalı haç işaretleri taşıyan ıfvU beyanatta bulunan Chamberlain ez- di Riviera a u unan a vın ve en 
tinden tamamile kapah1mıştır. (A.A.) 1907 908 909 n b · ld w .. 1 ç , ve sını arına mensu gençlerden mürekkeb bir grup

1 
Yahu- cümle demi~tir ki: 'ile sıkı temasta <> ugu soy enen ur-

Mütareke imkanları araştınhyor olan bu askerler takviye kıtaatı olarak d~ tüccarlara hücumlarda bulunmuş, İspanyada her iki tarafda da yaban- nil'in nutkunun tesiri altında bulun-
Londra 16 (A.A.) - İyi haber alan par- gönderilmişti. Bunların İtalyaya dön- cKahrolsun Yahudiler> diye bağırarak cı lruvveiler harbetmektedir. Bu kuv- maktadır. 

ıamento mahfellerinde söylendiğine gö- dükten sonra terhis edilecekleri söy- sokakları dolaşmış ve dükkAnlarm vit-

Peşte muhabirimizin mektublan re, Fransız ve İngiliz hükUmetleri Sala- lenmektedir. rinlerini böz renge boyamış ve üzerine 
manka ve Barselon arasında bir mütare- Musolininin nutku cYahudh kelimesini yazmıştır. Polis 
ke akdedilmesi imkanlarını araştırmak Roma, 16 (Hususi) - Musolini bu- bu hadiseleıe seyirci kalmJ.§tır. 
üzere istişarelerde bulu~maktadırlar. .. gün meb'usan meclisinde bir nutuk Avusturya altınlan Be.rline nakledildi Budapeşte, H Mart ı muşlar ve vaki olan şikayetler üzerine 
İspanyanın Londra elçısı Azcaratc dun sbyiiyerek, Avrupanm politik haritası- Berlin 16 (A.A.} _: Avusturya banka· Avusturya :hAdiseleri 0 kadar sür'atle polis bu gibi müfritleri menedebılmek 

müstacelen Barselona çağınlmıştır. nı değiştiren son Avusturya hadisele- sının yekfuıu 410 milyon ıllinge baliğ o- ilerliyor ki size ne yazacağımı tayin ede-' için sıkı tedbirler almıştır. Faka:, gale-
Barsclon 16 (A.A.) - Başvekil Negrfn rinden bahsetmiş ve ezcümle demiştir lan altın ve döviz mevcudu, Berline miyorum ve yazacağım her siyasi hadi· yanın şiddeti hasebile polıs tarafından it. 

evvelki gün gittiği Paristen dün öğleden ki: nakledilecektir. senin oraya gidinciye kadar bayatlıyaca- tihaz edilen tedbirler pek az müessir ol-
sonra tayyare ile dönmüş ve akşam üze- - Geriye doğru son yirmi senenin Hitler Reichstag'da ~umaya nutuk ğmdan emin olarak, şaşırıyorum. maktadır. 
ri komünist nazırlarile mülfıkatta bulun- hadiselerine ufak bir nazar atfedersek söyliyecek Son yirmi dört saat içinde artık Avus- Bugün öğleden sonra Astoria otehnde 
muştur. Bunu müt2akip de kabine top- sarih surett~ görürüz ki bugün vuku- Paris 16 (Hususi) - Berllnden gelen turya tamamen Na7.1 oldu. Bu, o kadar Viyanadan gelmiş iki dostu ziyarete J!il· 
lantısı yapılmıştır. a gelen şey, mukadderdi ve nehir mua- haberlere göre cuma günü Reichstağın büyük bir inkılabdır ki bütün Viyanayı miştim. Otelin holünde otururken yaka• 

Tuluz 16 (A.A.) _ İspanya Cumhurre:- hede1erin teşkil ettiği kağıddan bend- toplanması ve Hitlerin bir nutuk ıöyle- ve biraz da Budapeşteyi altüst etti diye- lannda rozet iliğine rozet gibi iliştirilmil 
isi Azana ile harbiye nazın Prietonun leri yıkarak taşacaktı. mcsi muhtemeldir. bilirim. Viyanadan muhaceret bütün şid· küçücük iki Türk bayrağı bulunan iki 
bugün buraya gelecekleri hava karargn· Dolfus, 1934 isyanını bastırmak mec- Resmi mahfeller bu haberi ne tekzib, detile devıım..-ediyor. Pe§tede bütün otel- zat gördüm. Sizleri alakadar edebilir bir 
hına bildirilmiştir. buriyetinde kalmıştır. Birkaç ay sonra, ne de teyid etmektedirler. lC'r ve pansiyonlar dolmuştur. Bu muha- şey öğrenebilmek ümidile hemen yanla

Harb vaziyeti 

Salamanka 16 (A.A.) - Sa1ı günii neş
redilen Frankist resmi tebliğidir: 

İleri hareketimize devam ettik ve Gu
afalope nehrinin sol 'kıyısına vardık. Al· 
kanizin cenubunda, 234 rakımlı tepeyi ve 
Soto de Kaspe mevziini işgal ettik. 

Kaspenin batısında, Ebre kıyısında 

Çlprana köyünü, ve Kaspe şehrinin ga
rını, mezarlığını, manastırını ve nihayet 
Alkaniz-Kaspc yolu üzerinde bulunan 
Rihuela tepesini ve 170 rakımlı tepeyi 
aldık. 

Dünya işleri nasıl 
Çığırından çıkarıldı ? 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

ederse yeni baştan umumi bir tasfiye ya
pılmak lazımdı. Ne o yapıldı, ne bu. Üs
telik, bu kabil muahedelerin müeyyidesi 
olarak ikJde bir ileri sürülen cotomatik 
surette hareket> e geçmek tehdidi de hiç 
bir zaman bir tedbir olarak kale alınma
dı ve 'işler böylece çığırından çıktı. 

Se!im Ragıp Emeç 

Nazi hükumeti darbesi teşebbüsü vukua Diğer bir şayiaya göre cuma günfi top- cirlerin başında Vatan Cebhesi mensub· nna yaklaşarak cAcaba Viyanadan mı 
gelmiştir. O zaman yukan Adijde bulw- )anacağı söylenen Reichstag meclisi ken- larmın ileri gelenleri ile birçok Yahudi geliyorsunuz?> dedim: çünkü yaknların-
nan dört fırkaya Brennere gitmeleri em- di kendisini feshedecektir. vardır. Bunların anlattıklarına göre ev- da gördüğüm Türk bayrağı rozetlerı ba· 
rini vermiştim, bu, neticeler: tahmin e- • • J . velk:i gündenberl Avusturyanın ve bil· na bu şübheyi vermişti. 
dilemiyecek olan muhtemel kanlı hadi- Hıtler nerelerıni stıyor hassa Viyananın bütün hayatı durmuş,ı - Evet. 
selere karşı çok tabii bir basiret hareketi Alman devlet reisi Her Hitler 1922 yı- her yer tatil edilmiş, aynı zamanda ban- Dediler ve anlattılar: 
idi. Hiçbir Avusturyalı, böyle hareke~ lında Münib şehrinde nasyonal sosyalist kalar müdhiş bir tebaoüme uğramışlar- _ Yahudi aleyhdarlığt Viyanada bir· 
etmemizi bizden istememişti ve hiçbir fırkasının esaslarını kurmaya çalışırken dır. Bu tehacüm ka11ısında hiçbir banka, denbire 0 kadar şiddet kesbetti ki b zim 
Avusturyalı, böyle hart>ket ettiğımizden (Kavgam) adını verdiğı kitabını yazma· kendisinden çekileoek mevduatı tediye Türk olduğumuzu göstermek için bız de 
dolayı bize teşekkür etmedl ğa başladı. kudretinde bulunamıyacağından hepsi hemen yakamıza bu rozetleri taktık ve 

1937 nisanında Şuşnig ile görüştüğüm Bugün Almanyada Nasyonal-Sosyallst· de aralarında birleşerek beş bin §ilinden bu sayede herhangi bir taarruza maruz. 
vakit, Şansöliyeye Avusturya istikla- lerin İncili sayılan bu kitabda Her Hit- fazla para tediye eunemeği kararlaştır- kalmaktan kurtulduk! 
linin her c:eyden evvel Avusturyalıları a- ler hususi hayatının bir tarihçesini ya- mışlar, sonra da tehacümün fevkalade- b 

:1 Gülerek anlatıyorlar ve u usulün da-. 
ltikadar ettiğini ve Roma - Berlin mihve- par, siyasi kanaatlerinın kendisinde ya- liğinden akşama doğnı büsbütün gişele- ha bir çokları tarafından tatbik edılmelı 
rinin İtalyan harici polit;kasınm esasını vaş yava~ nasıl yer etmlye başladığını rini kapamışlardır. istenildiğini, fakat, böyle küçük bayrak 
teşkil eylediğini sarih surette anlattım. anlatır ve nihayet müstakbel Almanya- Viyanadaki hayat hercümercini bu bulmak çok güç olduğunu söylüyorlar. 
Birçok aylar sonra, 7 mart 1938 de Şan- nın esaslarını çizer. tafsilAt ile izah etrneğe imkan yoktur. dı. Bu Türklerin Yahudi olup olmadıb 
söliyenin bir adamı, bana yapılacak bir Bir Fransız meslekdaşırruzın bu kitab- Bundan da bilhassa Yahudıler müteessir- larmı merak ederek kendilerine buna 
plebisit hakkında ne düşündüğüme sor- dan yaptığı bir hülasaya göre Her HitJe- dirler. Her tarafta ani surette- bir Yahu· sordum. 
du. Ben cevab olarak ve gayet açık bir rin Awsturyadan sonra Polonyada, Çe- di aleyhdarlıl'h harekete gelrni~ir. Gelen-

ı 5• <i• - Evet, Türk tebaasından Yahudiyiz! 
surette bunun bir bata olduğunu ve bu koslovakyada, talyada, Fransada, Belçi- lerin anlattıklarına göre bilhassa Nazile-
bombanın kendi ellerinde pathyacağını kada ve Danlmarkada. Alınanlarla mes- rin tahriki ile ayaklanan gençler Yabu
bildirdim. kUn olduğu için Alrnanyanın içine almak dilere her tarafta türlü türlü hakaretle

Yeni teessüs etml~ olan İtalya - Al- istediği topraklar vardır ve yukarıda re başlamışlardır. Viyanada çok Yahudi 
manya hududu, iki dost millet arasında, gördüğünüz harita da bu bülAsaya göre bulunduğwıdan dolayı, milfrltler, her 
değişmiyen ve dokunulmıyan bir hudud bu Fransız rneslekdaşımız tarafından çi· rastgeleni Yahudi zannederek, ara yerde 
teşkil edecektir. zilmiştir. birçok ecnebilere de taarruzlarda bulun-

Dediler. Bunların ifadelerine göre Vi
yanada, ekserisi Yahudi olmak üzere pelf 
çok Türk tebaası varmış. Bununla bera• 
ber kargaşalıklar esnasında kimsem. 
burnu kanamış değildir. 

Török Bc~a 
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HİKAYE 
\ 

Ü KU TABANCA Vle: 
• BUR KADDN 

YAZAN: 
LEMAN KARAMANOCLU 

Dıp.nda yağmurlu, puslu bir hava. Sl· ı 
uema başlamış, gişenin önü tenhalaşmış· 
tt. Geniş holde iki memurdan başka kim
.ae g6rünmüyordu. Gişede oturan kız. boş 
kaldığı zamanlarda meydana çıkardığı 
ısarı yününü örmekle meşguldü. 

Gözlerini elindeki işe dikmiş, parmak
arı bir makine g"bi sür'atle işliyen bi • 
etçı kız, birdenbire iirkerek sıçradı. Kar· 
ısında gişenin deliğinden uzanan bir baş, 
eyecanla: 
- Çabuk bana bir hususi mevki veri • 

nız dedi, çabuk, çabuk, çabuk. .. 
TclA.şlı delikanlı, bu tarzd:t bfr ziyaret 

~eklemiyen kmn şasırar&k vermekte ge
.. iktiği bileti onun clındcn kapar gibı 
çekti ve heyecanlı adımlarla ilerliyerek 
aranlık salona daldı. 
Camlı kapı tekrar hızla açıldı, nefos 

nefese gelmiş b.r adam güll~ gibi içeriye 
ıırdı. Siyah parlak muşambasını silkerek, 
koşarcasına gişen ·n önüne geldi, teliışla: 

Beş dak ka evvel buraya, uzun boy
lu, gri pardesülü bir adam geldi ve, içeri 
gırdi değil mi? 

c- Yerinizden kalkmayımz, yoksa ıe' iği çekerim, sakin otunuz ve u::atacağım yüzüğü der1ıal parmağınıza takır.ız!t 

1 

- Evet, dedi, bütün bu yilzük davası 
ne demek oluyor? I.utfen bunu sorun~ 

Polis başını öbür tarafa çevirerek sor
du: 

- Tehdid eden bir bajkası daha mı 
var? 

Genç kadın, gri pat'desülQ adama doğ· 
ru döndü. Genç adam, insana hem kor • 
ku, hem heyecan veren, sabit bir nazar
la gözlerini kendisine dikmişti. Bir an, 
ikisinin de gözleri birbirne tak1lı kaldı. 

O dakikada genç kadın fikrini değiştirdi: 
- Hayır, iki kişi yok, beni tehdid eden 

bu adamdır. 
İkinci gelen genç kıpkırmızı kesilı'niş

ti . 
- Ortada ciddi bir şey yok - dedi • 

çok masum bir maksada muvaffak ol • 
mak için yapılmış zararsız bır tehdid, 
hatta bir şaka ... O kadar ... 

- Demek bayanı tchdid ettiğinizi iti
raf edıyorsunuz? 

Genç kadın polisin sorduğu bir kaç 
suale daha cevab verip, adresini de Iüt
f ettikten sonra, artık boşalmış olan sine· 
madan çıktı. Delikanlı polisin emrinde 
kalmıştı. 

- Evet öyle bir adam içeriye girdi. 
Bir hususi mevki bıieti aldı ve ayni 

telnş içinde kırmızı perdenin arkasınd3 
kayboldu. 
Sinemanın zifiri karanlığı içinde sıra 

ııra uzanmış olan koltukların üzerindckı 
aayısız insan çehreleri, beyaz hatlar ha -
linde göze çarpıyordu. 

_ Yerinizden kalkmayınız, yoksa te- kin bıyıklar da kayoolmuş, hafif dalgalı ne korkunç bir ifade, ne de pervasız bır 
tiği çekerim! Sakin olunuz ve, uzatacağım saçların altında, büyük bır cesaretle ba- manzara vardı. Sadece, bır erkeğin sev • 
yüzüğü derhal parmağınıza takınız!.. kan, parlak gözlü, bi~imli ağızlı, kusur • diği kadına ba~tı~ı gibi bakıyordu. . . 

Gayet sinirli genç kadın, kendisini ilk 
rastgeldiği taksiye attL Fakat tam takı;i 

hareket edecezi sırada, soldaki kapı da 
açıldı, grili pardesülü adam, kendi o
dasına girer gibi bir hamlede içeriye dal· 
dı. Ve kadının yanına yerleşerek, gayet 
munis bir tavırla: 

Kim bilir ne müdhiş bir haydud olan suz denecek kadar yak1şıkh bir genç a- Genç kadın ıstıhfafla başmı çevırd1. 

Sahne çok heyecanlı idi. Bütün gözler 
merakla perdenin üzerine dikilmişti. En 
gerideki koltuklardan birinde. küçücük 
vuvaletini şapkasının üstüne atmış, şık 

ve güzel bir kadın oturuyordu. Onun ri • 
melli gözleri de salonu dolduran yüzlerce 
kı:ı.•nl.n ,Jlii?:J.f Ji ıziliJı.Jı,eY.t~~}..1 • .jS!Dde, ay -

bu adamın sol eli, kadının sol eline bir 'am peyda olmuştu. Fakat, adam elinde tuttuğu küçük bir 
yüzük bıraktı. Rengi ölii gib! sararnıış Bir hırsız veya katil de olsa, bu kadar şeyi uzatarak fısılda~~:.. .. 
olan kadın uzatılan yüzüğü parmağına yakışıklı bir insan karşısınd,, kadın ve • - Şu uzattığım, yuzuğu derhal par -
geçirdi. O 

1

dakikada adam, tabancasını ya erkek kim olursa olsun bit an kor • mağınıza geçirmezseniz, şimdi. şu gör
onun vücudünden uzaklast!rmıstı. kusunu unutabilir. Vuvaletli kadın da düğünüz tabancayı kslb~me dayıyarak a· 

Bu müdhiş sahne, ancak bir iki dakikR böyle oldu. Şimdi kalbinde korkudan da- yaklnrınızın dibinde int~h~r ed_eceğım.'. 

- Anlatayım, dedi, demin gördüğünilz, 
siyah muşambalı adamla ben. çok sami • 
mi iki arkadaşız, bekarız ve yalnızız. 

Bundan bir kaç ay evvel, apartımanırnızı 
dcğıştirdik. Sizin Maçkadaki evınizin 

karşısına taşındık. İlk giinf Pr çok sakin 
E çtl. Fakat, bir müddet sonra sizi gör -
duk. Ve, ikimiz bırden aşık olduk. Ve, 
derhal tahkikata giriştik. Kocanızdan ay
rılmış olduğunuzu, hiç bir erkek!e ala • 
kadar olmadığınızı ve, tekrar evlenmeğf 
de düşünmediğinizi öğrendik. Lakın, bü· 
tün bu öğrendiğimiz şeyler, aşkım1Z1 art
tırmaktan başka bir işe yaraınadı. Si -
zinle tanışmak, kendimizi sevdırmek isti. 
yorduk. Fakat, çok münzevi bir hayat 
geçirdiğiniz için bu arzumuza da mu -
vaffak olamıyorduk. Aramızda. kıskanç
lık da başlamıştı. Senelerdir devam eden 
müşterek hayatımız, artık tahammül e
dilmez bir hale gelmışti. 

sürmüştü. Perdedeki giırültüler bittiği za. ha başka bir çarpıntı vardL Sinemanın s~n~ gelmıştı. Şaırane .bır 
.,,.. nn r nfl hPrKPS Sffhi ~nrt"\nfi,,nrlnr. , l\n ı>c:nnnn ynl (!'(i::teren kızlardan bJ. • Orman dekoru lÇlndC, genç aşıklar bır • 

Cü. üenç 'Uacun, muatüş bır kor.ımnun tc- rı, kırmızı elektrigmi dolaştırarak, boş birlerıne hasret e rlllrKen, S lOn aydın· 
Birden, yanındaki koltukta oturan er

keğin dirseğini kendi kolunda hıssetti. Su 
heyecanlı dakikada bu münasebetsizliğe 
kızmıştı. Öfke ile başmı çevirdi. 

Fakat, başını çevlrdıği zaman gözüne 
ilişen şey onu, o kadar dehşete düşürdü 
ki, kısık bir feryad koparmaktan kendisi· 
ııl menedemedi. Bereket, bu esnada, per
dedeki aslan da, korı.wnç bır kükreme ile 
11kannın üzerine atılmıştı. Yırtıcı mah • 
lfıkun sesi, şık kadının kısık feryadını 
h<>ğdu. Ve, etraftaki kulaklar hiç bir şey 
ışıtemediler. 

Genç kadını bağırtan şey; koltuğun ü
zerinden kendisine dogru uzanmış küçük 
bir tabancanın ışıldıyan namlusu olmuş
tu Yerinden fırlamak ıster gibi bır hare
ket yaptı. Fakat, küçük tabancasını be • 
lirsızce onun vücudün~ dayamış olan a· 
dam, devam eden kükremeler arasında, 
etrafın işitemediği bir sesle fısıldadı: 

siri altında, yanındaki adama bakmağa bir yer arıyordu. lanıverdi. Tam bu esnada genç kadın da 
cesaret edemiyor, oturduğu yerden fırla- Gözleri karanlığa alışmış olan taban - yerinden fırlamıştı. Hiddetten kısılmış 
yıp kaçmağı düşünüyordu. calı adam, kızın arkasındaki hayalı ta • bir sesle bağırdı: 

Şapkasını gözlerimn üzerine kadar fn- nımış olmalı idi ki, derhal şapkasını ba • - Bu ne demek? Ne hakla beni tehdid 
dirmiş olan adam, kadını:ı. bu düşünce • şına geçirdi, yakasını kaldırdı. ediyorsunuz, kimsiniz? Benden ne isti -
sini anlamakta gecikınedL Çok hafif bir Genç kadının oturduğu koltuğun sol yorsunuz? 
sesle mırıldandı: tarafı boştu. Bir de arka tarafta boş b:r Kapıda duran bir polis, ileride, hid • 

- Sinemadan beraber çıkacağız, bana yer vardı. Kız arkadaki koltuğu işaret e- detle yükselen bu kadın sesini ve tehdid 
tebessüm ederek yanımda ~rüyeccksi· derek: sözlerini işitmekte gecikmedi 1falkı ya -
niz ve, bana muhabbetle bakacaksınız an· - Buyurunuz .. dedt rarak yanlarına yaklaştı. 
ladınız mı? Hem bir daha bu mimoza ko- Muşambasının parlaklığı loşlukta bile - Ne oluyor? Ne var? 
kusunu sürmeyiniz, başımı döndurdü. belli olan adam, gösterilen yere oturdu. Güzel gözlü kadın, polise döndii, asa • 
Bana çılgınlıklar yapmak arzusunu ve· Fakat, yavaş, yavaş karanlığa alışan gdz- bileşmiş bir sesle: 
riyor... leri, genç kadının yanındaki boş yeri gör- - Uzattığı yüzüğü parmağıma tak • 

Siyah gözlü kadın biraz şaşırarak ba • mekte gecikmedi ve, yerinden kalkarak mazsam kendisini öldüreceğini söyliye-
şını çevirdi. Ve, hayretle irkildı. Biraz o boş koltuğa oturd•ı. rek beni tehdid etti. 
evvelki korkunç olan kendisine bir Bir kaç dakika ancak geçmişti ki, vuva- Dedi. 
sihirbaz değneği temas etmiş gibi ani bir letli kadın, bu sefer sol tarafında bir dir • Bu sözleri söylerken, gözlen kendi 
tahavvüle uğramıştı. Gözlerine kadar seğin koluna temas etti~ini hıssederek parmağında duran platin halkaya iliş • 
in ık, geniş kenarlı şapkn başında yr..ıktu. başını çevirdi. Yeni gelen ndam gözlerıni 1 miştL Biraz kızararak ve bu defa da öte 
Dudaklarını bir baştan bir başa örten çir- kendisine dikmişti. ·Fakat, bu cözlerde taraftaki genci göstererek: 

çocuğa mem0 vererek uyutmağa çalışır-
12 kE:n annes ne sonıyordu: 

- Bu gece ge7.!ndin durdun anne .. 
grne hafakan yelin mi kalktı?. 

- İçini dökmC'k için bahane arıyan hır-

- Duvak düşkünü yirmi ikisinde bir 
içim su gibi k•zı ben o herıfe besbeda
va kaptırmam!.. Bir gün o dağların ayı
sını kıskıvra1· bağlayıp da karşımda 
oynatmazsan bana da Acar Fntma de
rnE•sinler!. .. - çın !<adın, kı,.:k sesile: 

Bir gün, aklıma dahıyane bir fikir gel
di. Sizin her hafta bu sinemay.: geldiği • 
nizi nasılsa öğrenmiştım. Cebime bir ta· 
banca ve, bir yüzük koy11rak. sinemaya 
gidecek, yanınıza oturup, tehdid ile, hıç 
olmazsa bir saat olsun, yüzüğüır.ü parma-

(Devamı 13 üncü sayfada) 

- -· - Seni do~uracağıma taş do ~uray-
-=.....___ = dım! - diye homurdanıyordu - hafakan 

rak çocuğu ickernleden çıkardı. Tam 
cmzireccği sırad-ı kapı çat.. çat hızlı 
hızlı çalınmağa başladı. Kucağında ha
lci ağlıyan çocukla beraber koşup kapı
yı açtı. Gelen Hafız Bedriye hanımdı. 
Hep beraber mutfağa gırdiler. Kadın 

e ba.şını açmadan mangalın başına çömel-
Bir gün ildndi üzeri, Acar Fatma bir di.. dudakları kıpırdıyor, sesi çıkmıyor

koyun postıt üzerinde namaz kılıyordu. du. Miirvet: = Yazan: Nezihe Muhittin = yelim kalkıyor Zllhir .. senin hiçbir şey-
---- ~ cien haberin yok alık Raziye!. Genç ko-

Butün mahallenin arkasından cılız, ı farkeaemcdiğine şaştığı zamanlar bile cayı buldun ya, yan gelip keyfine bakı
unepc, sıska diye alay ettikleri Mürvet oluyordu! yorsun .. ama bir de gel bana sor .. ilahi 
e adeta tanılm1yacak kadar değişmiş- Bu hadisenin üstünden birkaç güruer köpekler hile anıl olmasın e mi!. .. İçi-

Hele iki meşhur dulun, onu gördük- geçip her şey tabii itiyad haline gelin- me bir türlü laf anlatamıyorum ki... 
parmakları ağızlarında kalıyor, ha- ce Acar FatmanL'l coşkunluğu da yatı- Herif seni hesbeciava kapatıverdi.. ayol! 

dlerinden çatlıyorlardı. Birbirlerine: şır gibi olmuşlu .. gene kaşlarının ara- Bir yüzgörümliiğii bile takmadı ... Ha
- Bak, sünepe Mürvet bile koca yü- sındaki çatıklar derinleşiyor, ocak ha- ni Naciyenin gül yüzüğü? ... Hani pan

u görünce katmerli şakayik gibi açıl- şında hızlı hızlı geyiriyor, maşayı şak- tantıf!e küpe!eri? .. Hani o canım çüter 
- diyorlardı - darısı başımıza, kınası lata şaklata kömürleri kırıyordu. çifter silecekler? ... Nerede o ipekli gron 

aşımıza.. Şimdi içini komşulara dökemediği i- esvablar?.. Hepsi sırra kadem bash! .. 
Mürvet sabahforı kocasına kahve içi- çin uykusu kaçtığı geceler sabaha ka- Geçen gün dulların attıkları taşlar 
rken fonoğrafl!l bernher çatlak sesile dar bir altm~lık paket tütünü bitiriyor, bağrımı paramparça etti. Nar şerbeti 
ntolar söylüvor, olur olmaz şeylere sabah kahvesini içerken mızırdanan gibi kan yuttwn da gene sesimi çıkar-

kahkahalar atıyor, kocasına ikide küçük Münire ince maşayı kaldırarak: madım .•. 
r. - Ah be11 ir.ı darıdünyada senden - Sus bakayım yumurcak! - diye Mürvet bir nn önce odasına kaçmak 

ka kimsc.>rikle,.im ) ok.. bir anam var, haykırıyordu - için sözü tatlıy'l bağlamağa çalışıyordu: 
nun da bir <ıvaö· çukurda • diye soku- Bazı P.:eceler sıkıntıdan bunalarak - DulJnr hascdlerinden çatlıyorlar .. 
uyordu. Murtnza efendi, kadına ceksik yatağından fırlıyor, mutfağa iniyor, ta- sen onlara bakımı anne .. 
ek .. di e acıy-:»!1 erkeklerdend· Bu van arasına çık:yor, kapılan hiddetli - Ben senin yerinde olsaydım bütün 

y ... ı. bır elle açJp kapıyarak gürültü ediyor, mahalleliyi orta yerinden çatlatırdım .. 
kulgan, yaloalc, cilveli yeni karısı o- daha olmazr~ beşiğinde masum uyku- koca dediğin böyle mi ele nvuca alınır 

un dur~n tab;atini yavaş yavaş açı- suna dalan küçül~ Münire bir çimdik a- a alık Emeti?! .. 
or, kcnd: kend1ne bu sevimli ufak te- tıp haykırtarnk Mürvetl odasına geti- Kızı odadan çıkarken o hali söyleni-
k komşu kızını şimdiye kadar nasıl riyordu. Genç kadın uyku sersemliği.le yordu: 

Mürvet, mutfağ•:ı 'taşlarına yayılmış - Başını hen açayım teyze - dedi -
eski bir ki1imin üstündeki yer minde- galiba yorgunsun .. uzaktan mı geliyor
rinde oturmuş önündeki saç mangala sun? 
sokup çıkardığı maşa:vla saçlarını kıvı- Hafız Bedriye sanki tıkanıyormuş gi-
rırken boyalı tahta iskemlesine kıskıv- bi elini göğsüne bastırarak: 
rak yerleştirilen küçük Münir de elin- - Hele dur taze! • diye cevab verdi -
deki kirli çlngır~kla oynayıp duruyor- yüreğim kalktı, kan başıma sıçradı! ... 
du. Onlar gündüzleri geniş ve loş mut- Hele nefes alayun da size hepsini söy
fakta otururlar, komşularını bile oraya ]erim .. bir kucak havadis getirdim. 
alıp hem zcrzev~t ayıklarlar, hem de Bunları işiten Acar Fatma, elindeki 
çene atarlardı. Münir birdenbire bir tesbihi bırakarnk koştu, Hafız Bedriye 
yaygara hast1. Önü bir tahta çubukla hanımın kar~ısına bağdaş kurdu: 
sımsıkı kopalı i<ıkemlesinde yarım sa-

- Dilin varolsun ka:rdeş .. gene neler attenberi çıngırakla oynamaktan bık-
mıştı. Miiı vet ağlıyan çocuğun ağzına 
yerde sürün"n bos emziği tıkarak işini 
bitirmek istedi. Fakat Münir söz anla
mıyor, ciyak ciyak bağırarak mutlaka 
meme istiyor~u. Acar Fatma acele ace
le selam verdikten sonra kızına seslen
di: 

- Hu .. bana bak, şu yumurcağı sus
tur .. sureleri şnş1nyorum. 

Annesinin gene cinleri başındaydı. 

Mürvet saçlarını darmadağın bıraka-

yumurlladı 1ar?. 

Bcdriyenin çini mavJ gözlerinin be
beği ışıldıyordu. Demin tıkandığını söy
lediği halde açtı aı7zıhı .. içini hep bır
den boşaltmnğa başladı: 

- Bu seferkiler kaz yumurtaSl! .. A
yol bugün damadın bütün rnarıfetlerl
n i öğrendim .. o canım gül yüzük, o 
pantantif, o küptılcr meğerse nereye 
gitmiş biliyor musunuz? .. 

- Arka.n "' -
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'ifşa eden idam olunur!·" 

Herb sanayi casuslan •rasındekl mücadele 

'Olanda böyle garib ve bu kadar çirkin bir mahlukun bize doğru geldiğini gördüğü 
taınan irkilerek bir adım geri çekilmiş, haşyet ve istikrahla koluma sarılmaktan 
endini menedememişti. Bu çirkin adam tıbkı bir yengeç gibi yüzümüze bakıyordu 
:Fransız memuru birdenbire etrafına 
ınmağa baş!adı: 

- Evet.. pek garib bir adamdır.. de
Kendisi gayet meraklıdır da ... He
n hergiin burada, salonda oturur. 
di buradaydı. İS'terseniz kendisini 
'"nüz!.. Acata nerede? 
Fransız sergi memuru arkasına dö

salonun içirıi gözlerile aramağa 
anııştı. M.eınura hayret ve sebırsız-

e sordum. 
l.temur aranarak: 

bulunuyor? .. 

- Evet .. hemen hergün sabahtan ak
a kadar burada, cihazının yanıba
a oturup bekliyor .. dedim ya, muh

doktor!.. Garib bir adam!. Zaval-
ihtimal ki cihazile alakadar olacak 
ınüşteri bekliyor. Kim bilir? Fakat 
h için de şimdive kadar alaka gös- M • 

n bir ad~m biJ~ çıkmadı. Göz ka.paklan fi§, yengeç gözleri gibi iri 'Ve patlak gozlerile yüzümüze bakıyordu 
Gözlerile aradığım bulamıyan Fran- koluma sarılmaktan kendini menede-, Sonra gayet gururlu bir tavırla so-
ınemuru oradan geçen bir adama: memişti. ğan reıikli saçları tepesinde bir ibik gi-

- Mösyö Aleksandr! .. Baksanız a!.. Koltuk üzerinde kestirdiği uykunun bi sallanan başın1 havaya kaldırıp çe-
e seslendi. Şu hiz!m mahud Litvan- sersemliğinden hE'nüz kurtulabilmiş gi- nesini bir İngiliz gib! eğritmeğe çalışa

h Mösyb Mişel'i bulabilir misiniz? bi yengeç göz!erile yüzümüze dik dik rak: 
Uhterem doktor kendisile görüşmek ve acı bir su:ı-atıa hakan garib kaşif, bu - Sôri! Ay dont no Engliş! 
Yor. eğri büğrü insan gövdesi parçasından Dedi. 

l.temurun seslendiği adam cŞimdi!:. çıkacağı hiç umnlmıyan gayet kalın bir Garıb adam hele İngiliz şivesini tak-
e fırladı. sesle, rusca: lid ederken ı~lraeakmı~ gibi gösterd iği 

l'ransız memuru sonra gayet müsteh- _ İsdrasti' dişlerile cie, tam, belkemiği kırılmış bir 
bir güiüşJe bize doğru döndü: Dedi. Ve goril pençesi gibi gayet u- ihtiyar gorile. b~nziyo_:du. . 

- Vallahi.. derli. Bu muhterem kaşi- zun ve kını ellerini yenlerine sokup Bu kadar çırkın ve adeta korkunç bır 
insanın burnıı dibinde olsa dahi bul- dık dik vüz~1müzP bakmağa başladı. mahluk karşısında bayağı sinirlenmiş 

kolay değildir. Bu ga~ib kaşifin bizde pek tabii· ola- ola~ Olanda, irkilmiş bir ha!de, adeta 
!!en nefes nefese= rak uyandı'"dığı hayret ve irkilme his- derın nefretle: 
- Litvanyalt mı dediniz? diye sor- ler;ni müstehzi bir gülümsemeyle sey - Merak E:tmeyiniz! Doktor fransız-

Bak\'l'köy fabrikaıının dahilinden. bw gönlniif 
Sibııerban).ın Bakırköy bez fabrlkall, Je- 1937 de 1.l58.7J1 kiloya çılmuştır. hı sene 

nı 14 kanunu hükümlerinin tatbWııden eon- lçlnde art.ıf nlsbetl 'Ki 14 dür. Fabrtkaml 
ra sekizer saat çabfan öç ekiple faallyete eJektrlt c!reyan sarfiyatı 1937 de 203.490 ki• 
geçmiş, bunun net'ceslnde aylık vasati }Ki loYata yükaelmlştlr. 
mlkdarı geçen sene 714 Uten bu sene 848 e Fabrtır.anın evvelce tetekkill etm1• olan ıegı 
çıkmıştır. Falt:ıt son ay zarfından çalıfan kooperatifi, r:ıhsmalanna muvatfaklyet.ıt 

işçilerin hakild mlkdan 988 kişidir. devam etmcktcdirı. Fabrika Jışçllertn &1cak 
Bakırköy be? fabrikası 1937 1eneslnde ve temiz ıpda ihtiyacını karşılamak lçln aa-

658.740 liralık J.462.730 kilo pamuk satın al- gar' Ocroı!tlo ölle yemet:t temin etmektedir, 
mıştır. Bütün işçiler n memurlann büyıik bir tıs
Fabrika:ıın pamuk almundalı:l artı.t mit- garl ücretle Gtle yemeği temin etmektedir. 

dar itibarile yiizde 32, kıymet itibarile yilzde Fabrikanın civannda spor sahalan vücuda 
33 dür. getirmek ve EJ)or faaliyetine gir şllmek be· 

Fabrlkclnm ımaıAtı da, pamuk istihlaki re ha'Zlrhkl~"!ı başlanmıştır. Fabrikanın re. 
nlsbetlnde bir rükselme göstermektedir. 1937 vtr ve muayenehanesinde daimi surette lıa
zartmdn 8.337.9rn metre imalat yapılmıştır. zır bulunun doktor, dişçi ve sıhhat memurla
İkt sene 1:artıncta artış nlsbetl % 17 dlr. İpllk n işçilerin sıhhi vaziyetırlnl kontrol altında. 
imalatı C:a ayn\ yükseliş seyrini taklbederek bulundurmaktadırlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Harikulade b1r maceranın hikayesi 

retmekte olan Fransız memuru adamın ca da bilir!. d~cii. 
- Evet... Litvanyalı imiş. Adına omuzuna Iat:bali bir surette elile vur- Fransız memuru haJA istihzasına de- (Bq ta.rafı 7 tnci sayfada.) j rünce, pardon, diye mırıldanarak, ya• 
'4ösyö MişeJ, diyorlar. du: vam ederek: nf süzen ihtiyar adam, tanıyamamış ola- nmdan sıyrılarak geçmek ıstedim. Tam 

cak ki; sordu: 1 bu sırada kolumdan tuttu: - Mösyö Mi~el mi?.. - Mösyö Rus değil, Mösyö Mişel!.. - Mösyö Misel! .. Madam ve muhte-
d. _ F.mrmi7.'l 1 - ~b Jı.li\ov;;. u .. ..ı.. ___ ~·--·~· 0 .. .. 

- Evet .. sadece Mösyö Mişel ıyo- Rus deoil!.. ·· .. :ua · .&.J .. or .;~ ~iniz-k pc:k -aıAı..a- _ Dün size, yıkanıp birer kopya çıka· 1 sordu. 
Eğer bir yere fi z torlorından Mister Smith dar oldular. Makinenizin tecrübesini nlmak üzere bir film bırakmıftım.. _Evet, ne olacak?. 
·· üz. Arzu ederseniz cihazının Wihte ve zevceleri!.. kendiniz yapmak lutfunda bulunmanı- Ağır ağır başını salladı· _ Benimle ldtfen karakol:ı kadar tq. 
~besini de kendisi yapsın. Daha iyi Adamcağız her halde benim Rus ol- zı rica ediyorlar! .. · _ Daha hazır değil efendim.. rif eder misiniz?. 
zannedeTim.. duğumu zannetmişti. Fransız memuru Mösyö Mişe]'in bir çakal yüzünü an- _ Ama, saat on birde verecelinizi _ Sebeb?N 

lieyecanla: kendısine bP.nim İngiUz doktoru oldu- dıran çirkin yfu:ii birdenbire son dere- söylerniıtiniz. _Küçük bir pasaport muamelesi .. e. 
.._ J..,utfed<'J'seniz -çok mükemmel o- ~umu söyleyince, yengeç gözleri gibi ce ciddileşmişti. Bilhassa Olandaya dö- Hiç tınmadı ve tekrarladı: fendim. 
, mösyö! dedim. iri gözleri koğuklarında garib garib nerek seri bir suratla ve berbad bir _ Daha hazır değil.. Meçhul adam dehıetli surette nazik 
O aralık beş on metre ilerimizdeki 1ynadı. Ayağ: ü;o;erinde topallayıp önü- fransızcayla sordu: Sesimi çıkarmadım. Fotografçınm hali konuşuyordu. 

sekce bir koltuğun üzerinden ilk müze gelere!: Olar.danın ve benim uzun - Doktor cenab1arı bir fabrika sahi- bir acaibdi. Adamcağız kalın bağa göz- _ o halde otele gideyim de pasapor-
1şta çocuk zannedilebilecek, gayet ve kıllı eaerile ellerimizi sıktı, ta yer- bi midirler? lüklerinin altından parlıyan gözlerini twnu alayını. 
, kambur olup olmadığı birdenbire !E::re kadar eğildi. - Arkası var - bir türlü benden ayıramıyordu. Ne de ga· Cevab vermedi, fakat ileriye doğru ba· 
aşılamıyan son derece çirkin yüzlü -='"'-=-=;.,..= ............ -';'1==--=~-=====-•--------------- .rib bakı§ları vardı. derken aklıma dank karak, adeti belirsiz bir işaret yaptı. Blr 
:rnahluk1m kımıldadığını ve tepesin- HlKA YE: ki tıı.banca .--------------· dedi. Herif benden korkuyordu. elin öbür koluma, fakat bu sefer sıkı a-
k1rmızı saçJan ibik gibi kalkmış ba- ve bir kadın Resimli za hıta Şimdi, bu hadiseden ziyadesile sarsıl· kıya yapıştığını hissett!m. Başımı çevir· 

bize doğru hayretle uzatarak bak- (Bq tarafı 12 inci sayfada) dığımı hatırlıyorum. Herif bendel'! kork· diın. Kolumu yakalıyan resmi üni1orma• 
ı gördük. Fransız memuru kendi- ğınıza taktıracaktım. Kalbimde~! .. aşk, hı·kayemİzİn muştu. Ben ki bütün hayatımca ba§kaJa- lı bir polisti. 

lutamaksızıl'l bir kahkaha attı: belki parmağınıza takacağınız ~uk~, rmdan çekinmif, korkmuştum, nihayet Her ilcisi de ellerile beni iterek yürüt· 
..... İşte Mösyö Mişel!.. Ta kendisi! di· ~i?in d" k<>lbinize siraye! eder diye du • ha) şekJı• diğer bir kulun da benden korkabilecc- tüler. 
bağırdL Ben size söylememiş mi i· d ğini görmüıtüm. Gülmek istedim, ama, - Anlamıyorum, anlanuyorum, ne o-
? .. Burnumuzun dibinde bile olsa ~!YC:uı:mu arkadaşıma söylemek! Miltettı,ın atlına gelen' teY. aandıtın ben de bir tuhaf olmu§, daha dojrusu luyor?_ diyecek oldum. 
görmek güçtür diye.. budalalığını yap~m. Aramızda kızılca bir 1 lzertne bai't]anan ipteki düfümdü. Maz.. üzülmüştüm. Fotografçının gayet hasaas, Sivil elbiseli adam, kısaca: 

»'ransız seTgi memuru koltuğun üze- kıyamet koptu. Beni ahlaksızlık, adilikle nunlardan ikisi. eski bahriye zabiti ldl- ve renkli resim çıkaran filmimi alelide - Şimdi anlarsın, yürü, uzun etme! ... 
de adeta yanm yumru bir minder itham etti. Etti . ama, t!::te gördünü7, sonra• ler. Bi.-ıaen:ıleyh onlar ne de olsa, el a - film gibi yıkamış ve tabiatile bozmu§ ol· diye çıkı§tı. 
· d b' ı-1sundan yeni u s lışkanlılı ııe böyle bir di\lilin vuramaz- Ad ---1.. ü k t kalma uran ve ı?.e uyl\l · .ı8 benı· taklı·d ettı·. 1 ması ihtimali aklıma geldi. amm n~e , meza ·e 1 lllll-

b k kt 1 :..ı lardJ. Bu d:\ha Ziyade acemice n gevşek 
ş bir şaşkınlıkla a ma a 0 an Durdu. Bı·r ıı:.ı-ze n. efes aldı. Sonra se· - Negatifleri ban tyi çıkmı• mı?. tı artık ... 

d. Cl.11 bir dilllimdü. Şu halde geride, yalnız # 

garib inc:anı:t dönerek seslen ı: sini tatlı bir titreme doldurdu ve gözleri banka memuru DObson kalıyordu. Mü- Kafasını, kurulmuş bır bebek başı gibi * 
\ı...., Muhterem Mösyö Mişel, galiba rok hasret çekmiş bir aşkın bütün işti • tettış •'e onun evine gitti. Duvarda bir sallıyan fotor,,.afçı: Karakola kadar olan seyahatimiz ses-
lt tukta biraz 'kestiriyordunuz. Madam vakları ile tutuşarak genç kadına baktı: kurşun yer1 b\lldu. Katilin, 11rt paraya - Harikulade mösyö, dedi. Yalnız ku· siz geçti. Hiç konuşmadık. İlk haşin mu• 

1'-tösyö s'zi gönnek istiyorlar .. bir _ Ne olur, şu yüziiğü bir lahze par • tama ederek bu ışı yaptlfını anladL Ha- ruması kaldı. İsim ve adresinizi ılıtfedcr· amelelerden sonra, üniformalı polis ko-
.k 1' i · · ., kiki katili tevkıt etti. f1 ku 

a ge ır m sınız... mağınızda göreyim? S?nra çıka:.tını~ ~e, ·---------------• seniz, bu negati eri kurur rumaz oj- lumu bırakarak birkaç adım arkadan 
ltoıtuğun iizerinde bize doğru boy- atınız ... Hiç olmazsa bır kere gorcyım... lumla gönderirim. geldi. Ben de, sivil ile yanyana sanki iki 

u uzatar2k hila korkak ve şaşkın Bu titriyen ses, bu iştiyak içinde ya • - Ali. Tekrar uğranm, zahmet olur ahbabmıpız gibi yürüdüm. Bundan da 
larla bakmakta olan bu garib a- nan gözler, 0 tabclDcadaı:ı daha kuv:. IBTUiBUL SADi TBB size .. \ dehşetli bir surette memnun oldum. Zi· 
cağız Fransız memurunun bu söz- vetll çıkmıştı. T 1 y A T R 0 8 U - Neye zahmet olacakmı~.. bil&kis... ra zaten awç içi kadar olan küçük cad· 
üzerine b!rdenbire yüksek koltuk· Halkalı eli titrlyerek uzattı, genc!n Herif adeti (adresıni ver) diye zorlu- delerinden idi bir yankesici gibi •eçmek 

. Pazartesi: ( Kadıköy - i • Adeta kırmızı tüylü bir büyücek ateşli elini bütün kuvvetila sıktı. O sı • yordu ben .. düştü mü i~ime bir kurd... doğrusu fenama gidecekti. 
Oani kedi gibi yere atladı ve bi~. aya- rada yağmur da bütün camları bulutla· SQ.:y~~::d~~m- Muhakkak, dedim, herif filmi bozdu. Bu· Beni içinde birkaç tahta sıra ile çıplak 
ilıerınrle top:ıllıya topallıya, sür'at- mış, artık dışansı görülmez olmuştu. btıyOk suare: nu bana söylemeğe yüzü yok. Negatille- bir masadan başka bir şey bulunmıyan 
)anımıza kadar geldi 

1 

ri, ojlu ile gönderip vaziyetini kurtar· bir odaya sevkettiler. Babayani kılıklı 
8\lruşuk VP. harikulade çirkin yüzün- YARINKİ NÜSHAMIZDA: ( Alct8r Kin) mak, beni de atlatmak, başından savmak adam, beni üniformalı polis Ueo bu-aka. S genç mi, ihtiyar mı olduğu anlaşı- Gazetedeki ilAn & perde: Salı (Bakırköy) de: istiyor .. ne yapayım, haşa gelen çekilir, rak azametle dıpnya çıktL Sıralardan. 
~Yan, sanki bir balya altında ezile- Ceviren: ismet HulUsi Sevda maceraaı Vodvil 8 perpe ucunda ölüm yok ya ..• Topu topu bir birine ili§tim ve memura sordum: 
~ ~irilip büğrül'!'Ü~ ~bi ~arpık ve kı film. Allah başka keder vermesin, - Bu it uzun sürecek mi dersin? .. 
tı.h~Ovdesini sağ oyagı uzennde sallıya - PekAIA diyerek, ismimi, adresimi - Konupnak yasak! •• 
~a, çağ:moz ~bi yanımıza kadar verdim. Adam da yazarken, yüksek sesle Pencereden dıpnya baktım. Uzaktan 
~~ bu acaib adam bize merhamet (Reserve otelinde Mösyö Vadassy) diye Reserve otelinin bin türlü renkler!e ~ 
~Vermekten ziyadfl! tüylerimizi ür- birer birer tekrarladı. Sonra: velenen plijı görünüyordu. 
~"Clltıişti. - Merak etmeyiniz. Kurut' kurumaz, - Yazık, denize giremiyeceğım. Geç 
ltf Clöı kapaklan şiş, yengeç gözleri gibj kopyalarını çıkarmadan göndereceğim kalacağım. Hiç olmazsıı otel0 dönerken, 
~ 'le patlak gözlerile yüzümüze bakı- diye, ağzıma bir parmak bal çaldı. yoldaki kavhelerden bırine uğrar, iştiha 
"'11'd'll. Teşekkür ederek, kapıya doğruldum. açacak bir şey bulur içerim. bu beli da 
~landa böyle garib ve bu kadar çir- Babayani kılıklı ve panama şapkalı biri- nereden başıma geldi böyl" diyP. dilfll-

-'~ir mahlUkun bize doğru geldiğini Nevralj·İ, Romatizma si, orada dikilmiş duruyordu. Yol dardı, nüyordum ki, muhafwmın s~sı yilkseld!ı 
QUğü zaman irkilerek bir adım geri şöyle bir kımıldanıp veyahud yana çeki- - Dikkati ••• 

iş, arib bir t ve istikrahla lip te yel a~ya niyeti ~Dl ıö- f At'Jccm var) 
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SPOR 
ÜÇ BOZ ATLI 

Yuu: Zi1a Şakir 
Hatay Bahadır Adil Şahı dinlerken renkten renge giriyordu. Buraya son bir 

Tommey F arr - Max Ba 
boks müsabakası 

Max Baer'in galebesile neticelenen bu hey~ 
karşılaşmanın bütün tafsilitım veriyoruz 

ümidle gelmişti. Halbuki Celayir asılzadesinden dinlediği sözler, arbk Orus 
Handan tamamile ümidi kesmek lizım geldiğini gösteriyordu. Gözleri doluyor 

ve hiddetinden titriyordu: " Eeee, ıimdi ne olacak? " 

Ondan sonra da, kapıyı sımsıkı kapa
dılar. B3şbaşa verdıler. Büyük bir he
yecanla, konuşmıya başladılar. 

Evvela, Arlil Şah sö?.e başladı. Orus 
Hanın, korkak ve iki yüzlü siyaset kul
lanan bir adam olduğunu anlattL T'ımur 
ile Kaşgar ordusu harbederken, burada 
cereyan cdt'n vaziyeti izaha girişti. Ve 
sonra sözlerine, şöylece nihayet verdi: 

- Kaba rıba, hatta biraz da ahmak 
çehreli gördüğün bu adam, bilsen o ka
dar kurnaz ,.,. dessas ki ... Sizin ordular 
ileri hareket ettiği zaman, o da, derhal 
benim yanımda bütün aşiret ve kabile
lere haber gönderdi. Hazırlık emri ver
di. Halbuki conradan öğrendim ki; aynı 

ece, gündüz gönderdiği habercilerden 
daha yürük atlılar çıkarmış, bütün ka
bile ve nşiret1cre: cEvet .. hazırlansınlar. 
Fakat benden ikinci bir emir almadık
ea, yerler.innen kımıldamasınlar.• diye 
ıkiuci bır em!r yollamış. Beni, günlerce 
o~ aladı. Hatta beraber bulunduğumuz 
zamanlar; t:Canım, bu ne bitmez hazır-

1·. Daha hala aşiretler harekete geç-
diler. Siz dP gidip bunlara bakını

yor unuz.• diye, nogerlerine bağırdı, 

çağırdı. Bi.itün bunlara rağmen, hiç 
ktmse yerin~en bir parmak bile kımıl
damadı. Çıkctrılacak kuvvetlerin bir an 
avvel harek0 ti icin yalvarmalanm, şi

kayetlerim, tehdidlerim de tamamile 
boşa gitti. Bu kurnaz adam, harbin so
nunu beldE>di. Eğer Timur mağlQb ol
mıya başla.o;a~dı, derhal o da hareket e
decekti. Fakat, daha harb başlar başla
maz Timurun mqzafferiyet haberi gel
di. Yıldırım siir'atile gelen bu haber ü
zerine bu adam da artUt hiçbir hareke-

Hatay Bahadır, Adil Şahın bu sözle
rini dınlcrKen, renkten renge girmişti. 
Çünkü buıaya en son ümidle geldiği 
halde, ş"md! i5;ittiği sözler, Orus han
dan h çbır ~ekılde: meded umulamıya
ca wıru göstermekte idi. Onun için Adil 
Şahın sbzlenni, derin bir sükiit içinde 
takib ettı. 

- E .. şimdi, ne olacak? .. 
Hatay Bahadmn, cayır cayır yanan 

dudaklarının arasından bu kelimeler 
v.orla çıkarken, ıztırabından nemlenen 
gözleri de, Adil Şahın gözlerine dikil
dı. 

Celayir a::ıılz:ıdesi de, aynı ıztırabı 
çekiyor gibi idi. Yava;; yavaş cevab ver
d: 

- Senin sorduğun bu suali, yüz de
fa, belki bin defa ben de kendime sor
dum. Evet, _şimdi, ne olacak? Bu suale 
ce" ab bu abilrnck için işte, bu odaya 
kap ndım. Kaç geceler uykusuz kaldım. 
Günlerce kafamı patlattım. Burada, 
tam manas~lC' acz içinde kaldığım için 
bu su~le hicbir cevab bulamadım. 

Hatay Bahadır, titredi, fısıltıyı an
dıran bir sesle, Adil Şahın sözünü kes
ti: 

- Acz içinde mi? 
Adil Şa~. başını hafif hafif sallıyarak 

acı acı gülümsedi: 
- Evet.. tam manasile, acz içinde ... 
- Anlamadım, noyan'!,. 
- Senj, bird~bire meym etmemek 

için söyiememişt:m. O halde, şu acı ha
kikati de sôyliyeyim. Acz içinde bu -
lunduğumu itiraf etmekten maksadım, 
şu ... Ş'mdı ben burada; ldeta, mevkuf 
gibi bir haldeyim. 

- N'ç'n? ... 
- Şunun için ki; Timurun kazandığı 

muva!fakiyet Ü7erine artık benim Orus 
Hanın nazarında hiçbir kıymetim kal
madı. Çiinkü: Kaşgarlılar, mahvoldu. 
Art k kendıs·ne bir şey yapamazlar. 
Flıarzemliler ise, o kadar uzaktalar ki. 
Şu halde a tık ben kime güvenebili
rim?. Benden, niçin korksun?. 

- E .. seni, niçin derhal Timura tes
lım et.m·vor' .. 

- Sövled m ya .. ahmak görünen bu 
adam, son derecede dessastır. Beni Ti
mura pek pahal•ya satmak yıuyor. O
nun için yüzüme gülerek beni oyalıyor. 
Timurdan, keneli lehine koparılacak 

büyük bir menfaat düşünüyor. Bu nim ikamet ettiğim bu kulenin elrd1. 
menfaati kararlaştırdığı gün, derlıal 1 pürsirah adamlarla ihata olunuyormuş. 
benim ellerime ve ayaklanma zincir Bunlardan başka da, atlarının kolanla
vuracak, boynuma Jileyi takacak, atlı- rı çekılmiş yirmi atlı da, her an hare
Iannın önüne katacak, Beni doğruca kete hazır bir halde bekliyormuş. Bu 
Timura yollıyacak vaziyette firara teııebbüs etmek, bizzat 

- E, ne duruyorsun noyan, kaçsana. kendi kendimi ele vermek olmaz mı? •. 
- Bunu, düşiinmedim değil. Fakat.. Hatay Bahad!r, derin bir yeis ve e-

gördüğün şu serbest vaziyet, tamamile lemle içini çekti. Buraya geldiğine ~k 
zahiridir. Hakikate gelince, şiddetli bir büyük r.edamet ederek 
nezaret altındayım. Birkaç gün evvel, - Fena .. çok fena ... diye söylendi. 
Orus Han beni çağırttı. Gfıya mahrem· Adil Şah, gene acı acı gülümsedL Ha· 
bir şey söyliyecek.miş gibi kulağıma e- tay Bahadırın içinden geçenleri anla
ğilerek «Buraya, Timurun adamların- m1ş gibi, cevab verdi: 
dan birkaç kişi gelmiş. Olabilir ki; si- - Evet, fena .. pek çok fena ... İşin a
zi görür, tanırlar. Belki de bir suikasd- sıl fena ciheti şurası ki; şimdi sen de 
de bulunurlar. Bunlar avdet edinceye benim yaşadığım o büyük tehlike çem
kadar, çıkıp gezmeyiniz. Benim mevki- berinin içine girdin. Seni, alıp doğruca 
imi de müşkülleştirmeyiniz.• diye bir buraya getirdiler. Fakat emin ol ki, ay
şeyler fısıldadı. Ben; bu ihtan ciddi ve nı zamanda derhal giderek Orus Hana 
halisane telakki ettim. Fakat, maiye- haber verdiler. 
timde bulunan adamlardan birinin va- - Evet ... Artık bunda, hiç şüphe e-
s1tasile, bu sözlerin, beni gezmekten dilemez. 
menetmek için uydurulmuş bir desise Hatay Bahadır, yerinden fırladL 
olduğunu öğrendim. yumruklarını kalçalarına dayıyarak 

- Bu adama emin misin?. gezinrniye başladı. Bir kaç defa odayı 
- Çok eminim. Çünkü bu adam, vak- boydan boya do1aştıktan sonra, birden-

tile babamın pek çok lfıtfunu görmüş bire durarak sıkılmış dişlerinin ara -
olan bir ailenin evladıdır. Orus Han, sından: 
farkında olmıyarak bu adamı benim - Noyan!.. Talih ve mukadderatın 
yanıma yerleştirmiştir. Şimdi, (Dur- beni buraya sevketrnPsi, biraz da iyi 
can) ismindeki hu adam vasıtasile, her olmuş. Beraberiz, ölüme kadar, bera -
şeyi öğreniyorum. Aldığun malUınata beriz. 
nazaran, ortalık karanr kararmaz; be- - Arkan "cır -

r-
e ır Doktorun 
GUnlük Peqembe 

Notlarından 
·------------------------------· lJgkuda ve 
Rüyada aldanmak 

Ten:ı. ul faaliyetinin !azlalığından mfl
tevellıd fıiyolojlk blr hadisedir. İfrat Ue 
1msalı: ed•n gençlerde günduzün gözun 
gördüCil ve tahteşşuur& intikal edJveren 
blr çok carlb manzara n almaların uz • 
Yiyetlmh üzerinde husule ıeUrdltl tesir
ler dnlayıslle prlb ve şehvani rüyalar 
ve onu taklben de gece aldanmaları va
tı olur. Duna lhtlllm derler. 

İşinden, gücünden, vazifesinden bat -
lı:R şey dUştinmlyen gençlerde zaman za
msn bu f7.l.yoloJlk olarak vati olur. Ve 
hiç blr znra:- .lras etmez. Fakat bazı 
gençlerrtc ve hattA bazı orta yqlılarda 
lhtllim sılc sık ve fazla olarak valı:i o -
lur. O zamsn tabll. asabi ve bedeni bir 
taltım teşevvüşata aebeb olur. Bu gibi -
lerin ~r yapmaları, uytulan ıelme -
den ya•ata girmemeleri, aert yatakta 
yatmaları, h:ı.yall qk romanlan otuma
malan tendJlerlnl tehyic edecek sinema 
Ye tl)"'•.r?ys gitmemeleri llzundır. Bu 
glb tedatlr ne gayritabii ve saraıntıyı 

muclh oll\t"ak olan bu lnzadan ıllr'atle 
kurtulmak mümkündür. Bütün bunlara 
ratme'l bu nztyetler devam edecek o -
lursa içtimaı vaziyet müsald olduğu tak
dirde evlr:-ımrkten başta çare yoktur. 

Cenb isteyen okayaculanmızın posta 

pula yonamaıannı rica eclerb. Aksi ıat

dJnle lstelderl makabelesb blabDJr. 

NIJbetcl 
Eczaneler 

Bacece nöl»eıct olaa eesaael• tanlar
dll': 

istanbal dhetlndekller: 
Altsaraydll: (Sarım), Alemdarda: CSır

n Amıı>. Beyazıdda: CBellaa), Samatya. 
da: (Tcofllcıs), Emlnönünde: (8al1h Ne-. 
catl) J!:Jübde: < Arit Bq1r ), Fenerde: 
<Hilameddln), Şehremininde: <Nazım>. 
Şehzadebapnda: (Önlversite), Kara -
c1lmrükte: <Suad>, Küçükpazarda: <Ne
catı Ahmed>, Balı:ırlı:öyunde: (Hllll). 

BeyoC'la Mlıetlndekiler: 
İstlklll csddesinde: <Kanzulı:), Gala -

tada: (İsmPU, Takalmde: (Nlzameddln), 
Kurtnluşta · CNecdet>, Yenifehlrde: CPa
n:natran), Bostanbapnda: <itımad), 
Be1ilı:taş+..a: (Ali Rıza). 
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IRADVOI 
Bugün kil program 

17 Mart 1938 Perşembe 

ISTANBUL 
ötte neşriyatı: 
12 30: Plı\kl.& Türk musikW. 12:50: Hava

dis. 13 05: Plakla Türk musliisl, 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkılal tarihi dersleri: finlyerslteden 
naklen: Y. Hlkmet Bayur. ld 30: Çocuk tt
yatl'O.!u: CDosUa.·ımızL 19.15: Spor mü.saııa. 
beleri: Eş"tf Şef!lı:. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Nihal Ye erkad1L1lan tarafından Türk mu
sikisi ve bA.llr şıırtıları. 20.30: Hava raporu. 
20.33: Ö"ller Rızıı tarafından arabca söylev. 
20 45: Dlmen Şen ve arkadaşları tarafından 
Turk muslldal ve halk şarlı:ılan, <saat lyan). 
21.15: Ratf1te ve arkada.,lan tarafından Türk 
musikisi ve halk şartılan 21.50: Orkestra. 
22 45: A1~n! haberleri. 23: Pllkla sololar, o
pera ve ope!'et parçalan. 23.20: Son haber
ler ve ertw gilııOn programı. 

• ANKARA 
17 Mart 1931 Peqembe 

Ötle neşriyatı: 
12.30: Mu!ltellf plAk nqrlyatı. 12.50: Pllk: 

Türk mus1ld&l ve halk ıarlı:ılan. 13.15: Dahl
ll ve hartc• haberler. 

Aklf&m neşriyatı: 

18 30: Plikla dans mustldsl. 19.15: Ttlrk 
musltı..~ı Ye hallı: şarlı:ılan (Makbule Çatar 
n arkadaşlan>. 20: Saat Ayan ve arabca 
neşriyat.. 20.15: PlA.kla Çarda., P'ilrstln ope
reti. 21: Knnfe:-ans: Selim Sırrı Tarcan. 21. 
15. Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajana haber
JerL 22.15: Yannlı:t program. 

Yeni neşriyat 1 
idare - D1lh!Uye Veklletl tarafmdan her 

ay çıkanlmnkta olan İdare mecmuasının 
118 ıncı l!yısı d<>lgun münderecatıa lntltar 
etmiştir. Bu sayıda bir aylık çal14ma rapor
ıan, takdirnameler tallmatnameler, ve Ha
aan Şükrü Ac!:ıl ve Sabit Aykut•un mesletı 
malı:alelerl vardır. 

lçeı - MersJn Hallı:evlnln ayda bir çı _ 
tardıRt bu mecmuanın S ünctl a&JJll lntıpr 
etmiştir. 

Konya - Konva Halkevl tarafından ar -
da bir çıkan1an b'J tiiltllr, tarih, aan'at Ye 
edebiyat mecmua.~ınm H - 15 inci sayısı dol
gun bJr münderecatla intişar etmiştir. 

Çocuk - Çocuk E&rgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafmdan çıkanlan bu Çocuk mec 
muaaının 'i1 inci sayısı renkli bir kapalı: 1 -
çinde güzel yazılarla çılmııttır. 

Maçtan heyecarlı bir en.stantane 
Nevyork'da, İngllb oampiyonu Tommy 10 uncu ravnd - Baer ıözilntı 

Parr lle Amerikalı Ma:ıı: Baer arasında yapı- meşgul, Far; biraz açılır gtbl oıuıo' 
lan IK>ks maçının bütün ramdlannı bera- ramd'l Farr tazanıror, fakat AJI 
berce taldb ~ellm: falklyet gene Baer'de lı:alı1or. 

1 lncl ravnd - Karfl}ıklı denemelerle ıe- 11 inci ravnd - Baer çok 7orgun. • 
çlycır. ile göremiyor, Farr ile çok ilk ve "'11' 

2 n~l ravnd - B:ıer dlzüstfl düşüyor, 4 sa. cumlard'l bulunuyor. Baer 1ı:açmaıa. 
yısınd:ı kalkıyor. Baer'ln Farr'a vurdulu bl- köşesi clvannda dovtlşüyor. 
raz aşağıdan blr yumruk netlceslnde hakem 12 ncl r:ıvnc! - Son nmd. PataS 
Baer'e ihtarda 'bulunuyor. RaYnd'un .anun- yanılmış olacak ki maçm on bet ıs 
da gonıı çaldıktan sonra döviifmeyt hemen olduğu llan cdlllyor. Sklper ha~~..!.,._ 
bırı:ıt1p kOfeslnP g!tmlyen Farr, Baer tara- 12 yerine 15 ravnd devam edecetl aa--
fında:ı protesto edWyor. tarafdarlannı sevindiriyor. Farr da 

S üncü ravnt! - Baer, l'arr'ı düşilrüyor. görünüyor, kaçamaklı dö.tlşen Baef'l 
Farr 8 sayısında kalkıyor. P'arr'm sal 1ı:afı etrafında öteve beriye toftlıJOl'. P 
kanıyor. Ravnd't:ı sonunda her 1lı:1s1 de )'Wll- Farr kazanıyor. 
ruklqmaıa de'\°am ediyorlar, hakem müda- 13 lincü ramd - Baer 4-15 tere pp& 
haleye mecbur kalıyor. yumruklar wbet ettiriyor,~ 

4 llncü ravnd - Farr'ın kaf kanaması dur- salonun her hratında açıkca Jt1tSll10rd 
durulmuş. Baer biraz çeklngen davranıyor. müdaf:ı~nı açmuı. her ne pahasına 
Farr lııe bu ravnd'da 90lı: eotuttanıı ve ten- olatm sayı kazanmala umetınlf. Baer 
dlslnden emin bir telrllde dövüftlyor. Ravndın tırıldılı .k~en kurtul'QOI', rnnd'IO 
sonundR k5şelerine çekllmiyen ha ımlara ha- kısmı Farr'a, ikinci kısmı ise Baer'e 
kem katı lhtarda bulunuyor. yor . 

5 inci r:ı.vn1 - Farr fistüste 3-4 kere fsa- 14 Oncü r vnd - Farr'ın bu raYlld 
bet etti;;emlyor, sonra Baer'in alnına çok hail, Louis mRçındak1 en fena haJlndell 
şiddetli bir rumruk lsabet ettlrmeğe muvaf- daha !rnıı R:ıvnd'ın sonuna doğru ke 
fak oluyor. Baer'ln tızdıRJ hlssedlllyor. fakat n1 toplamağa mı.:v ffalı: olan Farr, saer'l 
müteaddid sall{lnlanndan bir netice çıtmı.. valıyor. B er birdenbire hücuma 
yor. Farr'a (b'>yn•Jna) ls bet ettiriyor. Farı' 

üstü du~uyo·. Kalkınca tekrar dtıştırOI 
Her 1Jd tarar da gard'ı terketm)f, habl'f 
dınyor. R:ıvnd'ı:l sonunda Baer dnTJ;..- .~ 

hakem mudaha'e ediyor, Farr ıAl~' 

8 ncı ramd - Farr, çenesine laabet eden 
bir yumnıklR dizüstü düşüyor, hemen kal
karak Baer'e mukabelede bulunuyor. Baer'ln 
sol gozü üstfl fena halde kanamağa başlıyor. 
Farr'ın gözü 11§~. korumata gayret ~1-
yor. Ravnd'ın sonunda devam edecek gibl 
görilnen Baer'I, Farr götsünden iterek köşe
sine gönderi7or, Baer eme teşekkür ıtaretl 
yapıyor. 

7 nci ramd - Baer, Farr'ın çene ve ta
burgalarma mtıteaddld yumruklar isabet et
tiriyor, Farr biraz kaçak dövtlşüyor. Farr'ln 
her ikl glnü dP çürümüş, Baer'ln sol gözü i
deta görmnz bir hale gelmlf. 

8 inci ravnd - Baer yorgun görünüyor, fa
kat arka arkaya altı yedi kere laabet etUr
mete muvaffak oluyor. Farr Ramd sonunu 
bildiren gong ııeslnl lfitemlyecet kadar yor
gun. Halı.em lhterdQ bulunuyor. Bu nmd 
sonunda Baer"ln sayı heaabUe ilerde oldula 
anlaıılıyor. 

9 uncu :ravnd - Ba~r. Farr•m 801 ıözO fl
zertne isabet ettırlyor. Fakat teslrsls. 
Baer gaye! t.f'mkJnll ve heaablı dövfltüyor. 
sayı toplamakla meşgul olduğu hl.ııaedlllyor. 
P'arr'ın hücıımlan akim kalıyor. 

gibi hakcmh omuzuna vururor. 
15 inci ravnrl - Farr bu ramd'l 

maz.<;a m!\r.m Baer lehine netlcelenecell 
!aşılıyor. Farr, BRer'ln çenesine tube& 
rlyor, fak:ı.t t<.> lrl olmuyor. Her Udst ~~ 
sert dövilşuyorlar. Farr, Baer'i ~...f 
Baer'ln mu!<-ıb<.'1 e edecek takati talJllP", 
İplerden turtul:rn B er. ringin orta.sındt -
vilşuyor. Farr, çok şiddetli n testrli ~ 
yumruk lndJr yor, Baer. Farr'ln alnına -16 
dulu bir yumrukla mukabele ediyor. ~ 
Farr'l 1Jt1 bill:lum ediyor, hakem ..,..,, 
l"arr aol De fiç kere isabet ettiriyor. std 
byor ,mııç bl•fyor. ,,, 

Klmln kaz:ındı'1 belli delll. Hat~_..., 
tışare ediyorlar. Baer pJ.lb llln ~ 
Farr, Baer'Jn ellnl aıkı;,or. Vmwnl ~ 
göre, bu mac ıeret Lo1111 maçından " -
retae BraddOC"l!: maçından daha mtıtaflJ 
d,aha .sert olmuş. Seyirciler memnun. ~ 
İngUtere !en dlnllyenlere c089ıııQ olsUJlo ~ 
lecek a.>fcre inşallah daha 1Jl neUol ili' 
nızh dlJor. 

Ankarada yapılan güreşler 

Botadçl, KadıHy ft Aclalardaldl'er: 
tiskildarc:J&: < 1tımad >. Sarı:verdt: 

(Asaf>, Kadıtöyilnde: <Sıhhat, Rlfat>. 
BOyilbıiadn (Halt>. Be7belldt: (Halt>. 

'J'enJ Türk - Emlnöntl Halke'Yl taratın - Geçenlerde Ankara ıtre.eııerı arasında bir mtlsabab yapıldıtını yazınqtıJc. sotfl 
dan ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 83 in- bir alAka Ue talı:tb edilen bu IÜ!'lf mftaabalı:alan neUce~nde btrtncllere madaJ1all.r ..
cil IRJlll edebiyata. tarihe, ttllttıre dair bJr rtlm1f ve on fula puY&D. tı•naa tlObe de blr topa hedJyp edllmlftl Y11kanMti ~ 
tok J8lllarJ& Slıutar t'1lalftlr, mtıaabatalardaıı 10Dr& pWt llllll silreeçller1, lllerllıde kupa Be ~ 
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ÇOK KIYMETLI- Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 ı;,1< 
kutulan var.iır. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
IZ·Mart-1938 Vazıretl 

1 
.. ....... " ··-" ı.u .. ıı.d' ........ , .......... , .......... . 
•• h-k•t ... ı .. ··~•Nı .... .. 

AK T 1 F -------kAsAı 
Altın : Safi kilogram 19.710.460 

BANKNOT •••••••••• 
UFAKLIK •••••••• • • 

0..hildelri Muhabirler ı 

Türk Lirası . • . • • 

H,,,.içtelri Muhabirler ı 
Altın : Safi kligraın 

• • • • • 

6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :fövızler . 
Diğer dö\izler ve Borçlu kliriııg baki· 
yelerl . . • • • • • • • • • • 

Hazine Taltoilleri ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karııh~ 
Kanunun 8 ve 8 inci nıaddelerine tev• 
fllwı hazine tarafından vaki tediyat • 

Sen.Jat CizJanı ı 

1 

27.724 338,71 
23.211.992,-

1.031.328,09 

788.444,47 

9.118.729,56 
10.565,71 

23.941.529,72 

1 158.74'J.56~.

~.372.277,-

HAZİNE BONOI..ARI • • • • • • ' 
TİCARİ SENEDAT . • • • • • • 38.825. 708,94 

Eaham oe T altoilôt Ciiztlan' : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılılı Esham ve Tah· 
(vilAt (itibari kıymetle) . 

B - Serbest esham ve tahviUt • • 

Avansları 

• • • • • Altın ve Döviz üzerine 
Tahvil!t üzerine • • • • • • • • 

HiueılarLır • • • , • • 
11.ltlelil • • • • • • • 

• • 
• • 

1 
38.837 .906,02 
5.189.096,40 -

' 

55.593,
~.292.221.28 

Ura 

lSl.967.858,80 

'88.444,47 

33.070.824,99 

144.376.286,-

38.825. 708,9t 

44.027.002,42 

9.347 .814,28 
4.500.000,-

15.106.820,88 

342.010.560,76 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Nazilli Basma Fabrikamızın Hususi Kurslarında Mensucat ve Elektrik Usta • 
ba§ısı yeti§tirilmek üıere aşağıdaki şartı arla 30 San'at Mektebi mezunu alına -
eaktır. 

1ateltlilerin en 90n 31/Mart/938 tarihine kadar taleb edilen vesaitle beraber 
mektubla Fabrika Müdürlüjüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
.ŞARTLARı 
1 - Ankara. İstanul. İzmir. Bursa San'at mekteblerinden birisinden me • 

zu:n bulunmak. 
2 - Mekteb şahadetnamesi., evvelce ç alıştıkları yerlerden alacakları Bonser • 

\'fa auretlerile hüsnühal mazbatası. Sıhhat raporu ve iki fotoğraf gönderilecektir. 
3 - Seçimde muvaffak olanlara işe başladıkları tarihten kurs w ıtaj müd • 

detinin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir seneden aşağı oI;tnamak 
tartile gösterecekleri liyakat ve ehliyete göre, Fabrika dahili talimatı dairesin· 
de tedricen yevmiyeleri arttırılacaktır. 

4 - Kabul edilenlere Fabrikaca ayda bir lira mukabilinde yatacak yer ve 
nıaliyet fiatı üzerinden Fabrika kantinin den yemek temin edilmiştir. 

5 - Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. 
8 - Fabrikanm hususi kurslarında yetiştirilecek talihler iki aene müddetle 

idareye hizmet edeceklerine dair taahhüt senedi vereceklerdir. cl4M• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Mülhakat İdarelerimizde mevcudolup 40,000 kilo kadar tahmin edilen eski 

evrakı matbua pazarlıkla satılacaktır. 
ll- Pazarlık 31/lll/938 tarihine rastlayan Perşembe t(lnü saat 10 da Kaba

tqda Leva~ ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
m - Satılacak mallat mülhakattan peyderpey geldikçe Kabatqda teslim 

edilecektir. 
iV - Satılacak malların nümunesi her gün öğleden sonra Kabataıda Satıı 

Romisyonunda görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlılt için tayin edilen gün ve saatte % l:S teminat pa • 

ralaril@ birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatlan ilin olunur. 
· cl46h 

---ı - Kabataı ambarında mevcud millJdrat lmillerine 7arar 1 aded pres pa-

larhkla satılacaktır. 
D - Pazarlık 18/IIl/938 tarihine rutlıyan Cuma günü sut 10 da Kabataı 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Satıı Komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Satılacak mal bergün Kabataş amba..~nda göriı1eıbilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edılen gün ve sutte % 15 teminat pa

lalariyle bırllkte yuhnda adı geçen komisyona müracaatlan ilan olunur. 
cl202ıı 

1 Emlik ve Eytam Bankası llintan 1 
Bankanın Hesap No: Yeri Nevi. 

= ikraz B. 23 Fındık_lı_P-er_iza_t_H--atu_n_m_ahaU.s Hane 

Dolmabahçe sokağında yeni 37 

İcra Dosya No. 

Bankamıza ipotekli olup İataııbul Dördüncü İcra dairesince yukarıda numarası 
Yazılı dosya ile 8.4.938 tarihine milsadif Cuma günü açık arttırma ile atılacak 
olan gayrimenkulü satın alanlar anu ederlerse Banka bu gayrimenkule mc:v• 

a ikraz edebilir. 

PAS 1 F 

• • • • • • Serm~ ••• 
ihtiyat A~ • • • • • • • 

Lira 

15.-000.000,-

........ . 
! .J , ROUSSKL .. -tılır. 

ISTHIU\. . Tllllll ..,,ı•ı lı. UI( ·· ·-- ........ _ llllfl•ll. .....,, .. .,eritir 

Kayıp - Ma:ış tatbik mühürümü kaybet. 
tlm yenlc;lnl yapt.ırdJlımdan esklslnln hük .. 
mü olmadığını ve ttmseye borcum bulunma
dığını i1ln edc,.lm. 

Adi ve fevbıtde 
Husml • . . • 

. . . . 1 
• • • • • ---·----· 

• • • • 2.105.172,40 
4.516.007,'10 . . . 6.621.180,10 

KMka Meslbpqa sobk No. 91 
______ ,__;t;a~a !!~~'"' _ 

TedaviilJelı: Banltnolltır • 

Denıhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 ıncl madcf .erine Wıv• 
fikan ha7.fne tarafından va!cl tedfyat . 

Denıhde edf evnln nakd1•• bakiys 
Karşılı~ tamamen altın olank Ulve
ten tedavüle vazedilen . . • . . 
Reeskont mukabfU ilAveten ted. •ud. 

Tarlı Liraaı Mevtlurıtu 
Döoi• Taahltüdatı: 

Altına tahvili kabil dövtzler • • • • 
Diler dövizler n alacaklı lr.Urtnı be-
lclyelert • • • • • • • • • • • • 

2 Mut 1933 tarihinden ih"haren: 
lıkonto haddi % sı Altın üzerine 

İstanbul 5 inri İcra Memurluğun • 
dan: 

Bir alacağın temini için haczedilip pa
_,_ SCT.rlbm:=,iue--tamu -venıen ayaım 

Singer dikit makineleri Boyacıköyünde 
Re§idpqa yolaı§u Boyacık6yü yolu 3 No. 
lu hanede 24/3/938 Perşembe günü saat 
10 da birinci arttırma ile "1 75 i buldu
lu takdirde satılacağı, aksi takdirde 
28/3/938 Pazartesi 2 nci açık arttırma 
suretile atılacağı tlln olunur. 

1 
158.7411.563,-

14.37!:.277,-

1 

144.376.286,-

19.000.000,-
13.000 000,- ı 76.376.286,-

10.313.102,18 

1.800,63 

32.285.362,80 32.287.163,43 
101.412.829,07 

Yelrh 342.0l 0.560,76 

Son Posta 
Yevml, Slyaa!. Bavadia Te Halt ıazetaa 

Yerebatan, Çataıçeıme eokat, 211 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı w 
ns:lmlerfn biltün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay AJ 
Kr. t.:,. Kr. L. 

TUnKtYB ı'°° 700 '°° 16U 
YUNANİSTA..~ 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 27W 1400 800 300 

Abone bedeli pE§ir: dn. Adrea 
dej'iftirDöek 25 ~ 

Gelen eord RCri Hrilmes. 
llcnlarJar mn'aliyet alınma. 
Cevap ıç•n mektublara lG bnqbdE 

Pul ilavesi lazımdır. 

' -- -- --
1 ~ Poııa b tusu : 141 İstanbul 
' • Telgraf : Son Posta ı 

Telefon : 20203 , 

a'ftnı %41 

MÜNAKASA İLANI 
le· .:ınbul Suhar lcl~rcu:indon ı 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adidöküm parçalarının satın alınması tan
zim edilen prtnamesıne gore kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

l - Şartnameler Levazım aervisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 13/Nisan/938 Çarşamba günü saat 15 de Taksimdeki İdarede 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler tartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yukanda yazılı saattel\ 

evvel Müdürlüğe venni.t olmalıdır. cl429ıı 



..J Sav"a 
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10 
KURUŞA 

A NA C1L 1 

SON POSTA 

Bir tek tip sizin bu 
neticeyi almanıza 

kili gellr 

Bugaa ilk IS olarak 

alımı ve b tinciye kadar gOııde 
Oç defa kullanınız. Bu mUddetin 
son undıt dişlerinizin evvelkinden 
çok daha p~rıaıc, çok dalıa beyaz 
ve çok dsha temiz olduğU.ıu gö
receksıniz. 

RADYOLiN 

Mart 17 

Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NE ZiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan

mak ne demek? 
ıi.Ş ağrisı 
Diş ajrısı 

Kırıklık 
Nezle, adale 
Alrııarı 

Bütün bunlar en 
seri ·ve en kat'i 

şekilde 
~~~~~ 

Türkiyenin en mükemmel cilal.andır. Sedef ve renkleri birer 
ıaheserdir. l, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nev'i hrçasile ıişesi 

i~e muhakknk sabah ve akşam ve 
her yemekten sonra dişlermizi fır· kaşelerile geçer 
çaJayınız. icabında glnde 3 kaşa alınabilir 

Klç~k 1 O karaş, blylk 20 kuruştur. "--~~~·-·-&~--'-5_•·~--&ES...--.~ "~ ............................. .. 
KEnPETEN G;sı M o NA K A s A i LA. N ı 

Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. J'il<ER ; 
A. TA it.. lstan bul Sular İdaresinden : 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksoruklerlc 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı· 

dır. Göğüsleri zayıf ola~ 
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

BUtUn ·eczanelerde 

bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbul 

ŞURUBU 

~ ..................... ._ .............. ._ ....... , 
Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11/Nisan/1 )33 dedir ... 

Bu keşidede : 

200.000 v~ 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci. gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi menfaabnız iktizasıdır. 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kuTUf 
ikinci aa.h:le 25G » 
Vçüncii &ahi.le 200 >> 

Dördüncü .ahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 4D u 

Muayyen ':>ir müdde: zarfında falla• 
ca mikdarda i13n yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerclir. Tam, yarun ve çeyrek sa:•fa 
flanlar i~in ayrı bir tarife derpij 
edilmıştir. 

Son Posta'nın ticari ilar..lanna aid 
işler i~in şu adrE>se müracaat edil
melidir: 

Dincllık Kollektlf ŞlrkeU. 
Ka.hramamade Hau 

Ankar:ı caddeaı 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAIIİBLERİ: A. Ekrem UŞAKLTGIL 

Ti İÇİMiZDE CASUS VAR! 

Fransa'da : Surete nasıl çalışır ? 

lngiltere'de : Secret Service nasıl çalıtır ? Bfitün 
dünyadaki İngiliz casusları. 

Umumi Harbden bugüne kadar bütün 
dünyayı birbirine katan en meşhur 
casusluklar. 

Her memlekette bunlara karfl çalışan 
gizli istihbarta teşkilih. 

Amerika'da: Gizli istihbarat teşkilatı ve bütün 
dünyadaki Amerikalı casuslar. 

'~--------------------' l. M. K. K. nasıl çalıııır '( Tuna meınleketıerindeki giza stıhbard.t bJrolıırı - Almanya' la : Gızli isUnbarat 
teşkilatı C.isusıarla nasıl mnca1ele ediyor? - Rusyll.'d:-t: Çekıt, lno ve Komintern - Sırblstan'da: Gizli istih
~ft~at · ~vusturya ve ~acarıs~anda: O.zli istihbarat onro1arı nasıl çalı~ıyo.r? Bu({OnkUler nasıl? Cephe ge
rısındekı casuslu~tlar, sıyıısl, ticari va sın.ıt c.tsuo;lu'{lar - J mumt harbjekı: Verrtun, Ocıliçya ve lzon1o'da 
yapıl•rn en meşhur cıı-ıuslukJar - Umumr hftrbden sonraki muhtelif memleketlerde yapılan casusluklu ve 
propagandalttr ... 

Bütün bu kıymetli vesaikı 22 Mart tarihli 
MODERN TÜRKİYE MECMU ASI 

neşre laşlı, or. O gtinü ıabırsızlıkla bekleyiniz. 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun borulann satın 

alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alıiıabllir. 

2 - Eksiltme 11/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merke • 

zinde müteşekkil komisyonda y.ıpılacaktır. 

3 - Talipler şartnamey~ göre hazırlıy acakları zarfları yukarıda yazılı saatten 

evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. c143b 

er 

MART SAYISI 

YARIN ÇIKIYOR 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbisenin 22/3/1938 Sah 

günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınl~:.nan tutarı (17,025) lira ve ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyondadır. GörülebiHr. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatin den bir sant evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları tek.lif mektublarını Ga-
lata eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. (1053) 

, - Ziraat ve küçük sanayie mahsus 1\ 

KÜÇÜK DE u T z MOTORLARI 

En idareli - En kullanışlı - En ucuz 2 mı ıo beygire kadar mazot 
petrol benzin ve motorlanmız gelmiştir. Derhal teslim edilir. 

H A N S F R A N K ve Ş E R i K i 
Galata • Voyvoda caddesi, Agopyım ban fotanbul. Teİefon: 44038 

PROFILAKSIN 


