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Avrupa ikinci harb tehlikesini de atlattı 
-. 
lngiltere, Fransa ve Rusyanın Lelıistanla Litvanya üzerinde 
yaptıkları tazyikler neticesinde ilıtilô./ şimdilik yatıştı 

Almanlarla Lehler ve Macarlar 
arasında· gizli anlaşma mı var? 
Lehistan Litvanyayı ilhak ederek 
'Melneli nlah.reç yaptıktan sonra 

Danzigi Almanyaya verecekmiş! 
Varşovada dün Lehistanın Litvangagı ilhak etmek 1 

arzusunda bulunduğu açıkça söyleniyordu 

Leh ordusu 
hududda b·ekliyor 
Leh ültimatomunun müddeti 

bugun 3 da bitiyor 

t.İTVANYA 

. 
Lehistan. ve Litvanyayı gösterir harita 

SON VAZiYET 
Yan resmi bir Alman gazetesinin makalesi: "Yalnız 
Çekoslovakyadaki Alman ekalliyeti meselesinin halli 
ile iktifa etmiye ceğiz. Bu memleketteki Macarların 

Peşte muhabirimizin mektublan 
Orta Avrupa tam 
bir şaşkınlık içinde 

Beklenilen şey galiba ıudurz Polonyayı da içlerine 
alarak Romanya, Macaristan 

ve Yugoslavya arasında yeni bir pakt yapmak... 

Bugünka Awsturyadan bb' mandf'aı ! ıkl Avuıturya ordıuuna menaub zabttln 
Nazi u.ıulile ae14m veriyorlar 

Budapeşte, 16 Mart (Husus! Muhabiri· ayrıldık. Ayrıldık amma, insan ilve1 
mizden) - Size biraz da kendi hallıniz. kardeşinin bile ölümüne acır. 
den ve etrafımızda bizim vaziyetimizde Almanlarla - da dostuz; aramızda kO.l· 
bulunanlardan bahsedeyim. tür kardeşliği var; fakat, onlar çok kuv-

Litvanya zabitleri Macaristan, Avusturyanın vefatından vetli oldukları için bu kadar da fazla ya-

.-~·;.;,,(Y=a=zı=sı=t=t=in=cl=sa=yf=a=da=)=--==-=------_.-----:ıc:ı:::==(=Y=az=ıs=ı =11.....:::oinc::ci=sa~y~f=ada~) __ dolayı hayli müteessirdir. Ne de olsa biz kınlık pek hoşa gitmiyor. Yalnız, Alma.o.-

mukadderah ile de alakadarız ,, 

; onunla kardeştik. Vak.ı~ millet bakımın· ya da bize teminat üzerine tem.inat ver-

i ·ı· k b. . . Ak b ı· Dün geceki cinayet dan anamız da, babamız da ayn amma mekte ve kaç gündür pek az uyku uyu. 
ngı iZ a ıneSIDID a 1 e 1 siyaset bakımından babamu: oısun birdi. muı olan politikacııanmız• biraz emnı-

81. r . aş ç 1 ç 1 ra gv 1 Baba, yani Fransuva Jozet, öldükten yet ve huzur gelmektedir. Bu.'lunla benı· haftaya be ili o ı a ca k sonra kardeşler arasında !htillf çıkarak (Devamı l1 inci ıayf ada) 

~!:':!~ı!8meha~:~:b~~i~ir~~;: karısını ve kain Hududlarda hazırlıklar 
suzluk görülüyor ve kabinede bazı. ıhli- p e d er 1• n 1 o" I dun r d u" 
llfların mevcud olduğundan ve tadilat 
yapılması ihtimalinden bahsedilmekle· 
dir. 

Buna sebeb harici siyaset hakkında 
Chamberlainin alelAcele beyanatta bu· 
lunmak istememesidir. Bir taraftan işçl 
Ve liberal muhalifler ile hükfuriet partı· 
slnden olup ta Chambelainin heyecan ve 
cesaretli beyanatta bulunmamasından 
kızanlar • bunların arasında Çör\il de 
Yardır • ve diğer taraftan vaziyeti bütiın 
inceliklerile tedkik etmeden Avrupa sı· 

yasetinde fevkalade mühim bir rol oynı
Yacak olan beyanatta bulunmamağa az-

( De1Jamı 11 inci sayfada) .......................................................... --
-- Litv ~. ny ~ ve Litvanyahlar 

Litvanya tarihini ve coğrafi vaziyetini 
arılatan bu ~:azıyı bugün 7 inci sayfa-

Katil bu arada ustasını 
da yaraladı 
(Yazua t1 mel 187facla) 

Hitler Rayhştag 
Meclisini feshetti 

10 Nisanda yapılacak 
plebisite Almanlarda 

iştirak edecekler 
Berlin 18 (Hususi) - Reichstag mec

lisi bu akşam Mareşal Göringin riyase-
tinde toplanmıştır. Avusturyanın eski 

.D9'Hımı ıı taci •1/la.da) 
~--

ÇekoilotıakJICI htıd.udlannı takviyeye giden ~ıtaat 



Z Sayfa 

Her gün 
Bay Litvinofun 
idealist lıareketi 

Yazan: llahlttin m.1911 

SOR' POSTA 

Resimli Makale: IC Hayatın saati bir defa çalar .. X 

İSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Din C'ntventte kimya fakültesinde yangın çıktı n ltfal-1 bir Wt.e 4eiildir. Ayni fakl"dı Jaer q ' 

Je aeJdi, aöndiirdi1. Bu yanım hldileli ilk defa wkubulan yuıpı pbr, itfaiye lllir w •k •etıre 

iSTER iNAN, iSTER INANllA! 

Mart 19 

Sözün Kısası 
~ 

-
Agaçla evlenen 
Kızlar 

TAKViM 

Kemi -13" -Mut 

' 
19 .....,_ 
'1938 

CUMARTESi 

Muharrem 
~ D. 
11 46 
o 06 16 

~. ı D. .:i. o ..;;. 
60S >lt'IU 
u ... 2 b> 46 ... 

a>. 

.:i. J.>. 
ıo 09 
4 18 



19 Mart SON POSTA 

Ortamekteb muallimleri 
Yeni kanun 
münakaşalar 

dün Mecliste görüşülürken hararetli 
oldu. Maarif Vekili izahat verdi 

Ankara, 18 (Husust) - Meclisin bu- Büdce Encümeni mazbata muharriri 1 rıın. ~lnae'laieyh böyle bir .şey varid değil-
günkü toplantısında orta mekteb mualli- mevzuu müzakere olan kanun layihası- dtr. Müdata:ı ettikleri tez, bir taraftan idarei 

. .. . • husus1yeler verebUlr, diğer taraftan idarel 

~- ~:z~~:ı:~;! J-ı S4 .......... M'lll 

L 'GördUijUmUZ Fikirler ~ A.. ı • .E 
Cumhuriyet- Bovyet Rusya hartciye ko - L. 

•"Daha ne 
duruyorlar?,. 

E 
iserinlıı ecnebi gazetelerine vii.kı olan be

yanatmı tahlil eden Nadir Nadi faşist dev
letlerin demokrasilerle alay edercesine ke7-
t1 harekette bulunmaları karşısında her dev
letin alakalarının başka başka olduğunu 

kaydederek l::ıı hareketler karşwnda kara.r
sıı ve mütereddit' olan devleUerln ba•ında 

Yazan: Selim Ragıp l!!m9' 

İngllterenin geld1l1;inl yazmakta ve : 
- aFransa ll<' Ingiltere elele vererek ha

reket etsele .. rtl blı' çok felil.ketlertn önü a
lınırdı. Kararsızlık içinde geçen her gün 
boşuna. atılmış bir adımdır. Hareket lazım, 

M illetler arasındaki münasebet-

h:ı.reket .. ıı C!emektedir. mi yetiştirmek için Gazi Terbiye t.'nsti- nın enclimende muzakeresınde nazarı i hususiye veremez devlet büdcesine alınsın. 
tüsünde açılan kursa devam eden muul- dikkate alın~ olan adalet prenslpini Bundaıı hangisini tercih ediyorlar anla - Tan _ Ahmed E= Yalman da Litvino
Iimleı hakkındaki kanun müzakere edil- anlatmış ve Maarif Vekilinin kur.sa de- yanındun. fuıı tekll!lnden vı- son hA.diseler karşısında 
miştir. vam edecek muallimlerin geride kalan a- Tahir Hitit (Manisa) Şürayı devletin kur- mulltelıt devletlerin vaziyetlerinden bahse-

Bu münasebetle söz alan Maarif Veki- ilelerfne de yardım edilmesi hususunun sa devam eden muallimlerin maaşlarmın ve- derek: 

lerin yepyeni bir safhaya gir

diğini gördüğümüı şu sırada Avam Ka· 
marasının yaptığı müzakerelerin üzerin· 
de durmak, dünyanın en büyük demok· 
rasilerinden birindeki mevcud haleti ru
hiyeye nüfuz edebilmek itibarile fayda· 
dan hali değildir. 

. . d ki rllmesi lAzııu geleceği hususunda blr karar A b ce heslnln anahtarını 
li Saffet Ankan, demiştir ki: tedkık edilmekte bulunduğu yolun a alınıp alınmsdı~ını sormuş ve Saffet Arıkan 1 - 41 vrupa arı;, P .. 

Son hadiseler milnasebetile amele me· 
buslarının derhal harekete geçilmesini 
istemelerine mukabil hükumet ekseriye
tini teşkil eden ve böylece İngiliz umu
mi efkarının tercümanı olan mebusların 
kanaatlerinde insana emniyet vermiyen 
bir istikrarsızlık göze çarpmaktadır. Müf· 
rit imparatorcuların fikirleri, İngilt&e
nin, bütün bu olup bitenlere rağmen İtal· 
ya ve Almanya ile anlaşması lüzumu etra
fında toplanıyor. Mutedil muhafazakar· 
lar ise, henüz kat'i bir kanaate varmış 

görünmüyorlar. Bugünkü şartlar içinde 
İngiltere için harbden ictinab edilmesini 
tavsiye etmekle beraber, bu hareketsiz· 
liğin yarın doğurabileceği tehlikeleri de 
nazarı dikkatten uzaklaştırmıyorlar. Ken
dilerinden müsbet bir fikir sorulduğu za
man ise bir şey söyliyemiyorlar. İngilte
renin hattı hareketinde mevcud olduğu 
iddia edilen zaf, işte bu manzaradan do. 
ğuyor. Hakikatte buna zaf demek doğru 
olur mu, olmaz mı? 

· · · · elinde tutan İnglltcre, tereddud ve ltararsız-
c Bu kanunun geçen müzakeresinde bu- ıfadelerıne temas etmıştır. verdiği cevabdn: ırHayır böyle bir şey yok -

1 
k .. t k 

1 
te lJb" 

1 
tidadan 

y •• • • • 1 gas .erec~ o. ursa şe us, p 
lunamadıgıma muteessırım. Arkada:iım Ziya Gevher Etili kanunun herhang1 tur. deınlştır. suya düşece:ıı:tır. Çilnkil Amerikasız bir banı 
Ziya Gevher Etili bu kursa iştirak ed~n I bir maddesinde adaletsiz olarak gördüğü Kiizım Nami Duru <Manisa> Kursdan ge- cephesi yarımdı~., İngiltere candan l§i be . 
muallimlere maaş veya bir aile ~rası herhangi bir noktayı izah etmek her me- çerek orta mekteb muall1mlerl kadrosuna nimsemezse cephenin kıy'lnetl aıtır hallne 

• • • • Y• h kk d b ı · alınan ilk mekto':ı muallimlel'i11den edılen iner demektedir v~rılıp verılmıyecegı a. ın. a enden busun esas vazifesi olduğunu söyllyHek istifadeleri memnuniyetle işaret ederek bu ' ·» • ...... ._ ................ -

bır sual sormuş ve heyetı cehle kanunun meseleyi ileri sürüldüğü gibi basit gör- muallimlerin :ıilelc.rlnin iaşelerinin temini 1- .. F;a·ii·koc .. iı lar dört 
müzakeresini tehir etmiştir. Arkadıı.şlar mediğini, orta mekteb muallim kadrola- çin hükfımetce alınacak tedbirlerin bir an 
bu esasen hükumetçe düsünülmüştür d k' b 1 v d ld k . . büyük evvel alınması temennisinde bulunduktan ~asaba da/ıa · , · rın a ı oş ugu o urma ıçın . . "dd 
Nitekim büdce encümeninizde do bn mc- . . . sonra esas mevzuuo kursda geçecek mu e. 

: ~ . bır ısabetle tesis edılen bu kursun mu- tln bu mualHınl<>rln kıdem müddetlerinde 
sele mevzuu bahsolmuştur. Malumu alı- . · · · · · · [ / fit ·ı . . . . vaffakiyeti ıçın bızzat Maarıf Vekılının sayılmasını tCJkH eden kanunun tasvibini is- -~gQ e l er 
nız bu muallımler orta tahsılın en sıkışık f t . ld y • • 'k ed k temlştir Y. . sar e mış o ugu mesaıyı zı r ereıc ur- · 
olan muallim kadrosunu takvıyeye yarı- d ed 1 . h h · b' '·'ide Bu müzakerelerin sonunda kanun Mide- Salamanka 16 (A.A.) - Umumi ka-

• v sa evam en erın er angı ır şe,. ı 
yacak elemanlardır. Hakıkaten degerli l l il l i i b k l l 1 ki şekilde reye konulmuş olduğu glbl kabul ranzalı teblig~ edi,•or: .. .. o ursa o sun a e er n n a ı mfl 1ı&rm ~ .ı 

olan bu elemanlan mumkun olduğu ka- t . t . bi h k 1 . ld 11n. edllmlştır: Kaspe, Annorisa ile Berge ve Moli-
emın e menın r a mese esı o ub .... 

dar artırmak arzumuzdur ve bunların, ö 1 • ı· cOrta okul ~retmeni yeti§tirmek maksa- nos kasabaları kıtaatımız tarafından iş-
bir sene kadar derdi maişetten azade kı- nu s Y emış ır. . dile Gazl Te:-b!.ye> Enstitüsünde açılan kurs- al edilmistir. Binden fazla esir alın -
l k h · · d .. Tekrar kürsüye gelen Maarif Vrkıli tara devam ctmı, veya devam edecek olan g • 
ara eyetı urnumıye arasın an en gu. öğretmen okulu mezunu öğretmenlerden llk mış ve mühim mikdarda harb malze -

zidelel'ini seçmek çarelerini arıyom7.• demiştir ki: okul öğretmenliğine dönmüş veya dönecek mesi iğtinam edilmiştir. Bu meyanda 
.Müteakiben söz alan Ziya Gevher Etili «Arkadaşlar, Ziya Gevher arkadaşımız, olanlar ne orta okul öğretmeni iken mezkQr 32 mitralyöz vardır. İki düşman tay -

memurlarını kursa tabi tuttukları müd- ben kendilerinin kürsüdeki söz.lerln1 tahdld kursa iştirak etmiş veya edeoek olanların . . d d ·· .. ··ımu'1.tür 
kursda geçirdikleri veya geçirecekleri müd - yaresL e uşuru. . '-' · detçe maaş veren bazı devairin isimleri- mahiyetinde sö"! söyleditim mAnasını çılta -

ni zikrederek demiştir ki: cMe· racak ifadede bulundular. Her zaman söy -
mur olduğu halde kursa devam edip te lediğlm gibi gene de arzediyorum. Bu gibi 
maaş almak bizim mali usullerimiz için-, işlerde devle~ ve mlllet kürsüsü dalma açık
dedir ve mevcuddur.• tır. Bilhassa ben böyle yapılmasını rica ede-

det öğretmenlik terfi kidemlerlne zamme _ Fransız - ispanya hududu 
dlllr ve bu mUddet için bunlara man~ ve - Hendaye 18 (A.A.) - Dün akşam • Bu, münakaşa götürür bir meseledir 

ve 1914-1918 harbine takaddüm eden gün
lerin hı'idiselerini hatırlıyanlar .için bu 
suale kat'i bir cevab vermek te mümkün 
değildir. O zaman, İngiltere, son dakika· 
ya kadar kafi fikrini söylememiş, hatta 
İngilterenin muharebeye katılması zaru· 
retini gören hariciye nazırı Sir Edvard 
Grey, rivayete nazaran, bu karara varır· 

rllmeız.» danberi J<'ransız - İspanya hududu 
B. M. Meclisi pazartesi günü toplanacak- Fransa tarafından her türlü eşya için 

tır. idhalat ve ihracata kapanmıştır. 

Vergileri tahfif edenj 
prôjeler meclise veriliyor 
Maaşlardan kesilecek yüzde nisbetleri yüksek maaştan 

aşağıya doğru yüzde 26, 24, 22, 20 veya 20,5 
olarak tesbit edilmektedir 

Ank~ra, 18 (Hususi) - Vekiller Heyeti 12~, yü~de 20 ve~a yirmi buçuk olarak tes
bugün Meclisin içtimaından sonra Meclis bıt edılmektedır. 
binasında toplandı. İçtima geç vakte ka· Hayvanlar vergisi .. 
dar devam etti, Vekiller Heyetinin bu Diğer taraftan Meclis muhtel!.t encu
toplantısında vergileri tahfü eden J>rO· meni bugün geç vakte kadar muzakere. 

!erine devam ederek hayvanlar vergijeler üzerinde tedkiklerde bulunduğu an· 
sinde tenziller ve istisnalar yapan layi

laşılmaktadır. Projenin yarın son şekUni hayı intaç etmi'1-tir. ·Hükumetin teklifin. 
alarak Meclise verilmesi muhtemcldır. :ı 

de Merinos koyunundan 20, tiftik kı:?çiden 
Haber aldığıma göre içtimada yapıla- 25, kıl keçiden kırk, mandadan 75, deve 

cak tahfif şekillerini muht~lif esaslara ve domuzdan 100 kuruş vergi alınacağı 
göre tanzim eden cedveller ilzerinde ça· şeklinde idi. Encümen bunları at, eşek 
Jışılmıştır. Esas olarak buhran ve muva· ve katırın da vergiden istisnasını kabul 
zene vergilerinin birleştirilerek hasıl o- etmtştir. Ancak hüktı.metin teklifinde k!}o 1 
lan nisbctin kazanç vergisi üzerine tek- yun başına alınmakta olan vergl 10 ku
ıiii takarrür etmiştir. ruş indirilerek 30 kuruş üzerinden tesbit 

edilmişti. Muhtelit encümen bunu gene 
Projeye bağlı, cedveller muhtelif de· eskisi gibi 40 kuruşa çıkarmıştır. Buna 

recclerdeki memur ve müstahdem mıı.aş- mukabil hüktimet teklifinde 60 kuruş 
larından kesilecek yüzdeleri göstermek- görünen sığır ve inek vergisini hemen 
iedir. Bu nisbetlerde yüksek maaştan a- yan yarıya indirerek 35 kuruı olara~ 

~ağıya doğru yüzde 26, yüzde 24, yuzde 1 tesbit etmiştir. 

Belgradda Çekoslovakya 
lehine tezahürat yapıldı 
Belgrad 18 (AA.) - Havas: Yugoslav. 

yanın, Almanya ve İtalya hakkında giz· 

llce bitaraflık taahbüdlerinde bulundu
ğu hakkındaki şayialar resmi mahfeller
de gülünç ve tekzibe değmez telakki e
Wlmektedir. B. Stoyadinoviç tarafından 

(iün senatoda yap1lan beyanat, bn kabil 

taahhüdleri uzaktan olsun ima eden hiç 
bir kelimeyi ihtiva etmemektedir. 

Belgrad 18 (A.A.) - Belgrad talebe 
cemiyetleri Orta Avrupa hakkında bir 
münakaşa serisi tertib etmiş ve brı mü
nakaşalar Anşulus aleyhinde ve ~kos
lovakyanm istiklal bütünlüğü lehinde 
bir tezahürata müncer olmuştur. 

' 

Türk - İran 
dostluğu 

Atatürkle Şah Pehlevi 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 18 (AA.) - Al5.hazreti 

Hümayun Rıza Şah Pehlevinin vela
detinin altmışıncı yıldönümü münasc
betile Reisicumhur Atatürk Majeste 
Rıza Şah arasında aşağıdaki telgrafiar 
teati olunmuştur: 
Alahazreti Hümayun Rıza Şah Peh?evt 

Şahinşah\ 1ran 

Tahran 
Veladeti şahanelerinin altmtşıncı 

yıldönmü münasebetile en samimt 
tebriklerimi arzetmekten çok haz 
duymaktayım. Yüksek ve feyizli ida
releri altında dost ve komşu lran 
devletinin günden güne artan lnkiş~
fını görmekle bahtiy.arım. Bu vesile 
ile zatı biraderanelerine uzun ömür 
ve saadetler diler ve kardeş İran mU
letinin refahı hakkında halisane te
rrıennflerimi tekrar eylerim. 

K. ATATÜRl-:'. 

Türkiye Reisicumhuru Ekse7eııs 
Kemal Atatürk 

Aııkara 
Veiadetimin yıldönümü münasebe-

tile gönderilmiş olan muhabbetfömz 
tebrik telgraflarını büyük bir sevinç 
ve minnetle aldım. Bilmukabele zatı 
devletlerinin saadet ve selAmetlerıni 
dost ve komşu Türkiye devl.?tin\n hi
maye ve irşadlarınız altı.ıda yüksel
mesini ansamim temenni eylerim. 

RIZA ŞAH PEHLEV I 

* Ankara, 18 - Alahazretl Hum:::yun 
Rıza Şah Pehlevi'nin doğumları yıl 
dönümü münasebetile, Hariciye Ve
kili Dr. Aras ve İran Hariciy.? Vez·,ı. 
reti Vekili Adle arasında telgrafıar 
teati olunmuştur. 

Balıkesir menılehet 
Hastanesinde iştial 

Hatay intihabatına kısa 
zamanda başlanıyor Balıkesir 18 (Hususi) - Memleket 

hastanesi laboratuaı ında vuku bulan 
Cenevre 18 ( A.A.) - Anadolu ajan- zarı kabul edilmiştir. İntihabat esna - bir iştial neticesinde bakteriyolog Ta -

sının hususi ıntİhabiri bildiriyor: sında intibah işleri dolayısile vaki ola- hir ve hemşire Muzaffer ağır s urette 
İntihabat komitesi mesaisini bitir - cak cürümlerin muhakemesi mahalli yaralandılar • 

mek üzeredir. Hemen hemen blitün me mahkemelerden alınacak bitaraf hA - bu haf~~;n~~a hltlr~~t' v~ 'k_0~~;
seleler i.izerinde itilaf hasıl olmuş gibi- kimlerden mürekkeb hususi muvakkat reisine tevdi etmesi beklenmektedi; 
Ciir. İttihaz c>ttiğimiz mühim ve esaslı bir mahkemeye tevdi edilmiştir. Hatay intihabatına böylece en kısa za~ 
bütün noktalarda Türkiyenin noktai na Metinlerin kat'i tahririni komitenin manda başlanacaktır. 

Londra 1 8 (Hususi) - Barselon'un 
bombardımanı esnasında Fransız Vis -
konsolosu ölmüş ve konsolos da yara • 
lanmıştır. 

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

Avusturya, Alman ken hüngür hüngür ağlamıştı. Sir Ed
vard Grey gibi bir adamın samimi olma-

m erk ez bankaları dığrnı ve mükeınmel bir aktör gibi rol 
oynadığını iddia etmek güçtür. Demek 

birleştirildi ki İngiliz hariciye nazırı büyük harbin 
büyük bir felaket olacağını daha o za

Berlin 18 (A.A.) - Avustury!l şimen- man anlanuş ve bu badirenin husule ge-
diferleri Alman idaresine geçmiş ve iki tireceği fecayii, evvelinden göz yaşlarile 

r 

memleket arasında tediye tahdidatının karşılamıştL İngilt~renin ve onunla be. 
ve gümrük resimlerinin kaldmlması hu- raber Fransanın bugünkü teennilerini de 
susunda maliye nazırma salahiyet veril- bir z8.f eseri saymaktan ziyade, patlıya• 

1 miştir. Alman ve Avusturya merkez ban- cak bir harbin, bir evvelkinden çok da. 
kaları da birleştirilmiştir. ha feci neticeler vereceğini peşinen talı· 

1ngUlz tebaası serbest rrıin etmelerinden ileri geldiği, bir ihti· 
Londra 18 <A.A.) - Vlyanadan bildiriyor: mal olarak kabul edilebilir. 
İngiliz p'lSaportunu hlmll bulunanlann, 

Yahudl dahi o\~ıı.lar, hududlardan serbest Filhakika, beşeriyet için bugün bir 
bırakılması için hudud memurlarına emlr harbe girmek, hiçbir kazanç temin etmi· 
verildiği ve İngiliz mal ve mülkünün tama - yecek bir badireden başka bir şey ola
mlyetlne riayet edileceği Avusturya maka - maz. Bin müşkülatla toplanmış servetle. 
matı tnrafından İngilterenln Viyana konso. rin tekrar heba olmasını, milyonlarca in· 
losun:ı. blltlı:Jlmiştır. 

Dört senelik plln sanın fena bulmasını ve dünyanın, şira· 
Bcrlin 18 (A.A.) - B. Göring dört sene- zeslnden kopup bir daha düzelemez bir 

llk plAnın Avusturya için de tatbikini em- hale gelmesini intaç etmekten başka, gö-
retınlşt1r. rünürde, ameli bir fayda, müşahede edil· 

Yeni tevkifler miyor. 
Viyana 18 - Avusturya kral taraftar. Bundan ötürüdür ki bir takım kimse· 

Iarı şefi ve Arşidük Franz Ferdinandm lerin cdaha ne duruyorlar?• suali derin 
büyük oğlu dük dö Kohenberg bugün bir sükO.t ile karşılanıyorsa, bunun bir 
tevkif edilmiştir. zaf eseri olduğuna derhal hükmetmeme· 

Birkaç hafta evvel bir demiryolu istas- lidir. Teenni ve basiret her zaman iyidir 
yonunda Alman bayrağına hakaret eden ve büyük devletler için, bugünden yarı· 
ve kral taraftarları şefinin küçük karde- na harb kararı vermek zannedildiği gibi 
şi olan dük Ernest dö Kohenbı:?rg ise, bir kolay değildir. Çünkü ortada mevzuu 
kaç gündenberi mevkuf tutulmaktadır. bahsolan şey, maddi servetleri hesaba 

Gençlik ve spor 
bayramı 

19 Mayıs tatil günleri 
arasına girecek 

Ankara, 18 (Hususi) - 19 mayıs genç
lik ve spor bayramı hazırlıkları başla
mıştır. Alakadar müesseselerin münıes
sillerinden mürekkeb bir kom:syon bu 
yıl şenliklerin fevkaliıde bir surette ya
pılmasını temin edecektir. 

19 mıtıyısın gençlik ve spor bayramı ola 
rak resmen kabulü için de hazırlıklar ya
pılmaktadır. Üzerinde çalışılmakta olan 
kanun projesi bugünü resmi b"'lcl bay
ram ve tatil günlerimiz arasına ilave t.~· 
m ektedir. 19 mayısta Ankara spor ve iz
ci teşkilatı tarafından muazzam geçld 
resmi yapılacak, vilayetlerden gPlcn 

katmasak dahi, milyonlarca insanın ha· 
yatıdır. - Selim Ragıp Emeç 

lngiltere - 1 lal ya arasında 
bir ticaret mukavelesi 

imzalandı 
Londra, 18 (Hususi) - Zecrt tedbirle

rin kaldırılmasından sonra, bugün ilk de 
fa ol~rak İngiltere ile İtalya arasında 
bir ticaret mukavelesi imzalanmıştır. 

Bu mukavele mucibince iki memleket 
arasındaki ticari münasebat ııonnal bir 
safhaya girmiş bulunuyor. 

Londra, 18 (Hususi) - İngiltereıtin Ro
ma sefiri Lord Perth, bugün Kont Ciano 
'ile tekrar görüşerek İngiliz • İtalyan mü· 
zakerelerine devam etmiştir. 

Veni bir şilepcilik şirketi 
kuruldu 

gençlik mümessilleri de geçid resmine iş· Şilepçilik ve tlcarl deniz naltliyatu.u inkL 
tirak edeceklerdir. şaf ettirmek maksadlle Denlzbank, iş ban. 
Diğer taraftan Ankarada toplanacak kası ve Etibank tarafından bir vapur şirketi 

ı b"t•• T .. k rY• .. . 1 kunılmuştur. Bu şirket Londradan 3 vapur 
o an u un ur genç ıgı munıessılleriı· satın almaktadır. Bunlardan blrt satın alın· 
Atatürk huzurunda and içeceklerdir. mıştu. ve ti blA tonıukıur. 
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Türkkuşu faaliyetini 
hu yıl çok genişletiyor 

Teşekkül eden Türkkuşu umum müdürlüğü salı 
günü işe başlıyor. Umum müdürlüğe tayyareci 

binbaşı Osman Nuri tayin edildi 

TiiTkkıqu plcin ch'Ierinden biri 

Yüz elli bin liradan ibaret olan büdce-1 yerlerde bu sene yeniden Türk.kuşu fU
~· on misli artırılarak ~ir buçuk milyon beleri açılacnk~ır. Ankaradaki motörlü 
liraya çıkarılmış ve Türk Hava Kuru- mekteb de genışletilecektir. 
muna bağlı olarak teşekkül etmiş olan Geçen sene İnönü kampında C. brö
Türkkuşu umum müdürlüğü, martın yir- vesi almış olan gençler Türk Hava Ku
mi ikisinden itibaren bilfiil faaliyete ge- rumunun gönderdiği iki tayyare ıle Ye
çeceğinden hazırlıklara başlanmıştır. şilköyde staj görmektedir. Staj rnürlöeti 

Türk.kuşu umum müdürlüğüne tayya- bu hafta sona erecek ve tayyareler tek
reci binbaşılarından Osman Nuri tayin rar Ankaraya dönecektir. 
edilmiş, mektebler müdürlüğüne tayya- Türk.kuşu sıhht muayenelerinde bu se
reci yüzbaşısı Zeki ayrılmıştır. Talim ne 96 genç kazanmıştır. Bu gençler nısa
terbiye, teknik, işletme, inşaat, atölye nın birinci gününden itibaren ameli 
~besi şeflikleri umum müdürlüğe bağ- derslere başlıyacaklardır. Bu sene ameli 
lanmakta, planörcülük, paraşüt~iiliık, dersler geçen sene olduğu gibi :Oniversi· 
modelcilik şubeleri §eflikleri ise mekteb- te meydanında ve bilahare Ramide yapıl
ler müdürlüğünün emri altına verilmek· mıyac:ık, talebeler planörlerle beraber, 
tedir. Mektebler müdürlüğü de uınum Boğaziçi lisesinin arkasında bulunan sa. 
müdürlüğe bağlı bir teşekkül olarak ça- haya, Topkapı haricinde, Çukurbostanda, 
lışacaktır. Kadıköyünde Fikir tepesinde, Hürriyet 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Anka- tepesinde, Üniversite !Jahçes.inde bulu
ra, Urla, Kayseride birer ba§kanlıkla ı- nan meydanlara dağılacaklardır. Bu 
dare edilen Türkkuşu işleri de teşkilAt- maksadla fstanbuldaki teşkilatta on ka
landınlacaktır. Bahkesirde ve diğer bazı dar Türk.kuşu muallimi bulunacaktır. 

Müte/errik: I Poliste: 

ı 
Bir kadın oğ!unu 

kurtarmak 
için polise verdi 

Tehlikeli ve cüretkar bir 
hırsız mahkemeye verildi 

Dig"' er bı·r -:--- - t IA d Evvelce hudud harici edilen Hanri ismindeki bu adam 
eroın mup e ası a ht b. d .k ' 

bizzat polise başvurarak sa e ır p~aport. te arı ederek tekrar lstanhula 
tedavi edilmesini istedi gelmış ve hır çok hırsızlıklar yapmıştır 
Beyoğlunda oturan Eleni isminde yaşlı Azılı bir hırm hakkında mllddeiumum1 - rakten suçlu olan diğerleri ıse su~lu Ahmed 

bir kadın dün Emniyet Müdilrliığüne llkçe yapılmakta olan tahklkat dün net.1ee- olduğunda mar etmişlerdir. ' 

.mü~aca~t ederek oğlu Koc;onun çoktan- ye ı::ı~~indckl suçlu bundan evvel muh- Duruşma, ~hhllerin celbi için talik e -
·~1 eroın kullanmakta olduğunu ve ken- tellt hMlsel<:!rlnC!e:ı dolayı hudud har1c1 e - dllml§t.1r; • 
d~sıni yakalayıp bundan vazgcçirmelerı- dUrniştlr. F'akat b~r müddet Balkanlarda ve Tevkif edılen m _başir tahliye 
nı rica etmiştir. Koço yakalanarak hak- muhtelif memleketlerde dolaştıktan sonra. d"ld. 
kında lazım gelen muameleye tevessül sahte bir pasaport elde ederek. Edlrneden e . 1 
olunmuı::tur tekrar hududlarm117. dah1Jlne gtrmlştlr. 

. ~ · Bunu milteakib de Beyoğlu ve Şişli cıva- Dosya çalm9:k iddlasile tevkif edilen wb-
Edırnekapıda Tekke sokağında oturan nnda muhtellt a!.rkat vak'alan olınap ba§ ll~at kalemi nıübnşlrlerlnden AH, 2 tncı sor. 

Şerafeddin de zabıtaya müracaatla eroın lamıştır. - . ıu hAklmllıtl k:ırarile serbest bırakılml§Lır. 

ipti.lasından kurtulmak için tedavısine Bir çok apartımnn dalrelerlnln kapılan Hisar fac:asınm k şfi yapı:ıyor 
polisin yardım etmesini rica etmiş ve Jfı. açılıyor ve !çerden muhtelif eşya çalınıyor-
zırn gelen muameleye ba 1 t du. Çalınan malların ba§ında. mücevherat Hisar fnelası tahkikatı münasebetlle -tı tin 

______ .:_ş_a_nm___;ış ır. cellyordu. ctl hukuk mahkemesinin kararlle seçilen ve 

B 
Nihayet, zabıtanın mkı takibatı xıetlce _ ekserlsl bahr!ye ırobitanından müteşekkil eh 

orsanın Ankaraya .sinde bu muhtelif sirkaUerl yapanın. hüvl -ıllvukuf hcy'etl, nntp olarak mahkeme Aza • 
yetinl glz.llyerek Türldyeye dönen Hanrl ol- sından Sabrlnln riyasetinde dün Mdlse ma· 

ki• • • • ı J • doğu anlaşıl:ırak, yakalanmıştır. halline hareket etmişlerdir. TcsbltJ delAJ} na 1 ışı } er ıyor Milddelumum1Uğe tesıim edilen Hanr1 9 keşfi yapıldıktan sonra, hazırlanacak rıa • 
yerden hırs\Zlık etmekten maznun bulun _ pora göre, tahkikat tekemmül edecektir. 
maktadır. 

Suçlu, tahkikat sırasında suçlannı ikrar Afiş ücretleri inc1iril~yor 
ederek: 

- BenJ ne Y~nanlstan, ne de Bulgaristan Afişaj ta]imatnamesinde yeni ta • 
tabul etti. N~çnr kalarak bu sahte pn.ııa _ dilat yapılmtı.ktadır. Yeni tadilatta a • 
portıa Türk.iyeye glrdlm. Yaptığım hırsızlık- fişaj ücretleri so:ı tesbit edilen şekil • 
lan ise, aem ve a~ kalarak yaptım. demişUr. den yüzde y]rmi nisbctinde ucuzlatıl -

Buçlu, hakkında ilk tahkikat açılması ı -
çın 2 :nc1 ~OnfJ Mkimllğlne verilmiş, suçu makta, formalite işleri kolaylaştırıl • 
sabit görülerek sahtekA.rlık ve hırsızlıktan maktadır. Y~ni. proje, Şehir Meclisinin 
muhakemes1 tnJebUe Asliye mahkemesine Nisan nyınd:ıki toplantısında görüşü 
aönderllmlşt!r. lecektir. 

Ormanhköy cinayetinin 
muhakemesine b&şlandı 

Çataıcamn Ormanlı köyünde bir sünnet 
. . . düğününü müteatib çıkan kavgada Sabri -

Borsa komiserlığıne aıd eşya ile bor- nln kafnsma tas vurarak ölümüne sebebiyet 
sa muamelatı yapanların yazıhanelt>rln- veren Ahmed Köse. suç art.aklan Mehmed 
deki eşyanın Ankaraya nakli devam et- Köse, İbrah!m, Murad ve Zeynel oğlu Meh-
mektedir. med Ağırceza mnhkemesine verilmişlerdir. 

Dün borsan h · k 1 . Bu kanlı kavganın maznunlannın mu -
. .. ın arıce arşı muame esı hn.kemelerlne dün başlanılmış ve mahkeme-

m gosteren tablo da kaldırılmıştır. Bu da de okunan aon tahkikat kararnamesinden 
Ankaraya götürülecektir. Borsa memur- Ahn1edln ölü Sabriyi kafasına taşla wra -
ları da ay sonunda Ankaraya gidecek- rak yere serd!ğt, Mehmed Kösenin de tize -
lerdir. Resimde e§yanın nakli görül- rlne çıkarak çiğnediği anlaşılmıştır. 
mektedir Suçlulo.raan Ahmed ve Mehmed Köseler 

' hAdlseyl JnkD.r etnıışlerdlr. Kavgaya işti -

__ ,..... .......... ..-.....----·-·--·----
Meşhur Oı;era Lır.k ş ntöı.O 

OLGA SOMOGYi 
Yunım Opernsı tenoru 

BAKEA 
ve YUNKA 'nm tenor işlirnkıle 

N OV OT N i' de 
dinleyiniz. 

Kimya Enstitüsünde dun de 
yangın çıkfl SARAY sinemasında Dün akşam saat 18,15 de Cağaloğlunda, 

Aparbman Te han kapıcılıklan Otomobil kazalan Kimya Enstitüsünde bir yangın başlan- Hisst ve mOessir bir film ... Merakh ve zengia bir mevzu ... 
Apartıman, hl!n gibi kapıcı ve oda- Şoför Fahrinin idaresindeki 2640 numara- gıcı olmuş ve itfaiyenin vaktinde hdber-

başılıklannın esaslı surette ıslahına ka- lı taksi otomobW ile Şoför Ekremin kullan- dar edilmesi sayesindt! içerisinde birçok 
ra.r verilmiştir dığı 1116 numarnlt hususi otomobil Altın - patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunan 

· bakkalda çarpışmışlardır. Her Ut! otomob11 
Apartıman kapıcılarının mutlaka er- de ehemmlyetıı surette hasara uğramıştır. binada yangının büyümesine meydan 1 

kek olınası şart konulmaktadır. Bu gi- * Şoför Salih tarafından idare edilen verilmemiştir. 
bi yerlerde çalışanların kapıcılıklan 2199 numaralı otomobil Fatih tramvay yo - Yangın ilk defa bir iş için Enstitüye 
birer gedik haline koydukları, bazı ka- lundan geçerken 8 yaşlannda Ahmed adlı gelmi§ olan şehircilik matehassısı Pros
pıcılıkların 250 - 500 liraya ve hatta :. çocuğa çarparak: bacağından :raraıam?J- tun muavini tarafından görülmüş ve der. 

daha fazlasına başkalarına devredildi- * Saraçhaneba~ından geçmekte olan n hal telefonla itfaiyeye haber venlmiş- , 
ği görülmüştür. şofö: All tarafından kullanılan otomobllln tir. Tam vaktinde yetişen itfaiye, dnce 

ANNABELLA 
gibi iki buyuk 

ve 
yıldız 

CONRAD 
tarafmdan 

VEİDT 
yaratılan 

KIZIL RAHiP 
• 

Fransızca sözlü filminde, CARDINAL RlCHELlEU'nOn gnddctrane 
hareketleri .... ve aşklarını göreceksıniz. 

llAveten FOX JURNAL dOnya havadlslerl p r b 1 . h . 1 ted kapısı birdenbire açılarak oradan geçmek - susuzluk yüzünden biraz sıkıntı çekmişse 
o ıs u mese.eyı e .enunıyet e - te ol:ın Ali isminde bir t:ıhsın başına çarp - d 

kik etmektedir. Gedik usulü kalktığı mış, hafltce yaralam~tır. e yangın yalnız bir ecza dolabı yandık· ( ) 
halde bu şekilde hareket edenlerin va- Di . . . . . tan sonra söndürülmüştür. Yangının nc-
ziyetleri gözönünde bulundurulacak _ lsı.zler cemıye.tinın eakı reiai den çıktığı henüz kat'iyetle belli olma-! DE AN NA D u R B ı• N 
t1r. KapıcJlann gayet mazbut kimseler hakkında takıbat yapılıyor makla beraber yanan dolabdaki e<:zayi 

~~~m~m~u~~~- ~~~mM~~~~~-~~~~k~i~~~~~en~~---•••••••••••••••••••••••••-
cud kapıcıların vaziyetleri de tedkik e- mlyeUnln bazı mtinasebetslzllklerlnl gören Heri geldiğine ihtimal verilmektedir. ~---~ Patlayan silahlar •.• Öten imdad düdükleri ••• 

. . . .. VUA.yet idare hey'eti mezkür cemiyetin ta 
dılmektedır. B:r kapıcının tebeddu - patıımnsına karar vermiş ve bu kara d - Valide ham yıkllrıhyor Sisleri yaran proiektörlar arasında bnynk bir aşk ... Sevgilisini felakette, 
lünde mutlaka O mıntaka polis amir - derhr.l infaz edllmlştl. Cemiyetin Reisi ~la~ ölümde blls yalnız bırakmıyan bir kadın ... 
liğinin malCırnatı olacakt1r. Apartıınan Süleyman Kök dün zabıtaya müracaat ede- Gazetenizin 17

'
3

/
938 tarihli nüshasında SiL wrJA SID' 1'TE'Y ve HE'"TRY '17.Qı 1'TDA 

k c 1 t bl lntışar eden Eminönü meydanının tevsi n t' .ı ı.., L ı..,. 1.. , J...,, 
sahibleıi de bunu bildirmekle kat') şe- re cm ye nasındaki bazı eşyaların ça - ısUmlA.klne al::! yazı meyanında Valide Ha-
kilde mükellef tutulacaklardır lındığmı iddia etmiştir. Bunun üzerine po - nının en .. "n" bırnkılaca"ı hakkında... 1azı Ya k H k k d 

. lls tahkikata başl:ımış, takat bu eşyalnnn .,., .. 6 ıu şama a 1 m 1 r 
Bükrt§ elçimiz ıehrimizde çalınmayıp Süleyman Kök tarafından Ca - dogru değildir. nııflıw mukarrer olduğu vec-

Bir müddettenberi Ankarada bulunan ğalo~ıu yokuşundaki bir başka binaya kal - hile llkönce mezk'Or han JstimlU edilip 11- SAKA RVA 
.. . . dınldı~ı neticesine vanlmıştır. Dilsizler Ce _ kılacaktır. Bu haberin bu ıureUe dllzelUJme- B .. ~ ~ c:l fi\' • d 

~ukr!ş el~ı~ız Hamdullah Suphi Tann· mlyetınln s:ıbık Reisi hatklnda tasnU cU _ sini rica ederim. ugun ~ Sinemasın a 
over §clınmıze gelmiştir. Hamdullah rüm maddesinden takibata başlanılml§ ve l.st. Vali Te B. Rebi M. 
Suphi birkaç güne kadar vazifesi bS§ına kendisi müddeiumumlllğe ıevkedilmlftlr. E. Senncan 

döneeektlr. Bir çocuk yandı 
Trakya Umum Müfetti§l General Ka- Beşlktaşan üzengi sokağında <>turan aa-

zım Dirile dün şehrimize gelmiştir. Ka- raç Ahrnedln lkl yaşındaki otlu, oda içinde 
zım Dirik, şehrimizde bulunan Dahiliye oynamakts. iken üzerinde kaynar tencere bu 
Vekilile görüşecektir. lunan mangalı devirerek vficudünün muh _ 

telif yerlerinden ağır surette yanın~. Şişli 
çocuk ha .. taneslne kaldırılmıştır. 

Askerlik işleri: 
Askerlik şubesine daTet 

Bir işçinin 3 parmağı koptu 
Biiyükdere kibrit fabrikası işcllerinden 

Musa oğlu All çalışmakta olduğu makineye 
kazaen sat; tllnl kaptırması neticesinde üç 

Emlnönü Aste:Uk Şubesinden: Eminönü paı mnğı birden kesilmiş, Amerikan hasta _ 

Bugün IPEB sinemasında SENENiN EN MUAZZAM~~ 
AŞK - HEYECAN • KAHRAMANLIK Te MACERA ŞAHESERi 

ZENDA MAHK0MLARI 
(Fransızca SöZlü) 

B•t Rollerde ı RONALD KOLMAN • MADELElNE KAROL -
DOUGLAS FAİRBANK Jr. 

Bugün saat 1 de talebe matinesi 
tazası Mal•nüdürluğünden m.aaş alıp da nesin~ kal:hnlmı.ştır. 

Beykoz Askerlik Şubesinden tütün Utrami - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı••••••mmııııllıiliiiimıiliiii.ıilimıılliim yes1 alan maJUl sübay, erler ııe şehld yetıın. .. 
lerlnln kayıdlıı.n Beykoz Askerllk Şubesln - .. A B T B A 
den slllnertk Emlnönll Askerlik Şubesine IW& 
devredilmiş oldu~undan allikadarların on 
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Şimdiye kadar 
yarattığı en 

güzel şaheseri SARI ZAMBAK 



B olu köyleri birbirlerine 
şoselerle bağlanacaklar 

Kozlu kömür 
ocaklarında bir 
kaza daha oldu 

Bolqnun sebze ihtiyacını temin eden Soku köyünde de 
iki aya kadar elektrik istihsal olunacak 

Zonguldaktan bildirildiğine göre 

Kozluda feci bir kaza olmuş, 8 numa
ralı kuyuda birdenbire su patlamış ve 

işciler su içinde kalmışlardır. İşcilerin 
kurtarılması için derhal faaliyete ge

çilmiş, bir kısmı çıkarılmış, fakat sekiz 
kişi bulunamamıştı. Ertesi günü de 3 

kişi bitab bir halde çıkarılmışlardır. 
Beş kişinin henüz ne olduğu malum de

ğildir. Bunlarm da sağ olarak kurtarıl
maları için çalışılmaktadır. 

Bursada modelciliğe 
Rağbet artıyor 

Soku 1cöylille-ti "e natkevi üyeleri 

Bursa (Hususi) - Türkkuşu mesai
si devam etmektedir. Modelcilik işinde 
hayli ileri gidilmiştir. Çocuklar model 
malzemesi satan dükkanlara tehacüm 
etmektedirler. Yakında Bursanın her 
taraf mda çocukların uçurtma yerine 
bununla oynamaları muhtemeldir. 

l3olu (Hususi) - Bolunun doğusunda 

bulunan ve şehrin her türlü sebze ihti -

~acını karşılıyan Soku köyü, aşağı ve yu
karı Soku adile ikiye ayrılmıştır. Suları 
boı ve havası güzel olan bu köy şehre beş 
ijıometre uzaklıktadır. Her hafta mer -

(ezden köylere doğru uzanan Halkevi 

toycülük şubesi bu hafta vali Salim 

Qündoğanın başkanlığı a 1tında Sokuya 

da gitmiştir. Köydeki bütün hastalar 
ltıuayene edilmiş ve bunla1· arasında fa -

~ olanların ilaçları Hal!tevi yardım ko

lıı. tarafından temin olunmuştur. 
\Talinin köylülerle yaptığı hasbıhaller 

Çok samimi olmuş, valinin sözleri köylü

ler üzerinde derin tesirler bırakmıştır. 
Soku köyüne toplanan civar sekiz köy 

lıaıın müttefikan, köylerini birbirine ve 

~trıca şehre bağlamak için muntazam 

birer şose açmayı vadetmişler ve derhal 

~ başlamak için kat'i teminat vermi~ • 
!erdir. 

Soku köyünde şehrin ve civar köylerin 

lııt ihtiyacını temin eden on üç değirmen 
\ı'llrdır. Bu vaziyeti gören vali, burada ........................................................... .._ 

Bafra - Samsun 
yolu ihale edildi 

Safradan yazılıyor: İyi bir tütün mın
lakası olan Baf nının Samsuna bağlan
~ası için Samsun - Bafra yolunun bin 
~ra sarfile t amlri kararlaştırılmıştır. 
ijafranm külti.ır sahasındaki inkişafı da 

kkate değer. Kas::ıba ve köylerde, ilk 
tahsil bir mükellefiyet halinde tel3.kki 
ı:ıtu.nnıaktad!r. Bcled'ye muntazam bir 
~rogramla çalışırnıkta, bilhassa otel ve 
?kantaları sıkı bir kontrol altında bu
~tıdurnıaktadı r. 
l'ütün mahsulünün çok ve nefis ol

llıasına rağmen piyasa durgundur. E
tııanet runbarlarında bir hayli stok var
~· Tütün satışında nazımlık vazifesini 
~ren İnhisarlnr İdaresinin normal fi
~larJa mübayaauı devam etmesine rağ
' en, eğer yeni alıcılar çılanazsa tütün 
~tı~lannın sıkıntılı bir devreye gire
~ söylenmektedir. 

külfetsiz ve masrafsız elektrik istihsali • 
nin çok faydalı olacağı hakkındaki sözle
rini benimsiyen köy gençlerinden İhsan 
Bolu kendi tarafından tesviye edilmek 
şartile bir dinamo getirterek elektrik is
tihsalini iki ay zarfında tahtı temine a· 
larak bütün köyü tenvir etmeyi kabul et
miş ve kat'i taahhüd altına girmiştir. 

Soku köyünün meyva yetiştirmlye o • 
lan f evkaiade kabiliyeti ve yetişecek 
meyvanın bırakacağı umumi faydalar ü
zerinde yapılan incelemeleri benimsiyen 
köylü fazla hasılat vermiycn ekindeı:. sar
fı nazar ederek tarlalarını meyva bahçe
si haline getirmeğe karar vermişlerdir. 

Köyün ihtiyar muhtarı bu uğurda köy. 
lüye örnek olacağını söylemiştir. 

Geçen yıl Düzce kazasında yapılan mey 
va fidanlığında yalnız kırk bin dut fidanı 
yetiştirilmiştir. Armud ve elma fidanı 

mevcudu yüz bini bulmuştur. 

Uçucu üyelerin planörcülük dersleri
ne 9 marttan itibaren başlanacaktır. 50 

~cu talebeden dördü kızdır. Havalar 

müsaid oldukça planör uçuşları yapıla
caktır. 

Sıvasta halk dershaneleri 
Sıvas (Hususi) - Her yıl olduğu gibi 

bu yıl da şehrimizin merkez ve kazala
rında Ulus okullarının A-B dershane
leri açılmıştır. Bu okullara devam eden 
kadın ve erkek talebenin yaşlan 45-50 
arasındadır. 

Kadın talebeler cAtatürk mekteb1e
rinde okumak bi!" nimettir, cehaletten 
kurtularak nura doğru ilerliyoruz» de
mektedirler. Her okul bulunan köyde 
köyliı kadın ve erkekler gündüz ve ge
ce dershanelerin<> koşmakta ve azami 
istifade etmektedirler. 

Trakyada köylü bayramı kutlulandı 

Edirne köylerinden birın de kutlulama törent 
Edirne (Hususi) - 18 mart Çanak.ka • vani mahsuller teşhir edilmektedir. Halk, 

le kahramanlığının yıldönümü olduğu davul ve zurnalarla ıi'eş'eli bir gün ge -
gibi köy kanunu tatbikinin de ilk günü çirmiştir, 

olduğundan, bütün Trakya köylüleri bu Nahiye müdürleri ve köy mualUmlerJ, 
iki bayramı bir arada kutlulamışlardır. halka, köy kanunu, devletin köycülük si
Köy kanununu tatbik eden bir çok köy- yaseti ve köylerde yapılan kalkınma iş • 
!erde sergiler hazırlanmıştır. Bu sergi - leri hakkında izahat ve malumat ver • 
lerde, köylerin yetiştirdiği zirai ve hay. mişlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Antepte riakil vasıtalarına 
bir cadde tahsis edildi 

Yeni plana göre şehrin ağaçlandırılması ve mnhte lif 
yerlerde parklar yapılması kararlaşbrıldı 

Antebde Alleben dereri 
Gazianteb (Hususi) - Burada bugüne 1 mevcuddur. Runların başında doktor Ml"

kadar nakil vasıtalan şehrin belli b~şlı cid, doktor Sai.p d~ğumevleri gelir. s.on 
caddelerinden geçmekte idi. Yeni plana zamanda beledıyenın açtığı çocuk polik ... 
göre vesaiti nakliye caddesi olarak İs - liniği de mühim bir noksanı doldur • 
.m€tpaşa caddesi tesbit edilmiştir. Lise muştur. 

önünden başlıyan bu cadde şehir kıyı - ---~·-·-· · -·-------
larını takib ederek belediye civarına ve A bdürrahinı çetesi 
oradan da şehrin öbür ucuna kadar uza - ile yakalanan Ziya 
maktadır. Bu suretle şehir tozdan kurtul-
muş olacaktır. Belen tahliye edildi 
İmar planı mucibince şehrin muhtelif 

yerlerinde parklar vücude getirilecek -
tir. Planı yapan mimar Yansen her şeye 
tercihan memleketin ağaçlandırılmasını 

istediği cihetle belediye bu sene şehrin 
bir çok yerlerine binlerce fidan diktir • 
miştir. 

Asfalt cadde üzerinde bulunan Alle • 
ben deresi yanındaki şehidler abidesi et. 
rafında güzel bir park vücude getiril • 
mektedir. 

Kiiltür işleri 
Vilayetimizde bilhassa kültür işlerine 

çok ehenuniyet verilmektedir. Talebe 83• 

yısı gittikçe artmaktadır. Okul binalan 
bugünkü ihtiyaçlara uygun olmadığın • 
dan sıkıntı çekilmektedir. Bu sene için
de bazı okullar tadilen genişletilecektir. 

Hayır cemiyetleri faaliyeti 
Halkevi sosyal yardım kolu menfaatine 

Tırtıllar piyesi temsil edilecektir. Prova· 
lar yapılmaktadır. Bu kol, lise talebele· 
rinden bir çoğuna yardımda bulunmak • 
tadır. 

Kızılay kongresi toplanmış, ve yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. Çocuk E· 
sirgeme kurumunun kongresi de Halke -
vinde toplanmıştır. Bir yıllık mesaileri 
şükranla karşılanmıştır. 

Sılıhat miiesseseleri 
Gazianteb mükemmel sağlık muesse • 

selerine malik olmak bakımından bahtı • 
yardır. İyi bir trahum hastanesi ile nok
sanı gitgide tamamlanan bir memleket 
hastanesi ve hususi sağlık yurdlan da 

Geçen sene temmuz ayında Diyarbakı
rın aşağı Salat köyü civarında maslCı~ 

Şeyh Saidin kar • 
deşi Abdürrahi • 
min reisliğmdekl 

çete ile bir müsa
deme olmuş, çetQ 
efradından 11 kişi 

ölmüş, diğerleri 

yakalanmıştı. Bu 
meyanda Ziya Be 
len isminde bir a-
dam da vardı. Bu 
adam Türkiyede 

-' 

Ziya Belen 
memur iken Suriyeye firar ettiğını, sonra 
bu firarına nadim olarak vatanına ve va
zifesine dönmeğe karar verdiğini, fakat 
dönerken vatana bir hizmet ifa ~tmek te 
istediğini söylemiş ve hududumuzdan 
girmeği kararlaştırmış (\lan bu çeteye 
dahil olarak onları hükumete yakalatLır· 
dığını bildirmiştir. 

Bu iddia Ziya Belenin kavli mücerre -
dinde kalıyordu. Bunun için Diyarbakır 
müddeiumumiliğine tevdi edilmişti. Ya
pılan sorgu ve ilk tahkikatı netıcelenmiş, 
Ziya Belenin iddiasının doğruluğu ve çe
teyi aşağı Salat köyünde uyurlarken Na
suh isminde bir köylü vasıtasile jandar
malara ihbar ederek yakalattığı resmi 
tahkikat ve tVesaik ile anlaşılmış, hakkm· 
da men'i muhakeme kararı vP.rilmiştir. 

Mevkuf bulunan Ziya Belen tahliye edii-
miştir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
Muşta bir kalp lira ıörüldü !Tolu ııc Arif Demirayın evi zabıtanın mOra-

Muş (Ilususi) - Bakkal Mustafa oğlu kabesl aıtı~a alınarak haricle ihtlllttan 
Ahmedln l:?rcunu ödemek üzere ziraat ban- mened.llm!ştı.r. 
kasına verdlğl gümüş liralar arasında bir ta- iunlttr. halk oparlörleri 
nesinin kalp olduııu veznedar Mustafa ta _ İzmit mmusi) - Halkevl şehrin en 141ek 
rafından ı;örülmiiş, kalp lira, bir zabıt yapı- 4 muhtelif. yerlerine oparlör koydurdu. 
larak müddelunıumillğe verilml.ştir. Bakkal Ankara ve ıoıtnnbul radyo neşriyatı, verilen 
bunu kimden aldı~nı bilmemektedir. konferanslar, tcmslller bu şekilde halka ya-

Sıvasta çocuklara yardım yılmaktadır. 
Sıvas (Hususi> - Şehrimiz Çocuk Eslrge- İzmit emniyet mödiidüğü tefriş edlldJ 

me Kurumunun başında bulunan Emekli İzmit (Hlı:aı:<:il - Emniyet müdürlü~ü 
tuğbay Ethem Tanrıverdlnin ve arkadaşları- dalresl güzel blr şekilde tefriş edilmiş ve daire 
nın verJmll çalışmaları ile ilk okullarda oku- tamir ~örmü~tt:r. Emniyet müdürü Şerif 
yan 200 kimses!z çocuğa elbise ve ayakkabı Nimet bu husu~t~ büyük bir emek sarfet -
verilmiştir. mektedlr. İııtı:-;ı:ır salonları, odalar ve kalem 

Ak<ııtray sıtma mücadele tabiblitl kısmı pel: mükemmeldir. 
Aksaray fHtı!usi) - Bir senedenbert mün- Denizli büdcesl 

hal olan Aks:ıray sıtma mücadele tababeti- Deni~ll vJlliyet\ 1938 mali yılı gellri mu
ne doktor Nuri tayln edilmiş, vazifesine baş- hammenntı mn:n sfiren hararetıı bir müna-
lamıştır. kaşad,m so~r<.ı (611.000) lira ve adi masraf 

A\tsarayda menenjit. hastalıtı bildcesı hi::i!'lcl kısmı da (87,798) llra olarak 
Aksaray CHcsusi) - Aksarayda son gün- kabul eıUlm'§tlr. 

lerde bir k:ıç menenjit vak'ası görillmüştür. Silivride bir cürmümeşbud nk'ası 

tl.b liasan Bey şikf.ıyet etmek 
i olmasın ama .. 

. . . bizim müdür pek dağı· 
nık A~om 

•.• Masasının üstünü, çek· 
mecesinin gözlerini görsen 
öyle kar!§ık öyle karışık ki.. 

Birine! rl::fa Hctlp o~lu Tolunda, ikinci defa Silivri <Hııs:.ı~i) - Şakir isminde blr maltL 
Hasan Bey - Gayet tabit kasabada demlrcl Arif Demlraym karısında nlst sarho~lu!d~ Mestan isminde birisinin e

azizim, sen geçen gün onun görülen bıı h:ıstıılık üzerine hülı:ilmet tabibi vlne ~lrm!.ş ve Mestanı bacağından yarata ... 
için cAvrupah adamdır. de. Avni Arda! muktezi tedbirleri almıt ve hu- mıştır. Şakir d~rh:ıl cürmümeşhud mahke-
mi d 1 taııtın alraycttnl men lçln her feJ' yapılmıf- mesıne aevked.llmı,, 38 ıün hapse mahkum 

yor muy un. 
1
w. Bu ctlmleden olmak lsere BaUp 111• oblull w !'ap«n 'fi P'Cdhnt• 



~ Sayfa 

C Hadisder Karşısında ) 

TEKÖRDAGLD 
T ekirdağlı Hüseyin kolu kuv

vetli bir pehlivandı. Türkiye

şe hangi pehlivan geldiyse ona meydan 
okudu. Kar§lSlna çıkanlann sırtını yere 
getirdi. 

Tekirdağlı Hüseyin kolu kuvvetli bir 
pehlivandL KOlunun kuvvetini başka di
yarlarda da göstermek istiyordu, günün 
birinde Fransaya gitti. On:ı şöyle bir 
baktılar: 

- Haklanz! 
Dediler.. yoklamak için karşısına bir 

pehlivan çıkardılar. Haklarız dedikleri 
Tekirdağlı, karşısına çıkanı bir hamlede 
hakladı. 

- Hele bakalım, bir başkası ile oe ııec-
rü be edelim! 

Dediler. Tekirdağlı onu da hakladı ve: 
- Evvel Allah kim çıksa yenerim! 
Dedi. Bu söz boş bir iddia değildi ve 

artık ötekı1er de Tekirdağlmın ne oldu
ğunu anlamŞardı. 

- Hık mık! 
Ettiler ve nihayet dillerinin altında 

saklanan baklayı çıkardılar: 

- Burada sana güreş yaptınnz ama 
yenilmen şarttır. 

Tekirdağlı kolunun kuvvetini göster
mek için oraya kadar gitmişti. Yenilecek 
olduktan ~onr:a neye yarardı: 

- Ben böyle işe gelemem! 
Dedi ve geri dönüyor! 

* Tekirdağlı fakir adamdı. A vrupadaki 
meşhur pehlivanlar gibi altında otomo
bili, mükellef apartımanı değil, başını 

sokacak bir evi, ayağında sağlam ayak
kabısı yoktu ve para onun için her ey
di, f.akat o, bu her şeye tekmeyi vurdu. 

* Tekirdağlı güreşseydi, karşısına çıkan-

lann hepsini birer birer yere atsaydı, o
nun vücud kuvveti karşısında sevinç du
yardık. Fakat bugün duyduğumuz sevinç 
daha bilyüktür. 
Tekirdağlı yalnız vücudü kuvvetli bir 

pehlivan değil, yüreği vücudünden daha 
kuvvetli bir Türk çocuğu imiş? 

tsmeı Hulu.si 

C Bunları biliyor mu idiniz? ~ 
Silindir şapkayı bir bakkal 

icad etmiştir 
Biliyor musunuz 

ki bugün en Tesmi 
merasimde giyilen 
silindir şapkanın 

ilk adı soba boru
su idi. Bu şapkayı, 
dükkanına reklfun 
yapmak isteyen 
Londrah bir bak
kal 1797 de başına 
geçirerek dükka

nının önünde dolaşmak suretile moda ha
J.ine getirmiştir. Bu bakkal, bu münase
betle, halkın toplantısına sebebiye! ver
mek cürmile mahkemeye verilmiş, Iaknt 
mahkemede, utanacak bir kıyafetle do· 
}aşmadıktan sonra her hür İngilız gibi ha
reket ettiğini iddia etmiş, beraat kazan
makla kalmamış, halkın omuzları üzerin
de sokaklarda dolaştırılmıştır. Silındır 

§apkayı ilk görenler, bunun çirkinliğini 
fddia ederek uzun :zaman başlarına .koy
mamış1ardır. 

• 
Aşcıları alAkadar eden bazı 

rekorlar 
· Ey aşcıbaŞllar! 

Amerikalı M. 

Sesli sinemada tabiat gUrUltUleri 
nasıl taklid edilir? 

Sesli sinema 
filmlerinde ta -
biate aid bütün 
gürültüler sun'i 
vasıtalarla ya -
·pılınaktadır. Bu
nun sebebi, tabi
at hadiselerine a-
1d gürültülerin 
filme iyi akset
m e s i d i r . Me
sela karda ayak 

gürültüsü :mü husule getirmek istiyor
sunuz? Bunun için, ipek bir torbaya un 

konmakta ve iki torba birbirine sür
tülünce karda yürüyen insan ayağının 
gürültüsü mükemmel bir surette tak
lid edflmcktedir. 

Meselli ormanda kesilen ve yer~ dü
şen bir ağacın gürültüsünü mü yapmak 
~stiyorsunuz? Ü1erine fötr bir bez ge
ç.iriimiş bir tamburun üzerine bir değ
nekle vurmak kafidir Bu gürültü, bal
tanın ağaca temasını tanzir eder. Yap
rakların hışırtısı, bir gazete kağıdının 
buruşturulması1e pekala meydana geti
rilebiliyor. Nihayet bir piyanonun bas 
tuşları üzerine kuvvetle dokundurulan 
el, ağır bir cismin yere düşmesi hissini 
veriyor. 

Dupon·un bir saat- • 
te (2844) yumur-

tayı kırıp ayıkıa- On bir dakikada yerine 
dığıru, Londralı 1 1. ·ı k 
Mister Klooks'ı.ın JBr 0Ş iri en ÖprÜ 
yedi dakikada ye- Fransanın Morsen kasabasında ağırlığı 
di kilo patates soy- 260 ton, uzunluğu da 90 metreyi bulan 

duğunu, Nevyorklu Mister Lovney'.in de madeni bir köprü tam (11) dakikada ye
tki dakikada 104 midye ayıkladığını işit- rine yerleştirilmiş ve akabinde seyrüs~ 
tiniz mi idi? fer başlamıştır. 

Bu lehegi 
Temizliyebilirsiniz? 
cCoşkun Gönüllen nımuzile 

mektub yazan bir okuyucum: 
- Ben, diyo:, 17 yaşında bir genç 

kızını. Bundan bir müddet evvel, 
terbiyeli ve yakışıklı bi.r gençle ta-

nıştun. Bu tanışma, kısa bir zaman 
içinde derin bir sevgi halini aldı. 

Ve nihayet bir gün, dudakları -
mı, nameşru blr ateşin lezzetini tat
maktan menedemedim. 

Şimdi ise hala sevişiyoruz. Fa -
kat, sevdiğim gencin vaziyeti, bizi, 
evlenmek için birkaç sene beklemek 
mecburiyetinde bırakıyor. 

Bu mecburiyet beni endişeye dü
§iirüyor, ve kendi kendime: 

- Acaba, ben hislerime hakim o
lamamakla, düşkün ve hafif meşreb 
bir kız gibi mi davranmış bulunu -
yorum? Ve yaptığım hareket, telafi 
olunmaz bir kusur mudur? 

Genç 'kızm, mektubunda verdiği 
taf.silattan anlıyorum ki, sevdiği er· 

kekle aralarındaki münasebet, buse 
hududundan ileri varmamıştır. 

Vakıa, bir genç kızın, sadece ta -
nıdığı bir erkekle münasebeti bu de
receye vardırması bile, nahoş bir 

gaflet, tehlike!i ve zararlı bir iriki -
yaddır. 

Fakat bu muaşak~mn daha teh -
Iikeli bir neticeden uzak kalmış bu-

lunması, okuyucumu müteselli ede
bilir. 

Ve kendisi, bu tecrübeden aJdığı 
derse itaat ederek, ayni gafleti tek -
rarlamaktan vazgeçerse, bu nameş
ru sevginin bakir dudaklarına sür .. 
düğü lekeyi temizleyebilir! 

Çünkü henüz ahlaki bekaretini 1 
izale etmem:ş bulunan bu gaflet, o· ı 
nun masumiyetine bağışlanamıya -
cak derecede büyük bir günah de -
ğildir. TEYZE 
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IKADBNI 
Model seçmeyi 

biliyor musunuz? 

Küçük bir tecrübe ile bunu anlamak 

imkanı vardır. Yukarıda üç kadın tipi 

var. 

Soldan sağa: Fazla zayıf, fazla şişman 

ve mütenasib vücudlü. 

Şimdi bu üç tipe muvafık gelecek iiç 
elbiseyi altı •model arasından seçiniz ,.e 
aşağıdaki yazıyı okuduğunuz zaman ya
nılıp yanılmadığınızı öğreneceksiniz. 

Muntazam vücudlü - 1 numara. Beli 

sıkı, kollan düz, eteği pek geniş olmıyan 

bu rob bu mükemmel vücudün bütün 

eüzelliğini muhafaza eder. 

Fazla şişman - 5 numaralı rob rengi 
koyu, cinsi ince, beli sentür~iiz ve kal • 

çaları sıkı olduğu için fİ§Dlanı ince gös
terir ve en çok yarfi.jlr. 

Fazla zayıf - 2 numaralı robu ,giyme

lidir ki kırmızı renk doJgunlaştırsın, kloş 
etek bacakların cılızlığını büzgfüü kor -
saj, göğsün zayıflığını gizlesin. 
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Uludağ mektubları: 6 

Kar üstünde fırtına ile 
yapılan bir mücadele 

~ * * 
Fırtına gİ.ttik~e haını arttınyo~du. Y:üziimiize fnızdan kamfdar ıinip 
kal/nyor gibi idi. Sağ lralağunma yanağımız donunca solumuzu çevi· 

rİyonn. Fakat o da bir ilü dakika içinde '1uz kealiyor. 

Yazaa ! Kayakçı 

Scıbahleyis 1ıtiklal marıı ıÖJlleniyOT. 
Sabahın 'hafif aydınlığı otelin buzlu 

pencerelerinden girdiği zaman uyananlar 
dışandan hiç bir gürültü duymadılar: 

Fırtına durmuştu. Ne kadar SÜ~ lriir 
sün bizim canımızı sıkamıyacağını, ka • 
palı da kalsak eğlenceli yaşamayı bile • 
ceğimizi anlamı§: 

- Pes! demişti. 
Kar yığıldığı ve donduğu için kapıyı 

zorla açtık. Her taraf güneş içinde. Yal -
nız hafif bir rüzgar esiyor; fakat sanki 
iğne yağdırıyor. 

Kar yumu§ak. Kayaklarla yürüdüğü
müz zaman bile dizlere kadar gömülüyo
ruz. Mülkiyeliler ilk defa olarak kayağa 
çıkıyorlar. Ayakta durmak için bile güç
lük çekiyorlar. Buna rağmen karşılıklı 

tek sıra olduk. Üç gündenberi fırtınayı 
din1iyen dağlara gençliğin ağzından 1s • 
tiklal marşını dinlettik. 

Marşın ortasında ve rnüdhı~ ayazda 
gözlerimiz iki üç yüz metre ötedeki iki 
siyah noktaya daldı. Bunlar otele yiyecek 
getiren köylülerdi. Ayaklarına tahta par
çalarmdan kayak uydurmuşlardı. İstiklal 
marşını duyar duymaz .ikisı de yüzlerini 
bize çevirerek dimdik durdular, sonuna 
kadar dinlediler. 

Öğleye kadar ders yapamadık, çünkü 
kar pek yumuşaktı. Biraz sertleşmesi ve 
basılması Hizımdı. Bunun ıçin de üst ta -
bakası güneşte biraz eriınclıydı. 

Öğleden sonra çıktığımız zaman her 
taraf istediğimiz gibiydi. Gözün alabil • 
dığine kadar uzayan yerlerde bir tek ayak 
veya kayak izi yoktu. Fakat akşam dön
düğümüz zaman Mülkiyeliler oraya kar
ma karışık izler, sayısız çukurlar yap • 
mışlardı. Noktalar ve noktalı virgüller 
pek çoktu, gülüştük. Onlar da bir iki düş
me çeşidi icad etmişler! Bu düşmelerin 
mümkün olan şeyler olup olmadığı ted
kik edildi. Mütehassıs Şinası kabul etme
di. 

Ayaklan şişenler, kaba etleri ağrıyan
lar: 

- Töbeler olsun! Bir daha byağa çı
karsam ... 

Diye yemin edenler var. 
Fakat ertesi gün bunlann da diğerleri 

kadar hevesli olarak kaydıklarını görü
yoruz. O kadar ki içlermde gerçekten 
mazereti olup da öğretmenleri istirahat 
verdiği halde dinlemiyenlere rastlıyoruz. 

Otel arkadaşları arasında İstanbullu 
bir terzi ile ar'kadaşlan da küçük bir 
grup halinde ... Bu terzi iyi kayak bili -
yor. Avrupayı gezmiş, münevver bir a
dam .. Fakat açlık rejimi yapıyor. Su iç • 

Gönüllü kayak antrenörü mühendis 
Osman Latif 

:mez, yemek yemez.. Durmadan da bı.: 

nun .faydalarından bahsediyor,biz kandı 
mağn çalışıyor. Fakat aldıran kım? Biı 
rejimin taınamile aksini yapmakt.t de 
vam ediyoruz. Çünkü iştihamız çok j} 

Devlet Demiryolları mühendıslcrind 
Osman Latif bizde çok değer1i 'hatıralıı 
bırakıyor. Sempatı1t, zeki, kaynkçılıkt 
gayet usta ... Tahsıllni Avusturyadc. ynp 
mış ve bu spora da on beş seneden beri d 
vam ediyor. Bizim geldiğimizi duyunc 
i§ini gücünü bırakmış, koşmuş: 

- Türkiye şimdiden otuz genç kayak 
kazandı! Hiç olmazsa bir şey öğretir' 
ve hizmet -0lur, diye on ik.!şilik bir grtl 
pun öğretmenliğini ~tı. 

Osman Latif mükemmel bir antrenör .. 
Aldığı grupu sür'atle ve pek gü7el yeti 
tiriyor. Hep gülüyor, §'tkalar yapıy 

nükteler söylüyor. Onun neş'esi bi7e d 
geçiyor ve böylelikle temrinlerlmiz da 
ha iyi neticeler veriyor. 
Diğer yirmi kişinin yarısını Tarih V' 

Fakültesi jimnastik öğretmeni Has 
yarısını da profesörümüz Daynas aıınıftı 
Ayni neş'e ve canlılık onlarda da var. 

Bayanlar dağ tarafında, biz de vndid 
çalışıyorduk. Tepeden güzel bir 9algı seS 
duyuldu. Hepimiz o tarafa baktık. 

Bir Alman akordiyon çalıyor. 
F;akat durarak d~il Ellerinde bas 

yok. Yalnız kayaklar üzerinde.. kuş gib 
(Devamı 14 üncü sayfada) 

B a cah sızın masharalıkları : 

'
~ ...... ~--~~-----------------------------

Kardeşin yardımı 
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Litvanya ve Litvanyalılar 
2,225,000 nüfuslu Litvanyanın 
coğrafyası ile tarihine kısa bir bakış 

Harlkulide bir maceranın hikayesi: 3 -------· 
Ben ir casustum ! 

)Tazan: Eric Ambler 

Fotograf makinemi aldım. Evirdim, çevirdim, etrafını 
yokladım, fakat hiçbir fevkaladelik göremedim 

Birinci ve ikinci tefrikaların 1 1 başne beni selimlıyaru yatağın üzerine 
oturdu. 

hülasası - otur Vadassy_ 
Ben P~rls'de yerleşen ve hususi Usan Ba§lmda daha ne gibi kabakların pat. 

dersten veren blr müessesede çalışarnk lıyacağuu düşünerek odanın diğer biri • 
hayat.nı kazanan bir mülteciyim. O sene -:L b'l eli ola 1 zli bir banvo-
s.ldığım aç haftalık tatllln son kısmını ~ n:o ~ Y .. ~ ga van~ -. 
blr arka.~ın tavsiyesi üzerine Akde- nun ustüne çoktum. Herif, boncuk gıbl 
ııtz <::ahlllndeki küçük St. Oatlen'de ge- küçücük g~i ile beni dikizledi, durdu. 
çlrlyordum. Reslm çekmeğe de çok mera- Sonra: 
tun vnrd•r. Bunun Jçin minlm1nJ blr lcer- - Bir kase ~orba ile ekmek ister mi • 
tcnkele:ıln sıcaktan bunalarak meydana sin? .. diye ~rdu. 
çıknuSın~n tsUfade ederek bunun birçok 
pozlannı çektim. Ve develope edilmesi l- Böyle bir teklifi asla beklemıyordurn. 
çln kl'yün kllçük fotografcısına götür. doğrusu. Ama gene reddettim. 
düm. - Hayır te§ekkür ederim. Acıkmadım, 

Ertesi günü reslmlerln tam vaktinde dedim. 
gelmcdl~lnl görünce dükkAna kadar git- _ Bir sigara? 
Um. Foto~,.afcı benl savsakladı. Tam dük-
kAnrlll!l ç!karken de blri slvll, blrl resml Cebinden çıkardığı yamrı yumru pa -
1kl pN!ıı yanıma yaklaşarak beni ıevKlf keti burnuma dojru uzattı. Teşekkür e-
ettller. Doğruca köyün küçük karakolu- derek bir tane aldım. 
na göt.ürC!.iilcr. Sigaramı ate§inden yakınca, bir saniye 

b Kar&i:ol-Ja be.na devolope edilmek için 
Litvanyamıı merı-:ezı f{onast.an bir manzanı: l'arl4mmto inan fotografcıya TCrd.lğl.m fllml gösterdller. elinden bırakmadığı mendili ile dudak· 

11 
d l d Ol · redin J 11 d nı ta Bana biT 6igara uzottı 1A--• r:..hınü ve kulaklarının ark.asınl Coğrafya bizim telaffuzumuz ile Lit- i e o u ur. gıe a~e on a t - Bu fllml tedklt edince b&f(lan on tane - ~ .... u ... ~ u...ı._ 

\' k d' halkının dili ile Lietuva şıyan bir oğlu amcasını bogazlatıyor, zor- sının blr btım lst1hklm n top resim - kineme koyduğum film 38 1ıktır ve son sildi. Neden sonra da konuştu: 
~a, :~leket hakkında kısaca şu la tahta geçiyor. Bir Polonya prensesi ile lerlnden ibaret oldutunu dehfetle gör - aldığım kertenkele resim de 36 sıca par - - Bu re5imlerl bizzat kendinin ç~t.i-
-~u\ en t . evleniyor bundan istifade ederek Polon· dlbll. çadır. tini itiraf ediyorsun, demek? .. 
«uw.Ama ı verır: ' . . (Yazı devam ediyoT) ı i 

_ Litvanya kıt'ası orta Niemen ile a- ya ile. blr.ı.eşiyor, nihaye~ ~386 tarıhınde -.......... Şurası da muhakkaktır ki. bir fi m ter- - Resmt bir .istintak daha mı oluyo -
d P b k ak hırıstıyanlığı kabul ........._ sine reviremezsiniz. Sonra bu filmde ruz?. fa~ Vilija etrafında teşekkül etmiş, ar a~anısm 1 ıra. ar: ı·h· Lehlsta istintak hakiminin bitip tükenmek bil- ı: 66 

b ~ı d A t k L tvanyanın ta ı ı - üstüste alınmış resim de yoktu. Binaena- - Haylt. dedi. Seni resmen nahiye M-bir sahil woridi ile Baltık denizine ag ı e ıyor ... r. ı .ı . . . . miyen suallerine terliye terliyc cevab ye-
ır-- ı d ta h l b 1 mış gıbıdir Rusya ta- lcyh, Nisde karnaval resimlerlnJ yelli bir ikimi istiııtaJc edecek. Beni alfilcadar etmez .bir memlekettir. Vilno hariç, Meme a- nın rı ı 1 e ır eş · . tic::tirdlm. Sonra, hakim komıserle, fıskos, 

1 t f d L h ' ta vurulan darbeler Lıt- .,. filmle aldığıma göre, Toulanda :isüh - bu! .. Ben emniyeti umumiyedenim. Ve bil olmak prtile toprağı '55,658 ki ome - ra ın an e ıs na . miskos biT c::ey1& konuc::tular. Komiser 
ahu d r ve nıhayet bu mem- ır ır kamların resimlerini çıkarmak içbı ma- bahriye gizli servisine merbutum. Onun 

:re murabbaı, nüfusu 2,255,000, payıt vanyayı a sarsıyo .d . . i or bir şeyler yazdı, çizdi. Arkasından bana kineme önceden yeni bir film konulması için benimle istediğin gibi serbestçe ko ... 
eskkien Kovno denilen Kaunas (Konas) leket 1772 de Rusy~ın 1 aresıne gırhlyerle, okudu. Meğerse beh neler yapmamışım? .. 

hrldi 1830 ve 1863 Leh ısyanlarında Le Askeri taka . . F lazımdı. nuşabilirsin. 
te r. birlikte hareket ediyor ve en sonra koca h . t'nunin ~ gırmıt ş. ~.~z cumlb - Öyle ya ... 4te bak §imdi hatırlıyorum. Bir casusun. bahriye gizli teşkilatına * 'd' unye ın emnıye ve asayışınt se e - K enk lel · smln' ka bsıc b 1d ;y,,.... .. li b' · bd ı 

1 1 b Rusyanın içinde kaybolup gı ıyor. decek resimler nı ........ ım ve üstelik şu re- ert ·e erm re ı ~ı rmıya ... - mensu o u6 ......_ soy yen ırısıne a a 
Coğrafyada kısaca böyle an atı an u B. l\t'11 t• d' ·ı es· ....... ~ ladı~ım zaman, film adedini gösteren gibi ne diye itirafta bulunabileceğim ak· ır ı (' m ın m ı 'mler ... tü d ta Sö .. k 3 ı o 

ınemleket, .en yükseği 234 metreyi geç- B' b çuk iki asır Rus idaresinde eri· sı 1 us m c şımı§ım. zun ıs: 5 ~·erde 11 adedini görmüştüm. Nisde yal - lım almadı. Almadı ama, araştırmak da 
ıniyen tepecikler ile örtülü dümdüz bir ır u ' h ta t kr doguw casusluk suçu ile itham ediliyordum. nız sekiz poz aldıgı· mı sanmıştım. Gene istemedim. Zira birisile konuşmı'-'a. derd-yen bu memleketin aya e ar • K · b- l" b ı ladı • ıza ~ 
topraktır. İçinden Niemen nehri ile bu şu büyük muharebede Alman ordusunun . o~ser, u ~ un arı an g~ bilirsiniz ki, bazan insanın dalgınlığına lerlmi dökmeğe ihtiyacım vardı. Hazır a-
nehrin küçük kollan geçer. Sahilinin u- b R rıa r i · t'la ettiği tarihe le· ruur, bır iki kelime yazarak altına ımza gelir de, kaç tane çektiğini bilemez. Hele yağınıa gelmiş olan fırsatı da kaçırmak 
zunluğu 91 kilometredir. Yukandan Le- u us vı yem ısı ediniz, dedi. Ben de imzaladım. CEpkıi- b 36 1 k b' f'l l B d .. 1 • d B " 

af sadüf eder: . b ltt 1 N • ksa al u ı ır ı m o ursa. ana a oy e iSt.cme im. unun uzeri.ne; 
tonya, aşağıdan Şarki Prusya, bir tar .- 7 ağustos 1915 tarihinde Alman kıt'a- mı 0!! ılia.kr.b ~ki ;ard.ne.m ~o di - oldu. Ehemmiyet vermedim. - Peki, dedim. Söyliyeyim. E\•et re -
tan da Polonya arasında sıkışık bir vazı- ları Konas•a girmiş1erdi, bundan istifade dılar. uste ' e . en ı~ı asarım k ~c O halde şöyle bir nazariye kurabih - simleri ben aldığunı itiraf ederim. Fakat 
Yettedir. Nüfus kesafeti fazla değildir.Kı· ederek henüz Litvnnyalılığı unutmamış korktular mı n~d~r •. kemerımı de çe b - riz: Salı sabahının saat yedisinden çar- ibcnim aldıklarım. o filmde gördüğünüz, 
lometre murabbaı başına 39 kişi düşer. olan bazı Litvanyalılar 1916 şubatında ı ler. Ve bu abdi acız, P:Otalonumu ç:ke şamba sabahının saat 8 buçuğuna kadar ilk IO u müstesna. diğer 26 resimdir. 
Bu nüfıısun yüzde (80) i LitYanyalı, yüz- Berlinde toplandılar. Bir diyet yapmak, çeke, binaednınildarim.ka~a ~uş:n bir ~.aş ~uc- olan müddet zarfında, birisi odama gt - - Mükemmel. O halde bu ilk 10 resme 
de 8 'Zi Yahudi, 4,5 u Alman, 3,5 u Lehli- Rusya ile münasebeti kesmek istiyorlar- r~ye ~evk . emır apıyı uze~ıme rip fotoğraf makinemi almış, içine yeni ne buyurulur? .. Bunu nasıl izah edebi
dir. Din bakımından yüzde seksen ile ek- dı. Bir icra komitesi seçtiler. O zaman .kilidliyerek ~~ te~ ba~~ma bıraktı ar. bir: film koymuş, Toulona gitmiş, mkı bir lirsin?. 
seriyct katoliklcrdcdir. Bundan sonra sı- Alman idaresi altında bir hükümdarlık ÖyO anki baU~~ kabıl degıl t.arıf ?demem. kontrol altında bulunan bir askeri mın - - Makinemin filmini değiıtirdiklenni 
rı ile Yahudiler ve ortodokslar gelirler. tesisini düşünüyorlardı, fakat Almanya- le ŞA§:11'mış, oyle .şaşırmıştım kı'. sorma- takaya süzülmüş, istediği resimleri ala - sanıyorum. 
&tk köylerde serpiştirihniş bir şekı-ıde ğl~b· ı· t savvuru degyiı:tirdi. Bu ymız. Hiddetten mı, hayretten mı kestı • rak, tekrar Reserve oteline dönerek ma- Adam Jtulanm kaldı...ııı· gerdi n_ ... ..1-nın ma u ıye ı a , büt.. .. d" .. kı ._ k -. ·~ :gen uc 
}1l§aT, biricik büyük şehri Konastır, o- defa bir cumhuriyet tesis ettiler. Vakıi re~. un vucu umu tır r.ıtır es- kineyi odama, ve eski yerine bırakmıştı. Nisdenberl neler ~ptığımı birer birer 
nun nüfusu da 95,000 ki§i etrafında dola- Versay muahedesinde Litvanyanın adı ~:nız. :ir d~mla ~ğı~ hç\~maz~ı. Aklıma Bu nazariye, hiç de olmıyacak ve 1m - anlattım. Fikirlerimi .söyledim. Mahud 
~... Nüfus kesafeti itibarile ikinci şehir · · F kat b mleket 1919 da ır ço feY er ge 1 ı a e, soylıycme • kansız gibi görünmüyordu. Her türlü iti- foto&.o.fiann ne suretle çekilebilecekleri-~· geçmemı§tır. a u me d' Dillnı k' ğ d k "'l k ·ı p• .. 
başlıca liman olan Memeldir. Onun nü- İngiltere, 1920 de Fransa tarafından ta- ~'. . ~n 1

. a zım a ~ ~e .. esı .. - nızlara karşı en büyük delıl de, resimle- ni izah ettim. 
fusu da 32 000 dir. t H d dl da Polonya cihetin- mıştL Dıttabi polıs de bu halimı busbu - rln gu"ndüz ve bol ışıkta alınması idi. İyi Bunun üzerine şi§lllan adam: 

• nınmış ır. u u arı . . tün kendi fikrine göre tefs!.r etti ve yüz-* d b' k hM' lere inkarlara, ıtirazlara ama, bunu yapan ve makinemi çalana - - Dinle beni Vadassy, dedi. Komiserle e ırço ıse • de yüz casus olduğum kanaatine vardı. 
Litvanya halkının başlıca geçim vası- sebeb olduktan sonra 1923 m~ı:m~a .se- Faknt hücremde yalnız kalınca aklımı dam, filmi neden çıkarmamıştı acaba?.. ben, ae.nfn tiç ihtimalden biri bulundu -

tası toprak mahsulüdür. Bu toprağın firler konf nsı tarafından çmlmlştır. ' Hem bunları düşüne dü§Üne ve asabi a- ğun, yani ya gayet zeki bir casus veya 
vü:zde 16 sı ormanla örtülü, geriye kalan era * başıma topladım; sakinleştim. Ve vazi - dımlarla dar hücremde bir aşağı, bir )'U· gayet abdal, gebeş bir hafiye, veyahud 
w • B kı . . bah" 1 . yetimi mütalea ettim. Bu iddia, benim ca-kısmın yarısı da ziraate salihtir. u - Dil, edebıyat ıs en . sus olabilmem iddiası gülünçtü. AdGfa kan gidip geliyordum ki, koridorda bir da hakikaten suçsuz ve masum bir adam 
Sımda kendir ile keten çok iyı' yetişir, ha· L't d'l' H'ınd ve Avrupai fasıle- ~ ayak .sesi ışı· 'tilin. Arkasından hüc.renrln olduğunda birl0 rlik. Komiserin, hakkın-ı vanya 11 . - bir vahşetti. İmkanı yok böyle bir §CY dil ~H 
taklık kısmı da canlı hay\•an üretilmesi- sine mensub eski fakat almanca ıle, mu· _ . . .. _ .. . kapısı açıldı. Sadakor elbiseli şişman içe- da hiç de iyi fikri yok. Seni gayet abdal 

. . . • • şunulemezdı Duşunulemezdi ama orta • ııe pek müsaiddir. Sanayı fazla ınkışaf nasebettar bir Baltık dilidir. Medent ce- da b ' k' · dı B' ka k 
1 
b d riye girdi. Ardından da demir parmak - bir caSUJ olarak tel.ikld ettiğini ıimdi • 

etme.mictir. Zira memleket madende.n reyanlardan uzakta kaldığı, az bir halle ır va a var · ır ra 0 0 ru - lıklı kapıyı kilitlediler. den söyliyeyim. Fakat ben daha 'baştan 
~ 9 4 rih munda, taş bir hücrede casusi.uk suçile 

tnahrumdur. Diğer taraftan 1 1 ta ı· tarafından konuşulduğu için doğurduğu Durdu. Gene yüzünden akan terlerini senin masum olduğuna inanıyorum. Öy-
1 tevkil edilmiş bulunuyordum. Cezası ne 

""' kadar memlekette hükümran o an ı azdı ş f duyduğu muharrirler sildi. Yakalıgın~ m içini kunıiadı. Sonra (Da>amı 14 üncü sayfada) .. ., • . . eser er r. ere olabilirdi?. Mahkıim edilecek olursam hiç 
Çarlık Rusyasının iktısadı sıyasetı de arasında (Duoneliitis 1714-1780), !Jnu- -= 

· şüphesiz dört sene hapis yer ve 'bir de 
?nemlekette sanayiin ilerlemesine müsaa- kant.as 1793-1864), (Basanavicius 1851- üstelik hudud harici edilmesı ... kararı."U 
de '\-ermemiştir. Binaenaleyh memleke- 1927) sayılır. Bu sonuncunun yeni . bir alırdım. Dört sene. bir hapishanede, hat-
11.ıı istiklale erdiği 1919 yılından sonra sa- Litvanya milliyetperverliği uyandırmak- ta bir Fransız hapishanesinde yatmayı 
nayü temelinden kurmak icab etmiştir. ta büyük rolü olduğu söylenir. göze alır, sineye çekerdim ama, hudu:I -
Şb:nd : ki halde en fazla ehemmiyet hu- Ilnrb kuvveti dan, 4tılmıya tahammül edemezdım. M:ı-
bubot, keten, kenevir, peynir, yağ ve yu- Litvanyada askerlik hizmeti mecburi- neviyatun bozuldu: Yavaş yav~. üın!ci -
l\'\wta ticaretine verilmek~ ihracat ta dir. 20 yaşından başlar, 45 yaşında biter. ~zlendim ve korkmıya başladım. 
lOa.iplıda ve Memel limanlarından yapıl- Bir senelik kur'a efradının sayısı lS,OOO Az sonra t~krar kendimi topladım. A • 
tna1cta. bu aralık memleketin şimal mün- dir. Harb esnasında çıkaracağı kuvvetin sabıma hAkim olmasam, adeta çocuk gibi 
t~da P.alanga adı ile yeni bir liman yeld'.inu tahminen 200,000 kişidir. ağlıyacaktım. Kendi kendime söylendim: 
teatsınc çalışılmaktadır. Filhakika 1914 • • ld ğ kat' 
<Ien evvel Ruslar veya Almanlar tarafın- Amer·ıka ile aramızda hır tıcarel - Henüz cuua o u un iyetle belli 

değil. Muhakeme de olmadın, sonra, ha -
dau tesis edilmiş olan l 67tl kilometrelik I aSI yapıhyor piste de değilsin. Üstelik daha Fransada 
demiryolu bu noktada hitam bulduğu i- an aşm b !ad k lm 
çin. eskiden askeri maksadla vücude ge- Amerika iktısad N~zaret.ı barlcl l~aret bulunuyorsun. Bu e an urtu ak mı 

. a· 'k d. aubesl erkrtnından muteşekkll husuın bl.r istiyorsun, düşün, ıaşın, aklını başına 
tirihniş olan şimendiferin !.ım ı ı t:S~ 1 hey'et, evvelce hazırlıkları yapılmış olan topla, beynini zorla, ve bak bakalım bu 
hedeflere uydurulmasına luıum gorul- TürkJye _ Amerika ticaret anlaşmasının knt1 resimleri ne zaman ve nen'de çektin? 
tn.üştür. şekll.nl tesblt etmetr üzere, önümüzdeki salı Onları iyice hatırlamıya ç:ılı~ .. N:sde:, de -

Li•v:myanın tarihi gunü şehrimize gelecektir. t! ıırı1 mı'?. Oradakı' vak'aları bir zihninden · · _ • Hey'et, doı;ruca Ankaraya giderek ca - 6' 

Lit,.·anya milleti Ati kaynagındandır. ret anlıuımnsımn a~dl tçln alakadar mnkam- geçir, ne yapmıştın, nerelere gitmiştin?. 
~alcnt tarih 13 üncü asırdı:ın evvel bu !arımızla. tcm".Sa girecektir. Makineye, pazartesi günü yem bir film 
tnllletin izini bulamamıştır. Litvanyanın Diğer ta:-nft~n. Mayısın sonunda hitam koyduğumu ve karnaval resimleri çekti
ük prensi Mindovdur. 1250 yılında hü- bulacak olan Türkiye - Çekosle>vakya ticaret ~imi hatırladım. Ondan sonra otclıme 

.. . anlaşmasını venilemek üzere müzakerelere 6 
küındarlık etmış ve bir taraftan Cermen- başlnnac:ıktır. Bıı müzakerelere iştirak ede- dönmüş, fotoğrafı bavuluma yerleştir -
lede, bir taraftan Türkün Tatar kollan cek olan Çekoslovak hey'etl Mart sonunda miştim. O gece de bavulumu kapatıp, eş
ile uğraşmış, sonra 1325 tarihine doğru memleketlmJze gelecektir. yalarımı hazırlarken de makinemi çıkar
liusyanın iğtiı-;ıış icindc olmasından isti- Fransız frangı,1daki temevvUc1er mamıştım. Ve salı akşamı St. Gatiende 
faı!e ederek menıleketi Wilnoya kadar Re'serve oteline gelinciye kadar bavu • Londra bor~asında evvelki gün biraz yük-
f!ertişlc•tmiştir. 1311 tarihinde Litvanya- selen frank, dün gene b~r mikdar düşmüş - lumda kalmıştı. 
~l Olgierd ismindı> bir hükümdann ida- tür. Evvelki akşam bir Inglllz lirası karşılı- Derken aklıma bir şey geldi Ne abdal
resi aJ tında gen<> Türk - Tatar hücumla- tı 15{1,93 olarak kapanan fr~.nk, dün 162.31 mışun. Bunu evvelden farkelmem lfızım
tile u ra ır buh vnruz. Bundan sonra olarnk açıl'llış, sorıra biraz yukselerek 161•18 dı. Benim çektiğimi iddia ettikleri resim· 
t . g ş . . . den muamele &örmüştür. dır u-lb k 
ıtvanyanın saltanat tar hı aıle facıaları ter filmin ilk 10 parçası • ~ u i ma-

lstanbulun 
Stadgomu ne zaman 
Yapılacak? 
Yıllardnnberl İst.anbulun modern bir 

spor .sıhasına blr türlü kavu§ama~ her 
lmmnn içi., ıtkliyet mevzuu oluyor. Sık aılı: 
okuyucu1arımızdan bu mesele haltkında 
mektubl:ır almaktayız. Son günlerde An
kara okm·uculanmızdan H. Sezer de bize 
!-'nzdığ• bir mektubda şunlo.n söylüyor: 

- istnnbula hemen ayda bir ecnebi ta
kım gellvl'r ve biz bu takımla Taksim gtbt 
kohnc, h~ab Te çamurlu blr stndda kar
§ılaşıycruz. Bu işin zarar tarafını bir ke
nara bırakalım. aleyhimizde propaganda 
rapanlarn bu stadla btz mevzu vermlş o
luyrıruı. H.:ı.lbukl gösterdiğimiz llerl hare
ketler var.ında elbette bu stad lşlnln de 
yer nlmatı l!lzımdır. Ankara, Balıkesir, 
Edirne gibi şehlrler1mlz klsa bir zamıın
dn sehlr s~adlarını yaptırdıkları halde İl
t.anbul blll yerinde sayıyor. Stadsızlık 
Türk 'P.)Oru için de büyük zararlar veri. 
ıor. En S!:;çme sporculan yet\ştiren İstan
bul ş~hrtne bütün spor şubelerlnln için
de barınacakları büyük blr stıı.d llzı.mdır. 
Geçen se!leler içinde belediye Yenlbahçe
de böyle bir stad fçln lstlmllke başlam14-
tı. Fakat ne oldu? B1r daha aea çıkmadı. • 

Ştmdl de, blı' ,,ehlr plinı Yar kl. ~ ya
pılmuım bittabi geç bırakacatt.ır. 

Her ,feJ'den ~el. bQ stad tşınt halle~ 
met ge,.ektlr. 

• Okuyucadarmuzın &0rgu]anna 

cevablanmız 
Otuyuculanmızdan Niyazi Erturan'a: 
- Teıvecct1h1erlnize teşekkürler edertz. 

Mcvzuubahs ettlğintz meseleyi .sırası ge
ltuce yo.za~ak ve nazan dikkati celbede
ceğiz. 

• Ka.ragumru.kte Eyiibc: 

- Flkrlnlz guzeldlr, ancak mevzuubahs 
binanın ne. yapılacağı henüz kat1 şekll
de tesblt edUmedlği lçln şlmdllik bunu 
ne.şredemlyeceğlz. İhtimal k1 burası bir 
haplsaneler müzesi olarak kullanılır. O 
zam'.l.n da herkes istediği glbi gezeblllr. 

• Kadı köyde Turan Palk Ynycıo!;lu: 

- Bir suttefehhum k:areısında kaldığı
nızı sanıyonı&. Mevzuubahs ettiğiniz me
&r1ede herhalde t.elefonla, daha evvelden 
b1r müracaat nkl olmuş, bu surdle kol
tuklar tutulmuştur. Yoksa gişe memuru
nun herhangi bir şekilde vazl!eslnl sullıı

tl.mıı.l eLmesme lmkln ııörmuyonıı. 



Monolo/: 

Yerlerini değiştirdim l _I __ Me_ra_k_h __ ve_F__;ay;__da_h _ _.I 
Dilsizlerin lisanı 

El işi kumbara 
Benim bir huyum var<lır: Her ıeyl bet 

cün ayni yerde görürsem keyfim kaçar. 
Muhakkak yer değiştiririm. Kalemim bir 
gün ceketimin sağ cebinde ise, onu öbOr 
gün sol cebine koyarım. Mektebe gider • 
ken çantamı sağ elime almışsam, dönüş
te muhakkak sol elime almışımdır. Mek • 
tebe giderken ceketimi doğru iliklemiş
ıem dönüşte bir düğmesinı aşağıya bir 
düğmesini yukarıya iliklem\şimdir. 

Dedim ya: Değişiklikten çok hoşlanı • 
rım. Ve bundan hoşlanmıyanlara kıza • 
rım .. Bir de belki benim gibi olup da, be
nim yaptığımı yapamıyanlara acırım. 
~ Onlar da kim 
Diye soruyorsunuz.. Kim olacak; hay

vanlar ... 

Öyle ya, onlan nereye koyarlar, nerl'· vuklarla, kedinin yerlerini değiştirmek 
ye bağlarlarsa orada kalırlar .. Ya onlar- lazımdı. Kediye: 
da da benim gibi yer değiştirmek mera- - Pisi pisi! 
kı varsa .. Ne yapsınlar?. 

Geçen sene bizim bir tavuk çatlayıp Dedim.; 
=lmu" .+ı'1 d An b b - Mırnav, mırnav! .., ~·.. e.. nem, a anı: 

Sağır dilsizlerin birbirlerile: lşaretııe 
kor.uştuklarını görmüşsünüzdür. Onların 
da bizim gibi ko
n uşma lisanları 

vardır, fakat bu li· 
~~n ağızla değil, l· 
~aretlerle ifade e
dilir. Bunların işa· 
ret alfabelerini 
icad eden ilk insan 
De L.Epee ismin
de bir papazdır. 

• 
Yıldınmın 

Çok sür'atli olduğu bilinen yıldınmın 

sür'ati ışığın sür'atinden altı defa daha 
azdır. 
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- Mısın çok verdin, tavuğu çatlattın! Diye yanıma geldi. Hemen. yakaladım. 
Diye hizmetçiye danlmışlardı. Hak - Dosdoğru kümese indim. Kümesi·n ka • 

şızdılar, tavuk mısın çok yemekten değil, pıs~nı açıp içefiye bıraktım. :{{edinin 1,tu
bütün ömrünü kümeste geçirmenin ü • mese girdiğini gören tavuklıır öteye be • 
züntüsünden çatlamıştı. riye koŞuşmıya başladılar. Ben onlan bi· 

Geçende bir gün aklıma geldi Bizde rer birer yakaladım. Birer birer bizim sa· 
tavuklar var. Kanarya var, köpek var, lona taşıdım. Kedi de kümesten hoşlan -
kedi var. mamış gibi görünmüştü ama, tavuklar 

• 
Kuşlann gözleri 

Dürbünler uzak ve yakın için ayn ay

Hem eğlenir, hem el işi yapmı~ olur, hem de bir kumbara elde edentnlz. J3lf 
mukavva alınız, resimde gördüğünilz §e kilde kesiniz ve üzerini ::-esımlerle liisl .. 
yiniz. Sonra resimde noktalarla gösterilen yerlerden kırıp yapıştırınız. cAt 
harfile gösterilen yeri kesip çıkannız. lı;te fiındi kumbaranız& sahib oldunuz. 

Tavuklar kümeste dururlar, köpPk fazla nazlanmadılar, sevinçlerini birden· 
bahçede bağlıdır, kedi evın içinde eeze.r, bire açığa vurdular. Salondaki koltukla. 
kanarya da kafesJndedir. nn üzerinde, aynalann karsısında SJ~ • 

Kendi kendime: rayıp hoplamıya: 

- Öoröö. 
- Gıdgıd gıdak! 

- Hele §U zavallıların yer1erini bir de
fiştfreyim, dedim. Gerçi hayvanlar ken
dilerine iyilik edenlere dua etmezler 
ama ... Ben ettiğim iyiliğin zevkini du 
yarını ya bu kadarı kafi.. 

Diye avaz avaz bağırmıy:ı başladılar. 

- Doğrusu bütün bunlar benim de hoşuma 
1 gitmişti. Odama çekildim. v~ keyifli ke

n ayar edilirler. Kuşların gözleri de böy

ledir. Uzağa ve ya-
kma baktıkları 
zaman gözlerini 
ona göre ayar e • 
derler. İstedikleri 
zaman uzağı, 1ste
diklerl zaman ya
kını gayet iyi gi.;_ 

KAHRAMAN 

yifli oturdum. Tam bu sırada ne oldu bi- rürler 
lir misiniz? Odamın kapısı açılıverdi. So- • 

Avdan dönüyordum. Bahçenin dar yo
lunda dalgın yürüyor önümden koşan 

köpeğime bakmıyordum. O birdenbire 
yavnşladı ve av kokusu almış gibı etraCı 
koklamağa başladı. Dikkat ettim, yoiun 
nihayetinde bir serçe vard1, tiiyleri yeni 
çıkmağa başlamış, gagası da sapsanydı. 
Yuvasından düşmüş olacaktı, çünkü rüz.; 
gar bahçenin ağaçlarını öyle şiddetli sal
lıyordu ki korkudan yolun ortasında kı· 
mıldamadan duruyor, tüysüz kanadlarını 
yana açmış titriyordu. 

Bu niyetle hemen işe '>aşladım .. Köpe
li zincirinden çözdüm. Kanaryayı kafc • 
ainden çıkardım. Köpeği götürdüm, ka • 
naryanm kafesine koydum. Bırdenbirc 
hoşlanmamış gibi göründü, havladı. Ka
fesin te11erini koparmak istedi ama; bu 
canının sıkışından değil, bilakis sevin • 
cin dendi. 

Kanarya elimde kalmıştı. Onu da kö
peğin yerine götürüp bağlamam ınzımdı. 

kaktan eve gelen babam odaya girdi. Göz. , 
Evde beslenen lerl koskocamandı. Hiddetlendiği zaman-

larda olduğu gibi burnundan soluyordu: 
- Ne yaptın? 
Diye bağırdı ı 

-Hiç! 

Dedim, işi anlatacaktım. Fakat anlat • 
mama vakit bırakmadan: 

- Seni yaramaz seni. Şimdi seni oda • 
na kilitliyeyim de görürsün! 

Dedi ve dediğini de yaptı. 

Bir yerde durmak, değişiklik görme • 
den yaşamak hiç hoşuma gitmezken ınıat
lerce ayni odada kapalı kalm!ya mah • 
kum olmuştum. Ne fena değil mi? 

Halbuki ben fena bir şey mi yapmış • 

tun?.. * * 

kertenkeleler 

Köpeğim, sinirleri gerHmiş yavruya 
yaklaşırken, ağaçlardan birinden ihtiyar, 
göğsünün tüyleri siyah bir serçe kendini 
köpeğin ağzına doğru attı. 

Nefes nefese bağrıyor, köpeğin srvrı 

nişli açık ağzına sıçnyordu. Bu her halde 
küçük serçenin annesi olacaktı. 

Cavada çiçak dedikleri bir nevi ker -
tenkE'le vardır. Bu kertenkeleleri bizim . Yavrusunu kurtarmak için kendi ha • 

yatını feda ediyordu. Bütiin küçük vü • 
evlerimizde kedi köpek bcslediğlmiz l!İ· cudü titdiyor, garip bir sesle bağrıyordu. 
bf beslerler. Kediler evler1_mizde nasıl fa. Kim bilir köpeğim onu gözüne ne kor • 
re tutar, bizi bu hayvanlardan kurtanr- kunç görünüyordu. İradesinden daha kuv 
larsa çiçaklar da Cavalıların evlerindeki vetli bir hisle, yüksek ve emin yuvasın • 
böcekleri tutarlar. dan kendini ..etmıştı. 

SERÇE 

Götürdüm. Fakat bizim köpeğin tas • 
ması kanaryaya biraz büyük geldi. Tas-
macılar da ne düşüncesiz insanlarmış 

Tasmayı yaparlarken düşünüp onu iste
nildiği kadar büyüyecek1 istenildiği ka • 
dar küçülecek gibi yapmalıydılar. Öyle 
ya.. Tasma bu, file de takılır, kanncaya 
da .•. 

Balonlarda rutubetin 
"' ... at r .gı 

• 
Düşmiyen kaya 

. s.an~i bw~ hissi~ b~yüklüğünü anlnmışf bu küçük kahramana katşı büy6k bl1 
gıbı kopegım geriledı. hürmet duyarak geldiğım yoldan geri 

Hemen köpeğimi çağırdım ve içimde döndüm. 

Arjantin cum
huriyetinin Tan • 

Her ne ise lafı çeke çeke, çorap lastiği 1 dil eyaletinde, 
kadar uzattım.. Şimdi de bırakavım da kayrnala!' netice· 
kısalıversin! Ben tasmanın bızim ·kanar- sinde garip bir va-
y aya uymıyacağını anlayınca aradım ta- ziyet almış bir ka· 
radım bir sicim buldum. Sicimi kana~a- ya parçası vardır. 
ıun boynuna bağlıyacaktım ama olmadı. Bununla beraber 
Bac~ğın~ ~ağlııdım, bir ucunu da köpeğin Bir balonun üzerinde biriken rutubet bu kaya müvaze • ':. 
kulubesmın ucuna taktım. kalınlığı itibarile bir milimetrenin ellide nesini kaybetmi - ' 

;Bu iş de olmuştu. Şöyle bir durdum 1 birinden fazla değildir. Fakat balonun a-ı yor ve düşmek tehlikesini de gösterml • 
eh.mi pkağıma koydum, düşündüm. Ta • 1 ğır1ığını beş yüz kilo arttırır. vor. 

YABAN ÖKÜZÜNÜN İNTİKAMI 

Kemendi attı .. Yaban öküzün« yakaladı. 

,,, 

Fakat ııra ı1aban öküzündc idi. 

a 

VENO 
Kızak kayan bu 

iki çocuk oraya ge • 
lirlerken yanlarında 
başka arkadaşları da 
vardı. Fakat onlan 
aramıya çıkacaklar .. 
Haydi s.iz acele edin 
de onlar aramıya çık
madan arkadaşlarını 
bulun ve onların bu· 
lundukları yere birer 
işaret koyun. 

Ve sonra resmi ke· 
ain, bize gönderin, 
bu bilmeceyi halle • 
denlerden bir kişiye 
bir İş Bankası kum
barası, diğer yüz ki· 
§iye de Son Posta • 
nın küçük okuyucu • 
lan için yaptırdığı 

güzel ve kıym:?tli 

hediyelerden vere -
ceğiz. Bilmeceye ce • 
vab verme müddeti 

~ÔLMECEMİZ 

on beş gündür. Bil • _ ~ meceyi bize gönder • ___ ....... .._ _______ ,.. ___ ...;;...::..:.:.;;._ ___ .-

diğiniz zarfın üzerine 
bi yazınız. 

cBilmece. kelimesini ve bilmecenin gazetede çıktJ&a tari• 



l!f Mart SON POSTA 

Milyonlara malolan bir film 
/ngilizler kraliçe Viktorga filmini vücude getirmek 

için hayret edilecek fedakarlıklarda bulundular 
Büyük İngilız kra

!içesi Viktoryanın 

hayatını sahnede ve 
alnemada temsil et • 
mek İngiltere hükO· 
meti tarafından vak • 
tile şiddetli bir su .. 
rette menedilmişti. 

21 haziran 1937 ta· 
rihinde Lord Cham· 
berlain bu rnemnui • 
yetin kaldırılmış ol • 
duğunu resmen bil • 
dirmiştfr. Bu karan 
öğrenir öğrenmez 

meşhur f ngOiz rejı • 
sörü Herbert Vilcmr 
Kraliçe Viktorya fi}. 
mini çevirmeğe ka • 

"rar vermiştir. 

Şimdiye kadar çev. 
rilmiş olan tarihf 

filmler içinde bu 
film kadar hakikatt' 
tam manasile uyan 
bir tilrn vücude ge • 

tirilmemıştir. Evvel· 
emirde ıca'h eden ve-

elkalar toplandı. Bu 
vesikaların ttplan .. 
ması tam altı ay sür- K,-aHçe ViktOf'!la rolünde Anna Neagle ve Prens Alber rÔ!ünde Adolf Volbriik 11anytma 

müştür. Ki ta bçı mağazalan Adeta yağma 
edilmiştir. İngilteredeki bütün tarihi ga
leriler, müzeler adım adım gezilmiştir. 

Bunlardan maksad filmin hakikate uy
ması idi. Zamanın gazetelerinden, mec • 
mualarından büyük istifadeler temin e
dilmiştir. 

Bu suretle filmin her vak'ası bır tarf· 
ht vesikaya istinad ettirilmiştir. Taç giy. 
me merasiminden sonra kraliçe Viktor • 
yanın maiyeti erkanını yalnız bıraknrak 
hemen köpeğinin günlük banyosunu yap
tırdığı bile tesbit edilıniı ve filme çek.il
miştir. 

Tarihi vesaiki ayırmakla beraber, di 
ğer taraftan da dekorların ihzarına uğ
raşılıyordu ... Filmin dahili ve harıci rnan· 
zaraları mühım bir yekun tutuyordu. 

İngiliz hükfunetinin göstermiş olduğu 
pek büyük kolaylıklar sayesinde dahili 
ve harici dekorların pek büyük bir kıs
~ı temin edilmişti. Fotoğraflar çekilerek, 
ağrandismanlar yapılarak dekorlar ha • Filmden başka bir sahne: Kraliçe Viktorya ıaç giyiyor. 

zırlanmıştır. f tevvüç merasimini canlandırmakta idi. 1 yayı büyük bir muvaffakiyetle temsil et-
Westminste; ~r:yı.?ın kra~i~e Viktor• Buckingham sarayı da o zamşndanbe· miş olan sinema yıldızı Anna Neagle kra· 

yanın tetevvucu gunu arzet.~ı~ı .. manza • ri bir hayli değişmiştir. Filmde Bu<:king- liçe Viktoryanın müzede bulunar. saray 
rayı aynen canlandırmak muşkul olmuş- ham sarayı balkonundan Arcbe de Mır- arabasına binmiştir. Bu araba Lord 
t~.r. :ab:olardan istifade edilmesi .dü~: 1 bre:t in manzarası çe~Umiştir. Halbqlti Chamberlain'in müsaadesi ile Royal Mu
n~hn~ştu?'. Fakat bu t~~)o)~nn. hiç .. bı~~- bu Arche de Marbre'ın CJrtadan kalktJğı 1 seum ~rafından stüdyonun emrine va-
llın dığcrıne uymaması uzcrıne ış muşkul bir hayli olmuştur. zedilmiştir. 
bir vaziyete girmiştir. Stüdyo memurla- Şimendifer ile yapılnn ilk seyahati de Makyaj servisi dahi bir hayli çalışmış-
nndan birinin sahih bulunduğu ve aile· canlandırmak bir mesele halıni almıştır. tır. Filmde elliden fazla sözlü rol var • 
ıinden intikal eden bir mendil meseleyi Bereket versin bir müze hakıki bir loko. dır. Bunların çoğu tarihi eşhastır. Bina
halletmştir. Bu mendil cViktoryanın te- motif ile asırlık vagonları stüdyonun em. enaleyh san'atkarlann sıras.ile dük dö Ve· 
tevvücü yadigarıa olarak o zaman halka rine müheyya kılmıştır. lington, Dizraeli'ye, Palmerston'a, Glads-
clağıtılmıştı. İpekten olan bu mendil te- cElmas jübilesi. için kraliçe Viktor • lone'a benzemeleri icab ediyordu. • 

Knıliçe Viktoryca /ilminde• fClifGm dikkcıt diğer Wr Mhu 

Prens Albert rolünü büyük Alm:m 
san'atkan Ado1f Volbruck fevkalade mu
vaffakiyetle başarmıştır. Bu büyük san'a· 
kar mükemmel surette Jngilizceye vakıf 
olduğu gibi hakikaten Prens Alberte de 
çok benzemektedir. 

Anna Neagle'in makyajı b!raz müfkü· 
lAt arzetmiştir. Çünkü kraliçeyi 18 ya • 
şından 80 yaşına kadar temsil f'decekti 
Son temsil o Tan (Elmas jübilesi) içiıı 

makyaj üç saatte yapılmıştır. 

Stüdyo tarafından satın alınan tarihi 
eşyanın bedeli 50,000 1ngiltz lirasını ge . 
çiyordu. Şamdanların Ciatı 5000 fn,,iliı 

b 

lirası idi. Kraliçe için 40 rob hazırlan • 
mıştır. 

Adolf Vo1bruck zamanın tablolanna 
göre on beş kostüm değiştirmişt•r. 

Kraliçe Viktorya filmı içın stüdyo ta 
rafından sarfedilcn para 600,000 lngili : 
lirasını, yani aşağı yukarı: 3,600,000 TürJ. 
lirumı bulmUftur, O. 2'. 

Sayfa 9 

• 
MiZAH 

Gece nasıl geçti 
Yazan: ismet Hulüsi _____ .. 

Sabah, saat yedi buçuktu. Mahalle bak· 
kalı sokağın köşesini döndü. Ağır ağır yü
rüdü. Dükkanın kepenklerini kaldırdı .. 
Raflara baktı: 

- Eh dün akşam bizim mahalle epey 
neş'eliydi. 

Rakı §işelerini saydı: 

- Altmış şişe vardı, otuz fişe kalmı§
Eskici dükkanın önünden geçiyordu: 
- Sabahın hayıt olsun bakkalbaşı! 
- Eyvallah eskici, ne var, ne yok. 
- Ne olacak, bir dolaşalım, belki bir 

iş çıkar dedik. Nasıl dün dedığlm gibi ol· 
du değil mi, µrı apartımanm ikinci ka -
tındakilerden, bititikten, ayakkabıcının 
yanındaki evden epey para almışsındır? 

- Allah bin bereket vers:.n" Otuz §işe 
rakı gitti. 

- Ben sana ı;öylemedim mi Jdi, dün 
bana epey eski satmışlardı. Böyle olaca
ğını derhal anlamıştım. Bakalım bugün 
nasıl geçecek? 
Eskıci yürüdü, tabakçı göründü: 
- Merhaba bakkal! 
- Merhaba! 
- Dün beyaz eve kaç fİ§e sattın? 
- İki §i§e-
- Şunu üçe, dörde çıkarsaydın, çok iyi 

idi ama.. 
-Neye? 
- Benden §imdi altı tane tabak, dört 

tane bardak aldılar .. Anlaşılan kan koca 
gene karşı karşıya kafayı çektiler .. Der· 
ken aralarında gürültü çıktı. EIJerme 
geçen tabak çanağı birbirlerınin başla -
rına atıp kırdılar. Ne yapa!ım, biz de bu 
sayede yaşıyacağız. 

Berber elinde çantasile geçiyordu: 
- Sabah sabah nereye? 
- Dükkana dönüyorum. 
- Sabahleyin bir eve, trap mı gittin? 
- Necati Beylt:!rden çağırtmışlardı? 

1 • 
• 
1 

t 
• 

t 

' 
' 

- Gayet iyi keşfetmişsin.. KıskançlıM 
kavgası .. Esasen erkekler böyle kavga • 
larda üstün çıkarlar. Karıyı gık dedirt • 
meden saçlarından yakaiamış, didik didik 
etmiş.. Sabahleyin erkenden çağrılma • 
mm sebebi de o ya .. . Kadının saçlarını 
yeniden ondüle yaptım. Ama da yohnuj 
ha! .. Dün tarağı vurduğnm zaman saçr 
ların sıklığından az kaldı tarağı kıra • 
caktım. Bugün öyle mi? .. Tarak saçlarııı 
arasından yağdan kıl çıkar gıb! kayıp çıı 

kıyordu. Necati Bey kazaklığı ele aldı. 

bundan b~yle ı a · at eder. 
Artık çok kon 1 rlükkana döneytml 
Çöpçil arabasıle boründü: 
- Büyük apartımamn alt katında otu. 

ranlar gene dün gece evlerinde değil ı 
lermiş. 

Bakkal cevab verdi: 
- Onlar öyledi 
- Yemek pişiriyorlar ama yiyen yok. 

Her sabah kedilere dökülüyor. Bu sabah 
da öyle .. Sokak gezmek yüzünden o ca • 
nım yemekleri kokutuyor~a~. 

Çilingir geçiyordu, durdu: 
- Büyük apartımanın aU katındakiler 

dün gece eve geldikleri zaman tam zevk. 
mişler. 

Çöpçü cevab verdi: 
- Biz de onları konusuyorduk .. 
- Şimdi beni çağırtmı1lar.. Kapının 

kilidini yapacağım .. An laşı!an sarhoş .. 
luktan kapı~ı anahtarla rıçamadılar. Da· 
yanıp kırdılar ve içeri öyll? eirdiler 

Bakkal - Eh dun gt!ce böyle geçtı, 
şimdi işimize bakalım. 

- Evet, evet, şimd ı ı şım.ze bakalım 

Bakkal hesab deftPrlnrini kanştırını • 
ya başladı. Çöpçü araba~ınm atını çeke 
çeke yürüdü. Boyacı: 

- Boyıyalım! 
Necati Bey artık kendini kurtardı. Diye bağırdı. Ve apartıman1arm, evle• 

- Kendini kurtardı mı, bir felakete rin kapıları açıldı. Apa rtımanlaran. ev .. 
mi uğruyordu. lerde oturanlar, hususi hayatlarına kırn· 

- Uğrayordu da söz mü .. Ben onu be
karken tanının. Hep bizde traş olurdu. 
Evlendiğinin haftasında kan ile kavga 
ettiler. 

- Sen karı ile kavga ettiklerini nere
den biliyorsun, kendi mi söyledi? 

- Hiç kendi söyler mi? .. Ben anla • 
mıştım. Gene bize traşa gelmişti. Yüzün
ie tırnak yarası vardı. Eh bu hal o gün
:fenberi çok kere tekrarlandı. Hep de Ne
cati Bey dayak yiyordu. Uysal insandı. 

Bir kere bile mukabele etmedi. 
- Onu da nereden biliyorsun? 

- Nasıl bilmem .. Mukabele etmiş olsa 
karısının saçları, her zaman yeni maşa -
-fan çıkmış kadar muntazam ondüleli ka
lır mıydı? Ama dündenberi iş değişti. 

- Dündenberi nasıl? 

- Dün gece gene kav~a olmuş. Her 
'ıalde kıskançlık kavgası olacak. Dün ak· 
şam evlerinde epey misafir vardı. 

- Sahi .. Hem yemekte idiler. Benden 
:fe yiyecek aldılar, içki de vardı. 

- Ha şöyle tam kafayı tütsüledikleri 
uıman her halde bir şey oldu. 
Ayakkabı boyacısı durmuJ onlan din

liyordu, söze karıştı: 

- Misafir erkeklerden biri yemekte 
:kide bir Necati Beyin karısının ayağına 
)asıyordu. Kadın da bundan memnundu, 
ıyağını çekmiyordu. Kadının ayakkabı • 
mı şimdi boyadım da anladım. Üzerin -
fo erkek ayakkabısının izleri vardL . 

- Peki ama, kadının bundan memnun 
llduğunu nereden anladın? 

- Anlamaz olur muyum. Ben tam on 
.,ııllık boyacıyım .. Böyle şeylere pek aklım 
rer. Eğer kadın memnun olmasaydı, a. 
ıağını çekerdi. O zaman da ayakkabı • 
un yüzünde iz yerme çizgiler hasıl olur· 
!u. İşte bundan anlarım. 

Berber lfildü: 

senin vakıf olmadığından emin tavırlar
la yürüyorlardı. 

tsmct Hulu!ı 

------····· ... ·······-·······-·-··· 1 ··-

- Bu benim yirnıi yaşımda ~eJcıırdt
ğim fotoğrafım! 

~ Şimdiki $akalın t ı o zaman saç 
Glarak trıa Jcullcınıy01 J1m1'.ı? 
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Eminönü meydanında yukarıdaki haritalarda numaralanmış adaların istimla
ki takarrür etmiş ve umumt menfaat kararlan alınmıştır. 2497 No. lu İstimlak 
Kanununa göre bu adalarda mevcud cm lakin gayri safi iradlan tesbit edilmiş 
olduğundan cebri istimlfıka mahal kalmamak üzere mülk sahihlerinin h crgün 
saat 14 den 18 ze kadar tasarruf vesikalarile birlikte Belediye Emlak şubesine 
mürncaatları ve bunlardan Vnlide hanı ittisalinde ve Balıkpazan caddesi ve 

Helvacı Bekir sokağı ile mahdud 1 C. numaralı adanın hemen yıktırılması mu
karrer bulunmasına binaen buradaki mülk sahiblerinin bilhassa müracaatlarını 
tacil ebneleri lüzumu ehemmiyetle ilfın olunur. 

T. C. Ziraat Bankası Istanbul 
Şubesinden 

Tasarruf Sahiplerine 
İhbarlı ve ihbarsız Tasarruf tevdiatı nın faizli kabul hadleri gen işletilmiştir. 

İstifade için Tasarruf Gişemize milraca at. (1493) 

, __ -_-_-İ=n=h=is=a=rl=a=r =~·-M-u-.. d-iı-. r-lu-.. ğ-iı-. n_d_e_n_: -ııı 
I - Mülhakat İdareierimizde mevcudolup 40,000 kilo kadar tahmin edilen eski 

evrakı matbua pazarl:kla satılacaktır. 
II- Pazarlık 31/i!I/938 tarihine rastlayan Perşembe günil saat 10 da Kaba

taşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Satılacak mallar mülhakattan peyderpey geldikçe Kabataşda teslim 

edilecektir. 

IV - Satılacak malların nürr.unesi her gün öğleden sonra Kabataşda Satış 
Komisyonunda görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa .. 
ralarilfı birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

cl46h 

Cildinizin tahriş edilmeme~ini 
latersenlz ? 

Dünyanın her 
kullamlan, ve 

pamuk 

tarafında seve seve 
cildi braştan sonra 

gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kullanınız. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,0SC,50 

Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugosln vya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerlka Cemahlrl 
:uuttchldesl. Brezilya, ŞU!, Uruguay, 

Arjantın. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyoniar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Clntat:ı Voyvoda caddesi KarnltOy 

PalAs <Telef 44841 12 3/V5> 

ehlr dnbillndekl acenteler: 
ı tanbulda: Al !emclyan hanında 

Telef 22000 3 11 12/ 15; Beyoğlun
d:ı : istiklal c. ddesı Telef. 410~ 

İZMİRDE ŞUBE 

BE.~İR KEMAU 
MAWM UT ChV/S. 
EC~.ANE-~f 

Rl:JK 
lCIN-

MUSTAHZAR~TINDAN~ 

p E KTO R 1 Nt-.\)LL~ 

SON POS'!'& 

lstanbul Borsası kapanış 
Hatları 18 .. 3 .. 1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 630, 630, 
NeY-YOf11 0,7874 0,787190 
Pam 25,7626 25,6oö 
MUAno 14,91 14,96u 
Brüksel 4,63 4,68 
Atın.& 86,7460 66,7460 
Cenene S.4332 3,4332 
Sofra 63,4920 63,4920 
AmaterdalP J,4260 1,4246 
PHi 2'l,6' 22,64 

, Vl1anı 4,1857 4,1857 
' Mallrtd 12.3!310 12.3810 
8triln J,9634 ı.9623 
VartoT& 4°1666 4.1666 
Budnpepe :s.9682 S.9682 
Blltreo 106.19 106 19 
Btlgrad 34,2857 M,2857 
Yokobama 2,7268 2,7268 
Moalı:ova ~.8825 23 8825 
Btokholm 3 o..-ı20 s .0520 

ESHAM 

Anadol11 tm. " eo 
pef1n 

A. im. " 80 T&dell 
Bomontt • Hektar 
A.W.n cımenıo 
Mertn bank&a 
if Bantua 
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ittlha\ " Dettı. 
O&rt Del1rmeGI 
T9rıtoa 
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10 40 10 40 
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7 

IRTİKBAZLAB 

Aftlıı K&paıııı 

ftrt bom 1 pefln 
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19 176 19 16 

• • D Yadeıı 

TAHVİLAT 

An&dol• 1 .... 
• ı ftdeU 
• n pa. 
• ll YL 

Anadolu mQ. pep 

PARALAR 

Sab, 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
18/3/938 

FİATLAR 

ClNSl 1 Aşağı Yukarı - -------: 
Buğday yumuşak 

• sert 
Arpa Anadol 
Mısır beyaı 

• sarı 
Kuşyemi 

Susam 
Pamuk Balıkesir 
Tiftik mal 
Yapak Bandırma 
Peynir taze. 

:t kaşar 

K. P. K. P. 
r; zs, 
6 16, 6 22 
4 2 4 3 
4 14 G 
4 30 • 38 
7 1l 

16 20 
S4 

127 
~ 

32 14 S4 15 
60 
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Yapı işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitülerl talebe çalıf'" 

ma binasının dahili aksamının ikmali, ve dnhili elektrik tesisatının harici ıe
bekeye bağlanması ve etraf duvar ve trotuvarlarının inşaatı işidir. 
Keşif bedeli: 40615 lira 76 kuruştur. 

2 - Eksiltme 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı İşlert 
EksHtme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte!erri evrak 205 kuruş bedel mukabilin· 
de Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden ajınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3046 lira 18 kuruşluk muvakkat 
tem:nat vermeleri ve Nafia Vekaletinden 1938 senesinde alınmış 50,000 liralık 
yapı müteahhitliği vesikası göstcrmesı 15zımdır. 

İsteklilerin teklif mektublannı 2 ne\ maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 
olacnk gecıkmeler kabul edilmez. c656. c 1389-. 

SELANiK BANKASI 
T~fs tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A). 

Türlıiyedeki Şubeleri t -- -
1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandalıi Şubel.ai ı 

SELANtK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi .................... 
Da\resinclcn: Mustafa tarafından, Şl§ll po- ~d!l~-------·-••••K' 
ll.s süvari bölüğünt!e 1670 sayılı Vahld'ln Ak- 1 ülk sahı"blerİOO mühim ilfın saray Teyck.kül Millet caddesi 161 sayılı e-
vinde iken ftnmetglihı belli olmıyan İhsan Çernberlltaş Tnvukpazannda 23 numa
aleyhlnc açılan boşanma davasında tahklkn- ı rnlı Esnaf Kahvesini icar eyledlğlmden 
tın muayyen bulunduğu 14-3-38 günü mlid- mülk sahlblerlne de istifade gösterece
delalcyh mn!ıkcmede hazır bulunmadığından ğlm. Gerek yeni ve gerek tamirat esna
~ıyaben tahkikatp devam olunmuş ve do.va- sındn lcab eden kalfayı ve ustayı ken. 
cı vekili veklletnameslnl ibraz ederek dava dlm taahhüd ederlm. Bu suretle mlllk 
arzuhalini tekrarlamış ve müddelaleyhe ya- s:ıhlblerl hem mutazarrır olmazlar ve 
pılan munmeleleı:d~n bahsUe glyab kararının hem de teminatlı işlerini yaparlar. 1036 

SENELİK 
TECRÜBENİN 

NETİCESi 

on beş gün müddetle UAnen tebllğtne karar Ta•ukpar.annda 23 nwnaralı Esnaf 
verıler~t bir nüshası da mahkeme dlvanha- ...._ 

1 1 
musteciri Mebmed 

neslne taınc edllm~ ve mahkeme gün{! de ~ Kahns n n 
14-4-938 perşembe saat 13.30 olarak tayin e_ 
dilmiştir. M. aleyhin tebliğ tarlblnden 1Uba
rcn beş ı;ün içinde !Uraz etmesi, ak.si halde 
mahkemeye kabul olunmıyacağı tebllğ yeri
ne geçmek !lzere lllin olunur. 

,. Annelere müjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısıncta piyasada 

mevcudu kttlmıyan bOyOk kutu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A. 
Amerikadan geldi. 
Snyın çocuk doktor
larımız ona sodonon 
eşi olnn ve A ve D 
vıtaminlerinl muhtevi bulunan 
S. M. A. yı annelere ehemmiyetle 
tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tarsııat için: 
Gulata P. K. 1097 ye mOracaat 

, ................ . 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESiS TARİHi : 1863 

Bermayest: 10,000.000 İnglllı llrua 

Türkiyenin b~lıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
fran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\lya, P.omanya. 
Suriye ve Yunanistdllda Filyalleri 
vardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

~~ ~ ~o 
'-~ROMATİZMA ~' LUMABAGO 

SiYATİK 

8.UU.MÔ<>ğJ a4~ 
~·p&.. ~ 8/LKO 
~w~~. 

HER YERDE ARAYIHIZ 

DOYÇE ORIENT BAKN 1 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bedin 

Türlıiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: İsL. Tütün Gümruğil 

* Her türlü ban!ra İfİ * ı ____ .,_. 
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leh ordusu hududda bekliyor 
Londra 18 (Hususi) - Lehistan-Lit r ler mlidürü, gece yarısı Fransa, Sov -

vanya ihtilafı ciddi ve tehlikeli bir ma- yet Rusya, İtalya sefirleri ile İngiliz 
hiyet kesbetmiştir. Leh kıt'aları bu sa- maslahatgüzarını kabul etmiş ve bu 
bahtan itib;ı.ten Litvanya hududunda diplomatlardan Polonyanın iddialarını 
tehaşşüd etmektedirler. hükfunetlerine bildirmelerini rica et -

Mareşal SnUgli - Riz Vilnaya gitmiş miştir. 
ve halkm h.::ıraretli tezahüratı arasında Nazırlar meclisinin içtimaı saat 2,30 a 
Leh kıt'alan111 1efti!; etmiştir. kadar devam etmiştir. Hariciye nazı -

Varşovadan alınan haberlere göre rı, halihazırda mezunen İsviçrede bu -
Lehistan Litvanyanın ilhakını iste - lunan Başvekile vekalet eden münaka-
mektedir. lat nazırı ile iki saat görüşmüştür. 

Lehistanm ültimatomunu tedkik et- Litvanya hükfmıetl ne dÜfÜD.Üyor? 
mek üzere top!arunı~ olan Litvanya Kaunas 18 (A.A.) - Röyter muhabiri 
meclısi, Vilnanın Litvanyanın paytah- bildiriyor: Litvanya kabinesi azasının 

tı olduğuna dair kanunu esasideki mad- ~kseriyetinin, Polonya taleblerinin bjr 
deyi değiştirmek üzere, bir plebisite ültimatom tarzında verilmesini doğru 
müracaat ~lmeği düşünmektedir. bulmamakla beraber, bu taleblerin ka-

N O T: Vilna, Litvanyanın eski paytahtı bulü lehinde olduğu söylenmektedir. 
dır. Lehistan 1920 .seneslndenberl burasını Hariciye nazırı, bu hususta verilecek 
1şgal etmiştir. Lltvanya bu lışgal1 tanıma - 1. a· t l' · d k k •·- ,..aran yarın ıye mec ısın e o uvaca -
m~ou. ~ 

tlltimatomun metni 
Varşova 18 (A.A.) - Polonyanın Lit

vanyaya verdiği ültimatomun metni, bu 
akşam saat 20.10 da Varşovada neşredil
miştir. 

Ültimatomun metni şudur: 
Polonya hükumeti, 14 mart tarihinde 

Litvanya tarafından teklif edilen şartla
rı kabul edemez. Zira, bu şartlar emni
yeti lüzumu kadar garanti eylememekte
dir. Meseleyi halletmek için, Polonya hü
kumetinin noktai nazarına göre, bir tek 
çare vardır ve o da, kayıdsız ve şartsız 

olarak normal diplomatik münasebetler 
tesis etmektir. Bu, sulhu tehdid eden teh
likeleri bertaral etmek için yegane ça
redir. 

tır. 

Bir Fransız gazetesine göre vaziyet 
Paris 18 ( A.A.) - Polonyanın Lit -

vanyaya gönperdiğ:i ültimatom hak -
kında tefsir:ı:>rde bulunan Pöti Parizi -
yen gazetesi diyor ki: 

- Polonya şüphesiz Pilsudski'nin 

801' POST. 

Dün geceki 
Cinayet 
Dün gece saat 22,45 de şehrimizde 

feci bır cinayet olmuştur. Divanyolun
da 120 - 122 No. lu dükkanda aşcı 
Mehmedin çırağı Emin karısı 
Zehra ile kayınpederi Hasan . Çavuşu 
bıçakla vücudler::nin muhtelif yerle -
rinden yaralamak suretile öldürmüş -
tür. Katil Emin cinayetin önüne geç -
mek isteyen ustası Mehmecli de hafif 
surette yaralamıştır. Mehmed tedavi e
dilmek üzere cankurtaran otomobilile 
Cerrahpaşa hastanesine kaldmlınıştır. 

Vak'anın cereyan ettiği Dizdariye 
mahallesi halkı hadisenin uyandırdığı 
heyecanla telişa kapıbnıştır. Katil, ci -
nayeti müteakib kaçmıştır. Nihayet bu 
lunduğu mıntaka zabıta kordonu altına 
alııını1' ve yakalanması için uzun za -
man uğraşılmıştır. 

Vak'an n sebebi şudur: 
30 yDşla .. ında bulunan ve Kastamo

nulu olan katil Emin kansı ile son za
manlarda geçinememeğe başlamış ve 
bo~anmak üzere mahkemeye müracaat 
etmiştir. 

Bir taraf tan da karısını kıskanmakta 
olrluğundan bu cinayeti yapmıştır. Us
tası Mehmed te katilin karısı ve baba
sın·n oturdukları Dizdariye mahalle -
sinde Çeşme sokağındaki 3 7 No. lu e -
vin al katında oturduğundan o da bu 
cinayete kurban gitmiştir. 

Katil, vak'ad:ın sonra Beşiktaşa fi
rar etmiş ve hemşerilerinden Ortabah
çede Mısırlıoğlunda 38 No. lu evde o -
turan odacı Os.manın yanında yakalan -
mıştır. _ 

temsil ettiği iki memleketin birleşmesi 
işini .hazırlamak için zamanın bilhassa 
müsaid · oldu6runa hükmetmiştir. Bu 
memleketin BerJinden teşvik görmüş 
olması ihtimalde'l uzak değildir. Po -
lonyanın Litvanyayı yutması kendisine 
filhakika Memel'i getirecektir. Belki de 
Berlinde, Ballık denizinin bu küçük li
manının Polonyanın eline geçmesile 
Danzig korjdorile denize inmek mese -
lesinin Polonya için «hayati• olan e -
hemmiyetini kaybedeceği zannedilmek
tedir. 

Polonya hük(mıeti, bu husus için, 
notanın TaUindeki Polonya elçisi tara
fından Litvanya elçisine tevdii saatin-
den ~tibaren 48 saatlik bir mühlet ver- Avrupanın endişelerine Varşovanm 

Hadiseye müddeiumumi muavini bay 
Fehmi tarafmdan el konulmuştur. Tah
hlat devam etmektedir. 

mektedir. yeni sıkıntıbr ilave etmekten çekin -
Diplomatik mfünessiller. 31 Marttan memesi teessüfe şayandır. Filhakika 

evvel tayin edilmelidir. Bu mesele hak So,·yetler Birliği kıskançlıkla nezareti 

Bitler Raghştag 
Meclisini feahetti 

k d ki 1 19 M altında bulundurduğu bu mıntakaya 
ın a · nota ar, en geç art tari - (BCJ.§ tarafı 1 inci ıayfada) 

h d k karşı Polonı,:anın hücumunu kayıdsız -
in e, yani mühletin in ·ızasından ev - .hüktlnıet erkA.nı da bu toplantıda hazır 

lıkla karc:ıJamı•. •acaktır. 

Sayla 11 

fngiliz kabinesinin ikibeti 
haftaya belli olacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
metmiş olan Chamberlain bulunuyor. 

Şurası muhakkak ki Chamberiain Av
rupanın kanşılı: mıntakalan IJindeiı. ta
mamile ayrı kalmalı: ve bu iJ!ere doğru
dan doğruya karışmalı: yollan arasında 
mutavassıt bir yol arqtırmaktadır. Eğer 
bu iki pktan birini ihtiyar etmek ?.aru
retinden kaçınamazsa böyle hareket et
mek azminde bulunduğu 3.§ikAniır. Bi
naenaleyh vereceği kararın netıcclerini 

daha evvelden iyice hesab etmek ve bu. 
günkü şartlar içinde diğer devletlerin te
mayüllerini öğrenmek arzusundadır. İşte 
Chamberlain ile diğer kabine aı·kadı:.şları 
ve taraftarları arasında bütün mfü:;külat 
buradan çıkmaktadır. Maamafih sımdi
lik kabine azası arasında ihtilaf yoktuı. 

İş adanılan harekete ıeçti 
Londra 18 (A.A.) - Röyter ajansı bil

diriyor: Sitenin nüfuz sahibi üç yüz iş a
damı Londrada toplanarak iki muhalıi 
rey ile, bir karar sureti kabul etmişler
dir. Bu karar suretinde toplantının tah
rik eseri olmıyan bir tecavüz tehdidine 
maruz kalan küçük devletlerin hürriyet 
ve haklarını muhafaza etmek içm diğer 
devletlerle bllitiW zaruri gört1lebilecek 
her türlü tedabiri ittihaz etmek husu
sunda hüktlmete ve başvekile müzahe
rette bulunacaği teminatı verilmekte ve 
muslihane tesviye suretleri bulunup tat
bik edilmesi için hükfunetçe hale uygıre 
beyanatta bulunulaca}ı ü.ın.idf 'zbar olun
maktadır. 

Bir Fransız gazetesinin tah.minleri 
Paris 18 - İngiliz kabinesinin vazıye

ti hakkında tefsirlerde bulunan Maıiam 
Tabui, Övr gazetesinde şöyle yazmak
tadır: 

~i kıt'aları İspanyadan geri alınmaclıkt;a 
Italya ile hiçbir itilaf akdet:11iyecPgm! 
taahhüd etmelidir.> 
C,1ıaınbcrlain beyanatta bulwıacak 
Londra 18 (A.A.) - Siyasi mahfe ıle:, 

B. Chamberlafnin gelecek h:ıfta Avam 
Kamarasında dış politika hakkında bcy::
natta bulunacak vaziyette olacağını zan
nediyorlar. 

Dcyli Telgraf gazetesi, bu bcyanatııı 

esas itibarile Orta Avrupaya ve İngilt(.
renin Çekoslovakya hakkındaki hattı h .. -
reketinc taalluk edeceği kanaafndedır. 

İngHterenin d.1§ politikası 
etrafında tefsirler 

Londra 18 (A.A.) - Gazeteler, hüku
metin dış politikası hakkmdaki tefsirala 
devam ediyorlar. • 

Muhalefet organları, B. Litvinofun cıü:ı 
kollektif emniyet namına B. Chanıber
Jaini tenkid için yaptığı beyanata daya
nıyorlar. 

Taymis ise, siyasi mahfellerin halen bir 
konferansın toplanması için en küçük 
bir ihtimal dahi mevcud olmadığını ve 
Sovyet beyanatının, hükfunetin Çekoslo
vakya hakkındaki müzakereleri üzerinde 
hiçbir tesiri olamıyacağım yuzıyor. 

Deyli Telgraf gazetesi, muhalefetin 
halen Avrupada mevcud vahim vaziyeti 
B. Chambedainin aleyhinde istismar et. 
tiği kanaatindedir. 

Deyli Herald, Sovyet beyanatını alkış
lıyarak M. Chamberlaine şiddetle hü
cum ediyor. 

Niyüz Kronikle, İngiltere, Fransa, Sov. 
yetler Birliği, Çekoslovakya ve diğer 
devletler arasında askeri bir ittifak ak
dini tavsiye ediyor. 

Deyli Meyl, B. Litvinofun bir konfe. 
rans akdini istiyen beyanatının harbe 
yol açmak için en iyi yol olduğu kanaa. 
tin dedir. 

vel teati olunmalıdır. Bu notaların met ~ bulunnıuştur. 
ni gönderilrrıiştir. Yukarıdaki teklifler, V~ovada nümayişler Toplantıda bir nutuk söyliyen Hitler, 
ne şekli ne de rnuhteviyah itibarile bir Varşova 18 (A.A.) - Hariciye na - meclisi feshettiğinJ ve 10 nisanda yapıla-
müzakere ve münakaşa mevzuu teşkil z;.rı B. Bek, Lehistan - Litvanya hudu- cak olan plebisit ile bir arada, Avustur
edemez. Cevab vemıek vevahud her - du ihtHafı ile alakadar olarak Lehistan yalıların da iştirak edeceği yeni bir mec
hangi bir ihtiraz! kayıd 'koymak, reci gi- hükumeti tarafından yapılan demarş lis kurulacağını bildirmiş ve sözlerine şu 
bi telakki olunacaktır. Bu takdircre Po- hakkında m':llfunat vermek üzere arka suretle devşm etmi§tir: 

cGörünüşe göre İngiliz kabinesinde 
mühim bfr değişiklik olacaktır. Hoare, 
Belişa, binbaşı EJliot, Morrison ve Or
musbi Gore yani harbiye, !skoçya, ziraat 
ve müstenılekat nazırları başvekUe kar
şı cebhe almışlardır. Altmış kadar muha
fazakar mebus Chamberlainden iki şey 
istemektedirler: 

1 - Hükumet, Framıa Çekoslovakyaya 
yardıma gittiği zaman Almanyanır. ta
arruzuna uğrarsa bu memleketi müda
faa edeceğini taahhüd etmelidir. 

Ayni gazete, hükumetin Çekoslovak· 
yayı müdafaa için bir vadde bulunmak
tan imtina edeceğini ve esasen donun
yonların da Orta Avrupada müdahale 
politikasına muhalif olduklarını yazıyor. 

h ·1~. k di d l arkaya İtal.va, Almanv_ a, Fransa ve in-lonya ÜJ1.umeti, en meşru ev et •- 10 nisanda yapılacak olan plebisite 
menfaatini bizzat kendi vasıtalan ile giltere büyük eJciJerini kabul etm~tir. altı buçuk milyon Avusturyalıdan mc1a-
temin edecektir. da, 75 milyon Alman ahalisi de iştirak e-

Matbuata talimat verildi. s 0 n v 0 Z İ g et decektir. Bu suretle Gerrnain milletinin 
Varşova 18 (Hususi) - Buradaki birliği bütün dünyaya gösterilecektir.:. 

resmt mahfeller bu hususta beya· Paris 18 (Hususi) - United Press bH- Hitler, bilahare Mussoliniye gönderdi-

2 - Hükumet, İtalyan, Alınan ve ecnc-

Deyli Ekspres gazetesi, siyasi mahfe!· 
lerde, İngilterenin Çekoslovaky:ı bütür.
lüğünü kayıdsız ve şartsız teminat altına 
almasının muhtemel görülmediğini bil· 
dirmektedir. 

Psşte muhabirimizin mektublan natta bulunmak~-<ln imtina etmekte - diriyor: Avrupa ikinci harb tehlikesini ği mektuba telmih ederek, Avusturyanın 
dirler. Bununla 'beraber ihtilaf hakkın- de atlatmıştır. Lehistan • Litvanya ihti- ilhakı meselesinde İtalyanın battı hare· 
d 

.. f 1 ..:ı b ı.::.f h 11 dl k t· d . t (Ba.ştaraJı ı inci sayfada) cag-ı hakkındaki ka11aat burada umumi. a enerJık te sir ~rue ulunulması ve ~ ının muslihane bir surette a e i ece- e ın en mınne vı şükranla bahsetmiş-
Polonyanın Litvanya ile gayritabii dip- ği anlaşılmaktadır. tir. Hitler, Fransa hududlarma olduğu ber, hükumet büyük basiret ve dik~::ıt dir. 
lomatik mün2.sebetler idame etmesine Fransa hükfı.meti Lehistan nezdinde gibi, fimdi komşuıu bulunduğu İtalyanın tedbirleri alıyor. Her nevi içtimalar n.e
imkan bulunmadığı noktasında ısrar e- bütün nüfuzunu kullanarak, Varşovayı hududlarına da riayet edeceğine· dair nedildi. Budapeştenin sokaklarına gece
dilmesi hususunda matbuata talimat Litvanyaya karşı harbe müracaat etmek· Mussoliniye teminat vermi§ oldufunu leri bazı beyannameler yapıştırılıyor, po-
verilmiştir. ten vazgeçirmiştir. bildirmiş ve sözünü Avuaturya meselesi- lis te bu beyannameleri adım adıtn takib 

ZannedildiğinP. göre, matbuatın bu Diğer taraftan Sovyetler de Litvanya- ne intikal ettirerek, ezcüm]e deıni§ti.r k1: edip ortadan kaldırıyor ve bunları ıı~-
hücumundan maksad, Litvanyayı kor - ya fedakarlık tavsiyesinde bulunmuşlar- - Son ı.amanlarda Avusturyadakl redenleri gih yakalıyor, gah arıyor. Hü-
kutarak onu PoJonyamn tekliflerini ka dır. İngiltere ise gerek Var~ova, gerek vaziye~e artık tahammül edemi~r _ Usa, tatsızlık var. 
bul etmeğe icbar etmektir. Litvanya hükfunetlerine itidal tavsiye dum. Oz Yatandaşlarımın duçar olduk- * 

fitimatom nasıl karşılandı etmiş ve bu suretle §imdilik, harbin önü. ları fecaat beni muztarib ediyordu. Fakat, tatsızlığın büyüğü komşumuz 
Kavnas 18 (A.A.) - Hayas ajansı ne geçilmiştir. Bunları Şuş.nig'e anlattım ve ken _ Çekoslovakyada. Biz Macarlar Çtc-koslo-

tebliğ ediyor- Leh ültimatomunun müddeti yarın sa- disine el uzattım. Fakat o, uzattığım e- vakya ile pek te dost değiliz. Çünkü bi-
Litvanya hüklımeti, saat 22 ye doğ- at 15 de sona ermektedir. li reddetti. Bu vaziyet karşısında eğer zim yüz binlerce kardeşimizi hududlan-

ru Talin'de Polonya sefiri "'l.asıtasile hu Londrada temaslar derhal Avusturya işlerine müdahale et- nın içine aldılar. Bununla beraber onla-
dud hadisesinin halline ve bu kabil ha- Londra 16 (A.A.) - Litvanya sefi- memiş olsayd1m, Avusturya da ikinci nn hallerini de fimdi Macaristan hususi 
di.selerin tekerrürüne mani olmak ça - rinin bu sabah Lord Halifaks tarafın - İspanya olacaktı. bir dikkatle takib ediyor. Bugün onların 
reler.ini aramağa memur murahhaslar dan kabul edılmesi münasebeti]e İngi - Verdiğim kararı derhal tatbik ettim baılarma gelecek olan yarın da bizim 
tayinine dair olan t 5 Mart tarihli tek - liz diplomasi mehafili Polonya - Lit - 75 milyon Alına"l. arkamda bulunuyor~ başımıza eelir endişesinden azade d.e-
lifin cevabını almıştır. vanya ihtilafının muslihane bir surette du. Alınan ordusu ise önümde idb ğiliz. 

Litvanya nazdar meclisi, bu cevabı halli hususunun gözden geçirilmiş ol - Hitler, Milletler Cemiyetinden de Çekos1ovakyada heyecan. çok fazlaaır. 
tedkik etmek üzere derhal bir içtima duğu tahmininde bulunmaktadırlar. bahsetmiş ve bu müesseseyi insanlığın O bd~r ki bir zamandanberi Bud&J>t'!fl1.1· 
akdetmiştir. Polonyanın göndenniş ol- İngilterenin Varşovadaki büyük el- acz ve za.fına nümune olarak göster _ de kaybolmuş ve Avusturya hAdiseıerın-
duğu nota muhteviyatmm resmen işa· çisinden mufassal raporlar gelmiştir. rniştir. den sonra tekrar meydana çılcıruş olan 
asından imtina edilmekte olmakla be - Londra 18 (A.A) - Fransız büyük kara borsaya iki gündenberi Çek koro-

* Anlaşılan, bu işlerden dolayı hiçbil' 
derdleri olmıyanlar komşumuz Yugos~ 
lavlardır. Çüııkü Stoyadinoviçin gazetesi 
cAvusturyanın ölümünden dolayı bir 
damla bile gözyaşı akıtmak için bizce hiq 
bir sebeb yoktur!. diye yazıyor. Demek 
oluyor ki Yugoslavlar da Almanyadan 
teminat almışlardır. Fakat, bura siyasi 
muhiti pekala, biliyor ki bu teminat şar
ta muallaktır: Almanya siyasetine adım 
uydurmak şartı! Zaten komşularuruz da 
çoktan buna karar vermiş görünüyor· 
lardı. 

Romanya komşula.rımıza gelince, on
lar ne ağlıyorlar, ne gülüyorlar. Doğru
sunu söylemek lazım gelirse şaşkın bir 
vaziyettedirler; Rumen gazeteleri s~ındi
ye kadar havadisleri olduğu gibi ve~mek· 
le iktifa ettiler ve bunlara tefsir ve nı~ 
talea tar2lllda hiçbir şey ilave etmediler. 
Bekliyorlar; fakat neyi? Bilmiyoruz. 

raber aşağıdaki malfrmatı ita edebile - elçisi bugün ik~ defa dış bakanlıja gi- Yeni maliye üf tt• .. ı . nu da dahil olmuştur. Çekoslovakya Ya- B k . 
cek vaziyet!e olduğumuza kani bulun- derek Halifaks tarafın<lan kabul edil • m e l~erı hudilerfnin bir kısmı, Avusturyada oh.lu- e 1.enıl~n şey galiba şudur: Polonya-* 
rnaktayız. miştir. Ankara, 18 (Hususi) - Maliye mü _ ğu gibi birdenbire bir kapana düşmek- t1 da ıçlerıne alarak Romanya, Macaris-

Polonyanm cevabı, haşinane bir tarz ı Amerikan ajansının bir haberi fettiş muavinlerinden Mehmed lmıen ten korkarak harice para çıkarmaya ha§- tan ve Yugoslavya arasında yeni bir pakt 
da kaleme alınmıştır. Ve bir ültimatom Paris 18 (Hususi) - United Press'in Muhittin Güriin, İsmail Akaal Esat lamışlara,r. Çek koronu burada ucuz - yapmak. Ancak bu devletler arasıncıa er 
şeklindedir. Berlinden istihbar ettiğine göre Alman- Gürsu, Bülent Yaucı, LütfQ Kamu, ladı! kadar ihtila!lar var ki bunları bertaraf 

Polonya hükumeti, komisyon tara _ ya ile Lehistan arasında lizli bir anlaş- Bedri Rakunt, açık maliye müfettir Bu vaziyet üzerine, Çek gazeteleri hal- edip anlaşmanın çaresi yoktur. YJtlnız, 
fından irae olunan zamanların, Litvan· nıa yapılmıştır. liklerina tayin edilmişlerdir. kı teskin için mütemadiyen neşriyat yap- bizde hükumete muhalif olan parti reisi, 
ya tarafmd3 n yapılan teklifj.ni reddet- Bu anlaşma mucibince Lehistan Dan- .maktalar ve Çekoslovakyanı A t Eckhart Tibor bu meseleler hakkında i· 

· · Alın k d k H'tl · · n vus urya mektedir. zıgı anyaya ter e ece ve ı er de fa etmıyecektır. Alınanya, Çekoslovak- vaziyetinde olmadığını, bir takım ınüt- rad ettiği bir nutukta, Macaristanın bir 
Polonya hükfuneti, 48 saat zarfında Litvanyanın Lehistana ilhakına glSz ka- ~ada yaş~yan binlerce Macann vaziye- tefikleri bulunduğunu söylemektedirler. taraftan İtalya ve bir taraftan da Lehi .. 

iki memleket arasındaki diplomasi mü pıyacaktır. tile de alakadar olacaktır.> Gazetelerdeki bu ne§riyat arasında cE· tanla olan dostluklarını sıkıştırması lü· 
nasebatmın tekrnr t~isini istemekte - Bir Alınan gazetesinin nefli7atı Alınan ~zetaiıı.i~ bu. pek minidar fer müttefiklerimiz Çekoslovakyanın ha- ıumunda ısrar etti Zat:n bizim de vap-
dir. Ay nihayetinden evvel Litvanya Londra 18 (Hususi) - Almanyanın yaıısile Lehıstan - Litvanya ihtilAfıııı yatını temin etmiceyek olurlarsa biz de tığımız budur. Lehlerle otedenberi de ta-
Polonyaya bir diplomasi mümessili yarı resmi cDiplomatische Korrespon bir arada tahlil eden Timea ıazetesi ıu ıtyasetimizi değiştiririz• tarzında ıözler riht bir dostluk sahibiyiz. Fakat, acaba 
göndermesi JAzıın gelmektedir. Niha - dence> gazetesinde, Avusturyanın il - suali sormaktadır: g6rünmeğe baıladı. Bu sözlern altında İtalya ile Lehistan bizimle dostluk1.uını 
yet Polonya notası, Litvanyanın vere - bakı ve Çekoslovakyadaki Südet Al - Ahnanyanııı Çekoslovakyaya doğru Fransayı, Rusyayı ve İngiltereyi tehdid ne dereceye kadar ileri götürecekler? 
ceği cevabın ne gibi tabirlerle verilme· manları hakkında intişar eden bir ma- geni,lemesi ve Lttvanyanın da harita • maksadı varu da Budape§te siyaset me- Değişen işler arasında bir de bunu dil • 
si lazım geleceğini tasrih etmektedir. kalede ezcümle deniyor ki: dan sillıunesi hakkında Almanya, ı. _ hafllinin kat'i kanaatine göre tam bir is- şünmek lazım. Velhasıl şu dak!kad:ı Kim-

Nazır)ar meclisi, müzakerede bulun- - Almanya, Çekoslovakyadaki Al • histan ve Macaristan arumda acaba tikamet ifade etmektedir. Çekoslowıkya- se ne yapacağını bilmiyor! 
duiu esnada hariciye nezareti siyasi iş- man ekalliyeti meselesinin halllle tlrti- bir anlaşma yok mudur? ll1D. siyaseüni dejiftirmeje mecbur ola· Török Bela 



Krawford, (S. il.) dan o akşam kalka· 
cak vapura ilk binen yolcuydu. Küpeşte· 
ye dayanmış, kendinden sonra gelenleri 
seyrediyordu. En son dakikaya kadar 
yolcu sayısı ancak yedıyi bulabilmişti: 

Çam yarması gibi iri bir adam, iki züppe 
genç erkek, sarışın bir delikanlı, şişman 
bir karı koca... Kumral, çok güzel bir 
genç kız ..• İnsandan ziyad~ yük taşıyan 
bu küçük gemide zaten hiç bir vakit bun· 
dan fazla yolcu bulunmazdı. 

SON POSTA 

İngilizceden çeviren 
Neyyir 

• 

Mart 19 

u yıl t••t•• atışla ı 

ço harare li oluyor 
Bu yıla kadar az satılan Trabzon tütünleri Mısır 
tarafından çekiliyor. Avrupaya sevkiyat başladı 

Mcınlck~tln tütün yetlştlrllen mıntakala·ı 1'iltün ihracatcıları ellerlndelcl ham t1l -
rında tütün satı~ıaz:ı hararetli bir şeklide tünlerl işli~ erek yaz mevsJmlnden evvel BeT• 
devam etmektedir. Inhlsarlar "Umum MU • kedeceklcrcl!r. 
dürlüğüne gelen malümnta nazaran Ege pi - Çekoslovakya rcflslne satılan t,250,000 ve 
yasasındaki tütünler tamamen satılllll§tır. Alman tabriknlanrun aldığı 7 milyon tllo tO 

Köylilnün elinde lıdl neviden kalmış olan tUnUn parti pıı.rU sevkine başlanmıştır. 
az mlkdnrda tiitü:ı de küçük alıcılar tara -
tından satın alınmaktadır. Bu yıl 38 milyon Hayatı ucuzlatma. mutehassısımn 
kilo gibi şimdiye kadar yetıştıremed!ğl bU - dk"kl . 
yük bir rekolte hnzırlıyan Ege tutüncülerl le lı eri 
bu vazlytıttcn çok memnundurlar. İktısad Vekfilett tarafından hayatı ucuz-

Knradcnlz mınto.kasındn, Bafra, Sinop, ıntma teşcbbUslerl etrafında tedklklerde bu
Alaçnm, Samsun, Trnbzon ve Tokatta da sa- lunın.:ık üzere isv!çreden celbed.llen Profe -
tışlar miisaid fiatıarla devam et • 
mektrıd!r. Geçen seneye kadnr müşterlsl az 
olan Trabzo:ı tütünleri bu yıl 1yl flaUarla 
Mısıra sevkedilmektedir. 

sör L.lren şehrimizde bulunmaktadır. Pro -
!esör, evvelki gt'ın. Ticaret Odasına giderek 
nldkadarlarla temas etmiş, bazı maıcımat 

Akşam yemeği küçük salonda kaptan 
ve süvarilerle birlikte çok tatlı geçti. 
Yolculuğa mahsus o güzel dostluk havası 
etrafı sarmış gibiydi. Herkes güle söyliye 
yataklarına çekildiler. Ertesi gün çam 
yarması gibi adam, kumral genç kızın bi
tişiğindeki kamarada boğazı bıçakla kesili 
olarak bulundu. Bu hır intihar değildi. 
Öyle olsa bıçağın, kilidli kamaranın jçin· 
de olması lazım gelirdi. Yolcu veya tay • 
fadan biri onu öldürıniiştü. Ama kim? 
Bu sual herkesi derin bir endişe halinde 
sardı . Yapılan " aştırmalardan hiç bir 
şey anlaşılamadı. Yalnız Krawford, gü
zel genç kızın herkesten fazla ve her -
kesten derin bir endişe geçirdiğini sezer 
gibi oldu. Acaba neden? Böyle melek gi
bi bir insanın katil olmaşı mümkün de • 
ğildi. Öyle ise neye herkesten fazla te • 
Iaş etmişti? Şüphesinin sebebini kendl 
kendine bile izah edemediği için deli • 
kanlı ondan kimseye bahis açmadı. 

Sonya yatağına baygın uzatılmıştı, şişman madam üstü.ne eğilmig brr 
şeyler arıyordu 

Marmara mır.Uıko.sındn, Bursa ve Koca. 
eli tarnfiam~da da tütün plynsalan açıl -
mıştır. Rursııda on beşden fazla yeril ve ya
bancı firma tütün almaktadır. Geçen yıl 
Bursada t.ütünler1n vasatı flatı 40 kuruşu 
geçmedlğl halde b:ı yıl 65 • '10 kuruşa kadar 

almıştır. Profesör tedklklertne ve alf\kadar 
diğer zevatla temaslarına devam etmekte .. 
dlr. 

Profesorün blr iki gün daha şehrlmlzde 
kaldıktan sonra İzmlre, orada da tedkiklerd - Evet ama .•• Şey .•• Size bir §ey söy

lemek ..• 
tanın soyulmasından korkuyordu. Oraya 
vcremedL İki kere hususi adamlarile yol
lamıya teşebbüs etti. İlkin de götüren a • 
damı öldürdüler. Fakat elması çalamadı
lar. Çünkü: Gizlendiği yeri yalnız sahibi 
biliyordu. İkincisinde götürenler gene 
hücuma uğradılar. Polis vaktinde yetiş • 
ti. Elmas gene sahibine döndü. Bu scfor 
bu kurnaz adam guya elması bir transat
lantik yolcusile yolladığı haberini ortaya 
attı. Halbuki onu bana verdi. Ve şüphe 
uyandırmamak için beni bu küçük gemi
ye bindirdi. Öldürülen o üç adamı da 
bana muhafız olarak tuttu. Azılı hırsız 
çetesi ondan daha kurnaz çıkmış olacak
lar ki üçünü de öldürdüler. Şimdi sıra he· 
nim ... Beni koruyunuz Mösyö Krawford .. 
Bu sırrı kaptana bile açamadım. İhtimal 
o da hırsızlara satılmış bir adamdır. Hi
mayeye muhtacım ... Korkuyorum. 

bulunduktan sor.ra Adanaya gideceği anla· 
şılmaktadır. Sözünü tamamlıyamadL Bu sefer de 

ikinci süvarınin kamarası önünde bir çığ. 
lık kopmuştu. O zavallı da ilk kurban gi
bi boğatlnnmıştL 

* O akşam yemek tadsı;ı: geçti. Herkes 
birbirine şüphe ile bakıyordu. Vapurun 
ıki kadın yolcusundan • şişmar. madam
la güzel kızdan - başka başbaşa verip de 
konuşmak istiyen kimse yoktu. Kaptan 
telsizle gemi sahiblerine cinayeti haber 
\'erdi. İlk uğrıyacağı iskelede meşhur bir 
polis hafiyesinin derhal gemiye ~ıkarı 

lacağını haber aldı. O ~elınciyc kadar da 
kıms nin karaya çıkmasma müsaade et
miyecckti. Buna rağmen ertesi gün tay
falardan biri ortalarda görünmedi. Pek 
iyi bır adam olan bu zava:ıı genci de ge
celeyın her halde denize atmış olacak • 
!ardı. Öldürülen iki erkek birbirinin ta· 
mamıle yabancısıydı. Yoksa, bu işleri bir 
katil değil de maksadsız cinayet işliyen 
korkunç bir deli mi yapıyordu? Yarın da 
bir başka masuma mı ~ıyac<!kh. 

Yolcular arasında korku son haddini 
bulmuştu. Hele güzel kızd:ı çok garib bir 
hal vardı. Krawford bir kaç kereler o
nun bu halini anlamıya çabaladı, bir şey 
(jğrenemedi. Yalnız ikinci cinayetin er • 
test gün güvertede gezinirken genç kız 
keı diliğinden delikanlının yanına gel • 
dı. 

- Mösyö Krawf ord, dedi, korkuyorum, 
çok korkuyorum ... 

- Bu kadar sinirlenmeyiniz Mis So • 
nıa ... Ben katilin bir deli olduğuna kani 
değıhm. Her halde bir maksada hizmet 
ediyor. Sizin gibi bir genç kızla ne alış 
verışı olabilir ki korkuyorsu.nuz. 

'İ\ 
Bu ikinci cinayet üstüne kaptan kara • 

dan imdad istedi. İçinde bir polis hafiye. 
sile birlikte bir muhribin yola çıkarıl -
dığını öğrendi. Yolcular o geceyi bu 
ümidle ve hiç kurban vermeden geçir • 
diler. 

Ertesi sabah Krawford güverteye çı • 
kar çıkmaz Soniayı yapayalnız ve perişan 
bir halde buldu. 

- Siz misiniz Mösyö Krawford. .. De -
rnindenberi sizi bekliyorum. Kahvaltı • 
dan önce buraya çıktığınızı biliyorum da .. 

- Bir şey mi istedinız Mis? .. 
Sonia büyük bir heyecan içinde keke

ledi: 
- Evet, hem de ... Mühim bir şey ... Da

yanamıyorum artık... Ban:ı acıyınız ... 
Size her şeyi ... anlatacağını. Korkuyo • 
rum ..• Azab içindeyim._ 

Sesi, bütün vücudü titriyordu. Kraw· 
ford onu bir kanapeye oturttu: 

- Buyurun Mis Sonia.. sizi dinliyo • 
rum. 

Bu cinayetlerin niçin işlendiğini bill • 
yor musunuz? 

Delikanlı şaşırdı: 
- Hayır ... Siz ... 
- Uç erkek de benim yüzümden öldü-

rüldü? Anlıyor musunuz, benim yüzüm
den ... 

- Sizin ... yüzünüzden mi? 
- Evet ... Durun anlatayım: Ben Lon-

dranın en zengin elmas tacirınin sekrete
riyim. Bu adam bir zaman evvel Hind ra
calarından birinin kıymet biçilmez elma
sını aldı. Ve buna arjantindı:? yağlı bir 
müşteri buldu. Elması oraya kadar çal • 
dırmadan yolhyabilmek çok zordu. Pos-

:= Son Posta'mn edebi romanı: 14 e:::: 

h, Şu Hay t! 
Yazan: Nezihe Muhittin ----

Fakat Ml~nir meme kokusunu alınca yınca memeyi hızla çekerek solgun 
dernın mi.idhiş bir eziyet gören keyifsiz yanağına bir tokat indirdi. İşte o za
ve küçük göğsünün derin bir hıçkın- man müdhiş bir facia oldu. Öksüz yav
ğile bu kara et parçasını soluk ve tit- runun göğsünden mor bir kan dalga
rek dudaklarının arasına y~amak insi- lana dalgalana hücum etti. Şakakları 
yakının bü~Gn h:rsile alarak gözlerini şişti. Göz!eri dışan fırladı. Minicik el
sonsuz bir zevk!e kaydırdı. Sarsılan leri ve ayakları acaib hareketlerle kıv
küçücük hasla ,·ücudüne şifa, masum ranmağa ve çırpınmağa başladı. 
keder ve ıztırahlurına en tabii bir mes- Bu küçücük eziyet ve zulüm kurba
ken olan memevl olanca kuvvetile eme- nının başındaki liç mücrim kadın san
rek belki tatlı ve rahat bir uykuya da- ki başlarına bir yıldırım düşmüş gibi 
lacaktı; fakat kiiçüğün bu masum ih- bir dakika birbirlerinin yüzüne baka
tirası Acar Fatmayı yeniden küplere kaldılar .. çocuk bırakılmış olduğu mut
bindırdi: fak taşları iizerir.de hala çırpınıyor, es-

Şu gönülsüz yumurcağa bakın he- ki evin loş havasında sessiz bir facia 
le! - diye hayk•rc'ı - onuru var mı hiç!?.. dolaşıyordu! Birden aralık sokak kapı
Bo tan FüpUrgcc;inm yumurcağından ne sından mu:fağa do~ru gelen ayak ses-
beklenir?. leri, işledikleri müdhiş cinayete, kin-

Sonra küçlik J.rulı:ırrından çekerek: le alevlenen, korku ile sönen sessiz bir 
- Anlasana, snna söylüyorum aç sü- vahşetle bakanlan şaşırttı. Kapının Ö· 

iük! Çıkar memeyi toprak dolası ağ- nüne kadar gele!l Murtaza efendi idi! 
zından baka.vım!. - Bu ne? .. Çocuğa ne yaptınız? -di

Acar Fatma kür:1k Müniri azarla- ye tok bir sesle bağırarak halA mosmor 
maktan bir fayda göremiyeceğini anla- j çırpınan Münirciğe koşup ellerinin •· 

- Ben sağ kaldıkça size kimse iJişe • 
mcz Mis Sonia. Sözüme inanınız. Kah
valtı vakti geldi. Gelin sizi aşağı indire • 
yim. 

Yemek salonunda toplanan yolcular 
onları manalı manalı süzdüler. Deliknnlı 
içinden: cBudalalar, dedi. flört yapıyo • 
ruz sanıyorlar.• 

* Krawford yolcular arasında en fazla o 
sarışın delikanlı ile ahbab olmuştu. O ge
ce onun bir türlü kamarasına çekilmek 
istemediğini gördü. 

- Nen var? Yoksa senin de mı asabın 
bozuldu? diye sordu. 

- Hem de nasıl ... Mümkün olsa bu ge
ce senden hiç ayrılmıyacağmı. 

- İmkanı yok. Çünkü: Ben bu gece 
gözcülük edeceğim, yatmıyacağım. 

- Öyleyse kamaram bana ver. Benim
kinin yakininde o cinayet işlendi de uy
kum kaçıyor. 

- Hay ... Hay .•• 

* Yazık ki ertesi gün o zavaIIıyı da ayni 

rasına aldı- Mürvet birdenbire korkunç 
bir çığlık ve içinde suçunu bastırmak 
istediği sahte bir sinir buhranile kendi
ni yere attı. Bu hal keramet gibi Acar 
Fatmanııı imdadına yetişmişti. Derhal 
saçlarını yolarak yaygarayı bastı: 

- Gördünüz mü a dostlar! Gül gibi 
evlad:ma olanlar olduuu!.. 

Murtaza efendi bir bu sahneye, bir 
de ellerinin arasmda mor bir kan dal
gasile boğulan küçük yavruya bakarak 
bağırdı: 

- Gürültüyü kesin de söyleyin ba
na .. çocuğa ne oldu?! 

Acar Fatma kekeliyor ve yalandan 
ağlıyordu: 

- Bilir miyim ben, çocuğa ne oldu
ğunu? .. Aslan gibi evladım yerlere se
rili dururken yumruk kadar çocuk so
rulur mu hiç?. Belki nazar değmiştir!. 

Bu sözler Murtaza efendiyi tatmine· 
demiyecekti. Araya hemen Hafız Bed
riye girdi: 

- Birdenbire çocuk bayılınca hepi
mizin başına kaynar sular döküldü .. e
fendicağızıma söyliyeyim .. öyle ya, bel
ki de nazardır .. nazarın hak olduğuna 
hepimiz inanırız .• 

Murtaza efendi çırpınan çocuğa bak· 
tıkca sararıyor ve alıklaşıyordu. Acıklı 
bir sesle: 

- Ne yapalım acaba? ·diye kekele
di - Hafız Bedriye: 

satılmaktadır. 

Du yıl rekoltesinden satın alınan tütün • 
lerln işleme faallyctl başlamıştır. 

Evvelkı yılki rekoltenin mnntpülnsyonu 
kısmen dev:ım ederken yeni rekoltenin de 
lınalatına başlanması tütün mıntakalarında 
fnallyetin hayli artmasına sebeb olmuştur. 

Son bir o.y lçin:le yalnız şehrimizde ln • 
btsar ldareslle tucco.r depolarında tütün ma
nipülasyon iızleılnde yirmi bin lşcl çalı§ -
maktadır. 

şekilde ölü buldular. 
Krawford, burun tarafında yalnız kü

peşteye dayanmış düşünüyordu. Birden
bire ayaklarının yerden kesildiğim duy
du, tutunmak istedi. Elleri kaydı, bağır
mıya vakit bulamadan dışan yuvarlan • 
dı. Fakat denize düşmedi. O, bu baskını 

Tiftik istihsalatımız 
Yapılan hesııbl~ra göre, memlekettmtzin 

yıllık tiftik 1stihsall 65 - 70 bin balya dere -
cesinciedir. Beher balya da 85 - 90 kilodur. 

Yılda Ankara vllliyeti lstlhsall 15,000, Es
kJşehlr 15,000, Kflstamonu 9,000, Konyn 7000, 
Bolu 8000, Amasya. Sivas, Mardin, Kayseri 
ve D!yarbalm mıillarlle deri ve debağhane 
mallan d!ı 16.000 balya tutmaktadır. 

bıçak karşı duvara saplanmış duruyor -
du. 

- Alçaklar! .. Caniler! .. 
Krawfordun sesine ilk yetişen gemi • 

nin kaptanı oldu. Onun arkasından baş • 
kalan ulaştılar. Katiller nihayet ele ge
çirilmiştL 

evvelden düşünmüş, hatta kend~ elile ha- * 
zırlarnıştı. Durduğu yere gündüzden bir Elmasa gelince o gene Soniada idı. Ar· 
halat bağlamıştı. Düşüyormuş gib! ya • jantine kadar götürülmesinde arbk bir 
parken ona tutundu. Karanlıkla bir müd· tehlike de kalmamıştı. Krawforci her ih· 
det dışarıda sallandı. Güvertede §imdi t imale karşı genç kıza oraya kadar arka-
yeni bir telaş başlam~tı. daşlık etti, ayrılacakları gün: 

- Krawford, Mösyö Krawford! _ Mis Sonia ... dedi, yol aynmına gel-
- Gördünüz mü, o da meydanda yok ... dik. Nereye gitmek niyetindesiniz öğre-
- Dokunmayın kızcağız bayıldı. ncbilir miyim? 
- Kamarasına indiriverelim zavallıyı .. 
Krawford ipe tutuna tutuna aşağı kata - Londraya, şefimin yanına dönece • 

indi. Ayaklarının ucuna basarak doğru ğim. 
Sananın kamarasına gitti. İ~eriden anla- - Yani hayatınızı bir elmas parçası uğ. 

runa tehlikeye koyan adamın yanına öy• şılamıyacak kadar hafif konuşmala: du • 
yuluyordu. Tokmağı çevirdi. Kapı açıl • le mi? Yağma yok .. O hayatı ben kurtar-
madı. Var kuvvetile omuzladı. Fakat kı- dım. İznim olmadan şuradan şuraya a • 

~ . dun attırmam. rılan kapıdan içeri girmedi, bilakis gerı 
İki ay sonra genç karı koca Londraya sıçradı. Kamaranın içi karanlıktı. Bir • 

denbire kulağının dibinden bir şey vız • balayı seyahatinden dönüyorlardı. 
lıyarak geçti. Krawford el yordamile e- __ Y_A_R_IN_K_I_~_U_S_HAMI __ Z_D_A_:-----. 

lektrik düğmesini bulup çevirdi. Işıkta O"" ı " K ··k · 
gördüğü manzaradan tüyleri ürperdi. So- gre. men Orjl " ID 
nia yatağına baygın uzatıhnı~tı. Göğsü İstirahat Saatleri 
bağrı açıktı. Şişman madam üstüne eğil· Yazan: Maksim Gorki 
miş bir şeyler araştırıyordu. Her h:ılde Busçadan Çf'Viren: H. Alaz 
elması ... Kocasının az evvel fırlattığı iri 

- Ver hele bana çocuğu - diye elle
rini uzattı -
Çocuğu aldı. Ağzmm içinde bir şey

ler mırıldanarnk Münirin morarmış 
yüzüne kuvvetli('C üfürdü. Yavru bu 
kirli ve sıcak nefesin yapışkan rütube
tini teneffüs edince boğuk bir hırıltı 
çıkardı. 

Hafız Bedriye, Acar Fabnaya belli 
belirsiz bir işaretle: 

- Anladım! - dedi - Hım .. şimdi ka
fama dank etti! Çocuk karnında iken 
anası mutlaka çirkefli bir yere abdest 
bozmuş olacak!.. Haşa huzurdan ... 

Murtaza efendi lahavle der gibi ba
şını iki yana sallıyarak gözlerini çevi
rirken mırıldancl!: 

- Rahmetli Naciye temiz kadındı! 
Çirkefli suyun bizim evde damlası yok
tu .. başka sebel: arayın! .. 

Bu tezkiye iiç kadını birden şuursuz
ca harekete getirdi. Mürvet bir çığlık 
daha koparı:lı. Hafız Bedriye: 

- Ben kırk yıllık hafızım .. bu işleri 
su gibi bilirim • diye protesto etti -

Acar Fatma çürük dişli ağzını açtı: 
- Kırk yıllık hafıza, hocaya akıl mı 

öğreteceksin ayol! - diye ilk defa da
madına çıkıştı - beni söyletme!. Kaç 
defa şu gözceğizlerimle gördüm; bah
çede çamaşır yıkarken kuru incirin al
tındaki çukura küçük abdestini bozar-

dı o ... Abdestli ~zımla yalan mı söy
liyeceğim? .. 

Kad ınlnr miinakaşa ederken yürek 
paralayıcı çırpınışlürla tükenen kuçük 
öksüzünden başk:ı bir şey görüp işite
miyen baba tekrar sordu: 

- Ne yapalım, acaba ne yapalım? 
Hafız Bedriye cevab verdi: 
- Nefesi keskin birine okutmalı! 
- Öyleyse okuyuver hafız hanım.. 

nezri neyse veririm. 
Hafız Bedriye tok gözlülük taslamak 

istedi: 
- Ben nazarla, hafakana okurum .. 

şeyhimden bana izin bu kadar .. sen bu
nu Virane sokağındaki •Hacıyatmaz• 

hocaya götür. Nefesi birebirdir. 
Murtaza derh3l çocuğu aldı ve sokak 

kapısına doğru koşarken Acar Fatma 
çıldırmış bir hiddetle yaygaraya başla
dı: 

- Ya benim aslanlar gibi evladımı 
kimlere okutayım a dostlar?!.. Gül gibi 
Mürvetim yeı lerde yalıyor .. ağlarsa a
nan ağlar, kalanı yalan ağlar ... 
Hafız Bedriye ce\•ab veriyordu: 
- Kendint? gel hatun!. Üstüne •se

liimin kavlen» ler gelecek.. nezri bü
yüktür ama tazeye de ben okurum ... 

Kadınların bu yaygarasına şiddetle 

vurulup örtü1cn sokak kapısının gıcır
tılı gürültüsü ce\•ab verdi. 

- Arkası ı.:a -



~ifşa eden idam olunur!., 
Harla Mn•vl ca•••ı.n eNmndakl mUc•dele · 

Olanda : • Ben bu .cüce adamın, gizli ellerde bir tuzak olarak kullimıldığım 
aanı7orum 1 Uyanık bulunmak lizım. Bu adamda çok mühim -.ıar var dostum. 

bana inan.. Herhalde anlıyacağız 1 " dedi 
Litvanyah UşifiD henilz terleri ku

mnnanı111 -olu çirkin ~ ve yen
ıöZleriııde dıtrin bir .... 'ifil 
~tı. ~m ~-- kada1." eAU• 
tdeta sev)JJ.c:fhderi ~ blm-
ıs.tmıı olan. 8elile MJ'ecanh 1'• 

1 NIJbetcl •....;.. __________ ....... Eczaneler 
BugUnkU program ..... DilleW ........... ........_, 

u Mart usa amarw latanhl .......... ,.,...: 

Avusturyanın Almanyaya 
ilhakını kimler, nasıl 

karşıladılar? 
Virana ~ ağhyanlar - Ecnebi gazeteeiler 
neler IÖJliyorlar &ki imparatoriçe Zita ilhak 

haberini al- ••-- .. Prens Otto ne eliyor? 

1 s T A N B u L .&bu&Jda: (Zlp Hurt). DtDHlanta: es- .-..a-
lad). BeJM1dda: ~r>. Sama'Jada: 
<Kn>mos> . ....anlnde: (Bitir K•an. 
B;vtibde: (Arlf Bitir>. l'enlftle: (Bmll
Jadlı. ~: (Ntlam) ...... 
llafmda: <1 Banu. ~! <Ke
mal•. Ktıçltpparda: <111116a1>ı aJar,. 
\6'8nde· <tsıeoan>. 
Beıelhl ............ : 
tatitw caddlllncle: :<Dell4mtaJ. Tepe
bqmda: \'.lOllJOU). Kara-de; <Blle
Jln B8sn0.). t.ötıli Olddeatnde: o:.t
monctyaa >. UID!tıda: Cif~),. 
~= (lfalJ Balld). 

Boil#.KaMIJW .......... : 
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ÜÇ BOZ ·ATLI 
Yuaa: Zi7a Şakir 

Noger, Adil Şahla konuşurken uşak Durcan yavaş ya~aş onun arkasına sokuldu, 
belindeki hançeri yıldınm sür'atile çekerek bütün kuvvetile Nogerin iki küreği 

arasına indirdi. Noger boğuk bir sesle: .. Ahi " diye haykırdı 
Adil Şah, bir bahane ile Durcanı o- Durcan: ger? Galiba, ona söz anlatamıyordunuz. 

daya çağırdı. Bır köseye çekü: - Biraz işleri var, noger. Ne soyliye- Zaten, biraz kalın kafalıdır. 
- Senden, ne dereceye kadar bir cekseniz, bana söyleyin. Ben Adil Şah - Fakat ben, onunla konuşmak için 

hizmet ve fedakarlık bekliyebilirim.. ,Noyan'a söylerim !değil. sizi alıp götürmek için geldim. 
dedi. Diyorpu. Halbuki zabit, elindeki kır- Adil Şa_!ı, metanetini güç muhafaza 

Durcan, Adil Şahın gözlerinin içine bacı, çizmelerine vurarak: edebildi. Adeta, titrıyen bir sesle sor-
bakar k hiç tereddüd etmeden cevab _Hayır. Bizzat Adil Şahı görece- du: . . . 
'er.dl: ğim. Saray nazırının emri böyle. - CelAletlô, Han hazretlennın daıre-

- Elımdaı ge!cn ne mümkünse .. her n· di -...:ı ' sine... Misafiriniz de beraber olduğu 
ıye ısrar e yo.cuu. h ld b k - · · da • 

şey... Hata B h d a e, u a şam yemegını ora yıye-
- hi . y a a ır: ks" • 

- Ya, yapacagın bu ·ımet, ıenın _ Eyvah! .. Mahvolduk. ce ınız. . 
hayatını tehdid ederse?.. Diye ,homurdanarak kılıcına davran- - Evel. haberin} var, noger. Zaten, 

Durcan güldü: d biz de onun için hazırlanıyorduk. ~ 
- '!'foyan! .. Arkamda ağlıyaca.k ki- ı..Ad'l Şah H Baha . git. Beş, on dak;kaya kadar, biz de ge-

mim var? İnsanlar, madem ki ölecek- ı ' atay dın hır el işa- .liriz. 

SPOR 
Bu hafta Galatasaray} 

Güneş karşılaşıyor 

!erdir, ölümJen işe yaram.alıdır. reti ile durdurarak kapıyı açtı. Sert bir - Fakat .. saray nazın Sanjt Noyan'm 
- Söz mü~.. sesle: emri mucibince, beraber gideceğiz. Geçn <i4ıataıam11 • Gil Mf maçından biT ıahM 
_ Söz almıy::t hacet yok, noyan. Si- - Ne oluyor, Durcan? .. Arkadaşla- _ Evel. ili.. çok iyi olur ama.. ma- Mllll kilme maçJannın tul& altta uyan- :rutan bize bir nktr verecek tadar m 

la dırıcı maçlarından blrl olan oaıataaara1 - dır. Gallba oyun tuzlan blru İnlfils 
zln bana şimdi söyl:yeceklerinizi, ben .rın yaptığın bu gürültü nedir?. liım ya .. bizim arkadaş, uzun yoldan Güneı maçı 1ann Taksim stadında yapıl& -· mine benzt-tllen Oüneı takımı bugün 
sizden daha evvel düşi\nmüştüm. Hat- Zabit, Durcan'ı bırakarak, Adil Şa- geldi. Yıkanıyor .. temizleniyor .. çama- caktır. Bu maçın hukeece malfim olan e - tinden evnı ç.ıkmtı olduğu en )'iltaek f 
ta siz beni ça ·ırmasaydıruz, ben hm önüne doğru ilerledi. Elini göğsü- şır değiştiriyor. hemınlyeti son gtınlerde. atızdan atıza. ku- dan atat.ya do!ru inmektedir. 
bir fırsat buJu11 odaya girecek ve size nün üzerine koyarak selam ve;dl· - Aldığım emir kat'idir, noyan .. be- laktan kulalla dol•n taJta1ar karşıaında On bet giin evvel Şeref stadında 
5öyliyecektim. . _ . · raber gideceğiz. her zamandan daha fula btr ehemmiyet ligde bulunsn Beylerbe)'f lle brşılqan 

- Arkadaşlanle değil benımle ko tesbetmıt olmaktadır. neş, hasmını gOçltıkle matıap ettlll 
- Ne diyecektin?.. ded" .. - - Noger! .. Han hazretlerinin misa- Ortada dolapr.. pyialara lnanmak lhım bu i3o aklı erenlerin bütün nuarlannı 
- Bu gece mut1aka size bir şey ya- nuşu~or, noyan.. . ı. . . firlerine karşı katı emirlerden bahset- gellrse Galatasaray takımını yann sahada rlne çekml?tl. Bir hafta evvel kendlalnl 

"Caklar .. derhal kaçınız; diyecektim. Adı~ Şah, san~ orada bır zabıt b~- ,mek doğru olma:: zannederim. yepyeni bir oekllde görmek lcab etmektedir. mır Alsanc:ık: takımı karıısında gördOk. 
; nederseın, si:' de bu fiki:rdesiniz. l~ndugunun henuz farkına varmış gı- _ Noyan!.. Bilirsiniz ki, bir noger, Şayialara tnanmat 11.zım gelirse dedim, ne~ maçından bir gün evvel dokuz gol 

- Tabii.. tabii ... Kaçmamız için sen hı: aldığı emri aynen ifa etmiye mecbur- zlrs durup dururken de ıeI1t1 Si)zel blr aö - yen, yorgun ve maneviyatı pek tabU ol 
· · - y · 1 · k . . zUn ortaya ı.tıım:uım pek aklım almıyor. sarsılan AJsancatın fena bir hlleU ruhi,Je 

ne du undun?.. - aa, sızın e mı onuşuyordu, no- dur. Onun ıçın...... - Arka.n 1'aT' - ç.lnde Oünel}e karp oldukça hlkl.m 0 

B 
., 1933 denberi içerden dı.tardan darbe yl -

- en mı ... A'l1atayım. yen Galatav.r&Ja bu defa çarpan kuyruklu bu kuvveW takımın form bakımından 
Durcan tnsar]ndığı firar planını bir- Harikulade bir maceranın hikayesi yıldız otuz Qç senl'dlr, memleket sporuna sılmakta olduğu etrafında haklı endlfel 

l aç kelime i1e izah etti. Bu plln, biraz hl nıet eden ıamplyon, rekordmen ,.etıttı - mızı =rd:· ım töz 6 tlnd bul d 
ehlikeli ve 'kendi diişündüklertnden ren bu oca~~ gele!S telltetıertıı belld en btı- ve hele :,.., ~ s n.ldt u1:ıutmeama:n~ 

daha cür'etkarane olmakla beraber (&ı tarafı 1 inci sayfada) kine.. Bir kaç frank vererek, kaybolması y(iğü delildi. ama ne de olsa sene onu aar- ld 1 nı fmı 5ld daMıı dlr . ' san blr hareket olacaktır tamP yo ar n aa P ~ ... er · 
muvaffakiyet ihtimali daha kuvvetli le abdalca hareketlerde bulundun ki ha- veya ehımz> lıla karşı sigorta ettirdım. · da fena bir günlerinde biç beklemedltl . ı b b kada Be . Haft&lardanberl için için 1anan bu atq ri 1 ~ 1 1 ıdi. Onun ıçin, iki noya• tarafından da kikaten mücrim o an ir insan u r ghin başını sallıyarak kAğıdı eUm - ~·ft- bir sırada yerle n o a .. n iç n tend nden 

. . den aldı. Galatasarayın son oyunlarında o tadar ,...., ha lyt olanlara kolaylıkla bırakırlar. 
derhal kabul edtJdı. budalalık yapmaz. · sedlllr blr şekil aldı ld, flld maçlarında Top- İld taratı:ı da ,ekdlltertnden pek 

e - Teşekkür ederim, teveccühünüz. - Allaha ftlkret ki, Fransız mahkeme- kapı Galatasarayı yenebllecelı: fırsatıan bl- olmıyan bugftnkü Tui,.etlert. .eon ,aptı 
Saatler, derin bir sükOnet içinde geç- - Vadassy, teşekkürlerile zerrece Ih- si canileri kolladığı gibi senin gibi abdal- le buldu. O maçtatı fırtınayı tc')yle böyle sa- n oyunlard3n &nlatııacatı üzere, aahada 

ti Hiç bir Jıadjse olmadan, ikindi :Eama- üyacım olmadıiuu bil Masum olabilir - ları da korur. Hele şu klltdı bir okuya • vuşturan Oalatuan.1. aon tlld maçında ba- birlerine kartı eld.- edecekleri hAkhnl.yet, 
~ eldı sin, fakat kodese tıkılsan da gene üzül - yım, dinle: tıra t>aıır:ı Beykoza ye~Udl. hlleU ruhiye mtıcadelest olarak ıreçece 

g · . b"l 1 B . . . .. .. Yarınki oyun, işte boyle bir havanın or. Güneş takımını son zamanlarda zafe 
Kapçak hükiimdannın küçük idare mem. Burnumun direği ı e sız amaı. ~ ~ sıg~rta polıç~sı Mosyo Josef Va - tasında bulunduğumuz bir zamana rastgel - götüren hücum hattı olduğu kadar milda 

merkezinde, sarayına yakın camiin tek - Buna da eminim. dassy ya aıd olan Zeiss İkon contax mar • dl~ lçln pek büyiik blr ehemmlye~ kazan - faa haUarı da ldl. 
mınarcsinde, yavaş yavaş ikindi ezanı - Fakat bence mühim olan nokta, bu kalı ve F. 64523/2 numaralı fotoğrafla mıı oldu. Ligde aı gol yemiş olmaları bunun 
okunuyordu. HRtav Bahadır ile Adil resimleri kimin çektiğidir. her ne suretle olursa olsun ziyamda tes- Mllil kümede biç puvan kaybetmemif blr açık bir misalidir. Güneş taklmının galibi 
Şah dalgın ve d ... ~ r b' h ld b' - Bütün bildiklerimi söyledim, mon- bit ve tevsik edilmek şartile ooemeğe vulyette bulunan Gllneş takımı pek az yap- yetinde en az hls!lt'sl olan muntn hattı b 

' uşunce 1 ır a e, ı- . Faka dah ful d ed ed' h d H 1 ş· d" . ' . . tığı oyunlara rağmen elde etmlf olduğu bu gün daha açıt bir şetllde Sll'ltmattadır. 
rer pencerenin önünde oturuyorlar; sıeur_ t a 8 evam em ım. azı.r ır:t a... un ı de elındeki maki • avantajı kaybetmemeli: matsadll• pek hak - Müdafaa hattında: yutanda dedlltm 
kararlaştırılan zamanı bekliyorlardı. Boğazıma bir yumak tık.andı sanki, konu- ncnın nmnarasına bak bakalım: ıı olarak bu maça da her OJUDU kadar e - bl önllne geçllmez bir form lşlnln nku 

Adil Şah birdenbire hafifce titredi. pmadım. Şişman adam, bunu başka bir Baktım, vay canına.. Kalb~m durdu hemmlyet verm.ete ve ııc maçında Galata - baflamış bulunması. Güneş takımının bO 
Başını Hatay B1ıhadıra doğru uzatarak şeye, ismini aöylemesini beklediğime sandım. Bambaşka bir numara idi bu. Ab- saraya tartı kazandıjı Jillı:.lelıt ayı farkını zulmasında belli başh bir rol oynamakta 
~deta f ld b ·. hamlederek, kısaca: dal abdal şişkonun yüzüne baktım. Beg· unutarak ha!!mının kendlal için pek fazla Oalata.sarr.yın da, OOneıın de blrblrtnd 

İ
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1 artlgı ı. l _ Mı'chel Beghin, dedi. Sonra. bekledi hin istifini bozma ......... +. Gene 1 • la tehlikeli olduğunu ıözônllnde bulundurma - pelı: farklı olmıyan bu vut,.etl içinde cere 
- ~ e. .a ru'J su amıya çıkardılar.. . .... ~:- . ynı a Y- ta mecburc!ur. yan edecek oyun, kabul etmet lhım ld 

tledi. ve göbeğine baktı. Hücre cehennem gibi cı, hatti bıraz da tahkir edıci bir aesle: Oalata.nray l~n otmeş ne tadar tehll - enerji milcadelest halinde geçecelı:tlr. 
Hatay Bahadır, bir yayla harekete yaruyprdu. Beghin de testi gibi sızarak - Şimdi ayağın suya erdi mi? dedi. kell ise, Güneş için de Galatasaray her lı:lOp- İti tarafın hOrum hattı takımlann 

felmiş gibi, oturdugu· yerden sıçradı. terliyor ve terleri yüzünden akarak, boy- Değişen filmler değil, fotoğraf makine • den fazla tehllkell, aıkı ve kunetll blr ra - sağlam yerlerini teşkll eder. Mildataala 
. . . ktbtır vutua ıelecet en küçat falsolar talwnlarda 

Dirseklerini pencerenin kenartıa da- nundan süzülüyor, ve zaten sırsıklam ol- sıdır. Bu elındeki fotoğraf çok sahlan bır He'r 1kl takımı.-ı .on on bet gün zarfında blrlnln zafere ulapasında en büyük 
pyarak heyecanla dışan baktı. mut gömleğine damlıyordu. maldır. Ayni boy, ayni tekil.. Her neden- yapbklan oyunlar, onlann bugünkü form- olacaktır. 

At uşakları, sanyın atlarının yularla- - Ne olursa olsun, sen biz.im işimize se halk pek tutmu~. Sen, işte bu makine fan hakkınd!ı cet esaslı olmasa blle atalı İki takımın da taUhl açık olsun! ... 
·mdan tutmuşlar; hayvanları biraz fle- yararsın, diye mırıldandı. Ve ayağa kal· ile, içinde o mahud 10 resmin çekildiği v -

rideki ırmağa, su1amıya götilrüyorlar- karak kapıya yaklaştı. Bir yumruk in. film ile Allahm belisı kertenkelelen - ULUDAG MEKTUBLARJ 
Vı. dirdi. Kapı açıldı. Eşikte üniformalı bir nin resmini almışsın. Hatta, kaç tane 

Götürülen atlar, yüzden fazla idi. adam göründü. Beghin bir §eyler söyle- film kullandığını gösteren numara sayı· 
Bunı r pencerenin önünden geçerken, dL Ve kapı tekrar kilidlendf. Beghin bir larında bile bir başkalık olduğunu anla
'ki noyan da, derin bir heyecana kapı- sigara yakarak beklemeğe başladı. Bir dın, film biter bitmez de çıkardın ve fo -
tarak gözleri]e bunlan takfb etme~- dakika sonra kapı gene açıldı. Polis bir toğrafçıya verdin. O filmi yıkayıp da bu 
?erdi. şeyler uzattı. Kilid bir kere daha üzeri - 10 resmi gördü ve şaşırdı kaldı. Ama ak-

Gene Adil Şahın titrlyen boğuk sesi mize dönünce, Beghin bana doğru ööndü. Iını başına topladı. Doğru bize geldi, ha • 
lşitildi: Elinde fotoğraf makinesi vardı. ver verdi. İşte mesele bu ... 

- t~te .. en arkada .. bizim boz atlar. - Bunu tanıdın mı?.. Hakikaten budala gibi bu kadar basit 
Hatay Bahadırın gözlerinde, Adeta - Elbette!.. bir şeyi düşünememiştim. 

t>irer damla vaş belirmişti. Çünkü; at- - Al, dikkatle muayene et. Bakalım; Beghin devam etti: 
ıarın en arkasın-in. bir at uşağının yu- bir hususiyet bulacak mısın bunda?. - Bu sigorta poliçesini görür görmez, 
tarlarından çekt ~ri iki boz at; sanki o- Fotoğraf makinemi aldım. Evirdim, çe- hakkında lfızım gelen karan verdik. Ve 
radan geçerken sahiblerinin kokuJan- virdim, etrafını yokladım, diyaframı, tc- casus olmadlğını kabul ettik. Yalnız bir 
nı almış d:ı, on1ara bir şeyler söylemek Jemetreyi çıkardım. Adeseyı yerındcn sö- suçun kalmıştı. 
lstiyorlamuş gibi, uzun uzun kişnem~- kerek muayene etüm. Fevkalad"' bir şey _ Nedir? .. 
ferdi. göremedim. Ve fotoğrafı, çantasına koy- _ Fransız cwnhuriyetinin emniyet ve 

O anda oda1ar nm kapısı sür'atle açı- dum. asayişini ihlal edecek ve kanundaki mad-
larak içeri Durcan girdi. Elindeld boh- - Fevkalade bir feY göremedim. Çan· dei mahsusasına istinaden, mevcudiyeti 
çayı odanın ot~asına fırlatırken: tama yerleştirdiğim gibi_ dedim. Beghin, bir suç telikki edilen yanlıı bir hareke-

- Bir dakika bile geçirecek vakit elini cebine attı, ve bükülü bir kağıd çı- tin var. O da bu fotoğrafların üzerinde 
yok. Arkadaş'an, birer bahane ile birer kardı. bulunması .. Bu çok ağır bir suçtur. Ve e
tarafa saldırdım... Çabuk şu çarşafla- - Bunu, muhtıra defterinde buldl1k, ğer, bir yolu bulunmazsa, akibetin de 0 
n giyininiz. Atların arkasından yetişi- Vadassy ... diye gösterdi. kadar iyi olmaz. Bittabi komısere tefaat-
niz. Kağıdı aldım, açtım, ve adamın yüzü- te bulunınıyacak değilim. Ama elimde 

Dedi. ne bakarak adeta kendimi müdafaa eder- kavi bir delil olmadıkça bir ,ey yapa _ 
Adıl ~ah ile Hatay Bahadır, bohça- celine: marn. Sonunda, en hafifinden olmak şar-

nın Ü .. ·ne at.lrlıl2r. İ~indeld kadın - Ne olacak? Bir k~ğıd parçası. Fo - tıle, hududdan ihraç cezası var. dostum .. 
çar. afl rını çıka ... d lar. Kılıçlarını kol- toğrafunın sigorta poliçesi.. Bana hatır- Nakleden: Erlç Ambler 
ıtukların·n a1tına aldılar. Çarşaflan da lattığmız gibi, makinem pahalı bir ma • (Arkası var) 
giymek için haz~landılar. 

Fakat o anda, o dar ve karanlık deh
lizde i ittiMeri bir ses üzerine, ikisi de 
aonaka dılar. 

Dışarıda dik secıli bir zabit, Durcan 
ite konuşuyor; Adil $ahın hangi oda
t'la oldu-unu soruyordu. 

Hava Yollan 

HAVA 
Umum Müdürlüğünden: 

SEFERLERİ 
ANKARA • ISTANBUL •rasında 11 Nlaaa /938 d- ftHNlre• 

ba9llpcalrbr. •733" '61800,. 

( Btı§tlıf'a./ı 6 ıncı sayfada) 
hafif hafif kayarak, güzel dbnüıler ya • 
parak yaklaşıyor. Bize kadar geliyor ve 
en güzel müzik parçalannı pek ustaca ça
larak aramızda dolaşıyor. Bır taraftan 
kayak temrinleri yapıyoruz, öbür taraf -
tan da onu dinliyoruz. Öğleye kııdar böy· 
le sürdü. Profesör Daynas Uludağın te -
pesinde yapılan bu güzel sporu ve kır eğ· 
lencesinl filme almaktan kendini alamı· 
yor. 
Öğleden sonra rüzgar hızlandı, :Cırtın~ 

halini aldı. Bayanlardan bazıları daya -
namadılar ve döndüler. Fakat kqki biı 
de dönseydik! 

Fırtına gittikçe hızını arttınyordu. Yü· 
zümüze buzdan kamçılar inip kalkıyor 
gibiydi. Sağ kulağımızla yanağımız do • 
nunca solumuzu çeviriyoruz. Fakat o da 
bir iki dakika içinde buz kesiliyor. Belkı 
de yolumuzu ppracağız. Adıtn başında 
sendeliyor ve kendimizi güçlükle tutu • 
yoruz. Fırtınanın korkunç uğultusunu 

yaran bir insan sesi duyuyoruz. Bu ses 
Tarzanı hatırlatıyor. Birbirimize müjde 
veriyoruz. 

- Nusret geliyor! 
Nusret yirmi dört yaşında bir gençqr. 

Dağcılık klübünün mümessilidir. Dağa 

ilk geldiğimiz sırada onunla Kirazlı yay. 
lida karşılaşmış; yıldırım gibi kayışları· 
nı, hazan kayakları yerden kesilerek u • 
çuşlarını, yılankavi çizgiler ve zikzaklar 
yapışını hayretle aeyretm!ftik. 

Biz gelmeden iki gün evvel Ziraat Ens· 
titüaü kayakçılarından yirmi kişi otele 

ancak yüz metre uzakta fırtınaya tut 
muş, göz gözü görmez olmuş, saatle 
çırpındıkları halde o kısa mesafeyi aft 
otele girememişler. Düdük öttürmek 
tiyorlar, fakat cepten çıkarıp da ağza 
türülünciye kadar içi kar ve buzla dol 
yor. O sırada (dağların kurdu Nusret 
imdada koşuyor, kayakçıları ümldsiz bf 
tıalde ölümle pençeleşirken kurtarıyor. 

Biz de onun sesini duyduğumuz 
sarsılmağa başlıyan ümidlerimizin eski 
sinden daha canlı olarak dirildiğini. hıa 
set tik. 

Nusret sert rüzgarın ve savrulan ka 
tarın arasından göründü. Her tarafı karı 
karış biliyor. Dizi halinde ve her ua.m...--. 

başında: 

- Hop ... Hop! .. 
Diye bağırarak ilerledik. BöyleUkl 

birbirimize mcvkilerimızi anlatmıı olu • 
yorduk. Böylece otele vardık. Kend~ 
içeri attık ve sobaya sokulduk. 

Ötedenberi hangi sporun daha fayd 
olduğunu münakaşa ederler. Bır zaman 
lar gülle kaldırmak, cambazlık yapma~ 
moda olmuştu Daha sonra lsvec jimnato 
tiğınin en iyi spor olduğu ileri sürüldil. 
Fakat en doğru tarif şudur: Sporun p• 
yesi, insanı hayatta ve tabiatte karşılaşa" 
cağı zorlµkları yenecek hale getirmektir 
Bu itibarla en iyi spor, yilzmek, ko~al 
gibi tabit hareketlerin tekrarlle yapı • 
landır. Kayakçılık ve da~cılık tabıattD 
güçlüklerine karşı en yakından mücade
le ettiği için hiç şüphesiz :ıporun da el' 
faydalı olanlanndaıı biridir. 
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SiHiRLi GOZ 

Bu yeni ve 
Sihrimiz 
Renkleri 

tecrübe ediniz. 

On bdmda dokuzu tenlerine uy

mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri mn'I cmak

yaj IÖJ'mÜJ> bir tekil aldıkları gJ-. 
bi Jqlamıdan fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen şaya

nı hayret cChromoscope• maki • 
nesi, pudra renklerinde bir inkı .. 

1Ap yaptığı gı"bi sihirli bir göz, 

mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkleri a

rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya

gerlerine bir çok tabii renkleri 

esaslı bir tarzda mezcetmek im. 
kAmnı vermişt1r. Artık yüzünüz -

de plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle
rinde inkllab 

yaptl 

rttk; rizi ya,ımzcfan fazla iJııi
Tlıimıi gôstettn. 1'C yüzünüzde 

cPZ6kcıiaT~ haliTUU ~- 4di 
pudnılan bıTakıııız W bir gi• 
ze?lilc mü.teham.mıın cüdikle-

1 rini okuyunuz: 

pudr:ıılara nihayet veriniz w bu
günden Tokalan pudraSlnm lihra

miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 

diğer tarafına da başka rerik bir 

pudra sürünüz ve cildinize hangi

si daha uygun geldiğini görünüz. 

Bu yeni pudrayı kullanarak cazıö, 

sehha:r ve adeta tabii bir güzellik 

temin ediniz. 

E: 1 Sabn aJ~ğmız Tokalon kremi vaz:olannm bü
yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti
ğinizde be.heri için S kunıf alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükifatlan bulunan T okalon miiaaba· 
kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim ede
cektir. Gelecek nüshalarımızda ilin edeceğimi• 
Tokalon mnsabakannıı::ı ikramiyelerini okuyunuz. 

Jstanhul Orman Baş Mühendisliğinden: 
Cüı.si Mikdan Muhammen vahit fiatı 

Hacmi Lira K. 

M3. D3. 
Çam 3641 20a s ıs .

1 Göknar 7 079 3 85 
1 - Boluı ilinde m.6kez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbnt devlet 

ormanınd n nmnaralanmış Sô41 M3. 208 03. ba denk 7877 adet kerestelik devrik 
çam ve 7 M3. 079 D3. ba denk 3 adet kerestelik Göknar ağacı bir yıl içinde çı- I 
karılmak üzere 30 gün müddeUe ve kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 5/4/938 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Bolu Hükfunet ,( 
binasındaki Orman dairesinde yapılacaktır. • , 

3 - Beher gayri mamul metre mikibı muhammen bedeli çamın 515 ve Gök
narın 385 kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat UOS lira 46 kuruştur. 
a - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Bolu, Ankara, 

İstanbul Oı:man BalD'Jühendis muavinliklerine ve Orman Umum Müdürlüğüne 
tnüracaat edebilirler. cl489ı. .. 

Türk Hava Kurumu • 

BU·YUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11 / Nisan / 1938 dedir ... 

Bu kqidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık miikaf atlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi menlaabnız iktizasıdır. 

DENİZBANK 
lstanbul Liman işletmesi Müdürlüğüdnen: 

1 - Cins, ö1çü ve mikdarlan şartnamesinde yazılı Keresteler açık pazarlıkla 
lnübayaa edilecektir. 

2 - Taliplerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlariyle 29/3/1938 Salı 
IÜnO saat 10 da Şefler Encümenine gelmeleri. 

3 - Şartname ve izahat i~n her giin Levazım servisine müracaatları. :(1463) 

SON POSTA 

ASIPfN 

Hakiki tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağnlardan 

sizi korur. 
~ ..... .-........ -··----.. .............. ----.. 

Son 
Yevml. 81yaa1. Havadis ve Halk &azetuı 

Yerebatan, Çataıçeşnw eota.t. 21 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfu'Z ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 

t 6 
Sene Ay 
Kr. w. 

3 1 
Ay Ay 
~- ..... ------

TÜRKİYE 1-&00 'iw too loıl 
YUNANİSTAN 2a4ıO 1220 'il 27~ 
ECNEBİ 270ıJ 1400 bOO 800 

Abone bedeli pEşır:clir. Adreı 
değıştirmek 2!> GrUŞtur. 

... .... 
Gelen evrak g,.,; rıerilnNS. 

/IC.nlarclar mes'.liyel alınm~ 
Cevap içtn mekt.ublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ilavesi Hi2ımaır. 

~ .... ••••••eeoe••ı 

1 
Po a k~tusu : 'i41 İstanbul 
TelgTaf : Son Posta 
Telefon : 20"03 

•••••••••••••••••••••••• 

Sayfa 19 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRi 

&eçlara elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçların kOklerinl kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen giderir ve bOyOme kabili· 
yetini artırarak snç1ara yeniden 
bayat verir. Kokusu latif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÔLU - ISTA NB UL 

1 oevtetDemiryollart ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Talebe Ye Muallimlere Mühim ten.zillt. 

Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs başından birinciteşrin sonuna ka· 
dar umumi tarüeden yapılmakta olan % 50 tenzilat 30 Mart 938 tarihinden iti· 
haren umuma mahsus tenzilli tarifeler üzerinden ·dahi yapılacaktır. Yeni ücret
ler, seyahat mıntakasında mer'i tarüelerin tenwat nisbe.tler'ine tebaan müte • 
havvil olmak üzere mülum nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve muallimlerin, 
umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmf ve maarifçe mus:ıddak hu • 
susi bir mekteb veya üniversiteye mensub olduklarına dair kendi mekteb ve 
üniversitelerinden veya Maarif Vekfiletinden veyahud Maarif müdürlüğünden 
tasdikli ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmaları ve bunları taleb 
vukuunda göstenneleri li.zımdır. 

Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mekteb ve üniversite talebe ve mual
limlerinin bfunil olacakları hüviyet varakalarmm, Türk konsolosluklarından 

veya Türkiyede Maarif İdaresinden de tasdikli olması icab edı!r. Biletlerin, 
Trenlere binmeden ~ alınması !azı mdır . 

Fazla tafsilat için .istasyonlara mürı.caat edilmelidir. c719> cl462> 

Muhammen bedeli 6536,11 lira olan muhtelif eb'atta 148,548 metre mıkabı 

meşe köprü traversi kapalı zarf usu1ile 2/4/938 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Sirkecide 9 ncu İ§letme 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 lizımclır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verihncktedir. cl438> 
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ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bntün ağnlan teskin eder 

SON POSTA 

ZENITH 
Botun Avrupa ve Amerikadn 
en fazla aranan Zenith rad· 
yolanndan QçQnoQ perti 

B A K I! R 
MAÖAZALARINA 
gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intibah ediniz • 

...1 

Dr. Ihsan Sami - ... 

G N • 
1 R • 

1 p. 
bilhassa bunlara karşı mnesslrdL 

tş başında, seyıthatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unufm:ıyınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve bObrekJ.eri yormaz. 

icabında gtınde 8 kaşe alınabilir. 

: • ~ 1 

1938 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 1 
ÖksllrOk ve neres darlığı, boğmaca 1 
ve kızamık öksürükleri için pek 
tesirli ila.çtır. Her eczanede ve ecza 
~ depolarında bulunur. • J 

İlan Tarifemiz 
Birinci aalıil• 400 ltaraı 
ikinci aah:le ısa • 
VçünciJ ıahi!e 200 Jt 

Dört/üncü uılaile 100 it 
,, ıahileler 60 n 
Son ıalıile 40 • 

Muayyen bir müddtc zarfmda fazla. 
ea mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilitlı tarffemizden. 1Jtifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek ıayfa 
flllnlar için ayrt bit tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari lllnlanna aid 
işler itin fU adr~ae mtıracaat ~ 

melidir: 
fJbclhk llollektH flrbtlı 

Kalıramamade Ba11 
AD.kara cadd..a 

RADYO 

6 LAmbah 
6 LAmball 

Tabit ses, 
Modern şeklide kutular, 
Mucize sesli ve dinamik oparlör, 
Transformatörlü Antifeding tertibatı 
Yüksek ayırma kabiliyeti 

EDİSON MOESSESESİ Beyoğlu, 

İÇİMİZDE CASUS 'I AR! 

Fransa'da : Surete nasıl çalııır ? 

1 
Secret Service nasıl çallfır ? Bütün 

. ngiltere'de: dünyadaki lngiliz casuılan. 
Amerika'da: Gidi istihbarat teşkilatı ve bütün 

dOnyadaki Amerikalı cuuslar. 

Umumi Harbden bugüne kadar bütün 
dünyayı birbirine )'atan en mqhur 
casusluklar. 

Her memlekette bunlara ka~ı çalışan 
gizli istihbarta teşkilatı. ' , l. M. K. K. nasıl çıılıc;ar ? Tuna memleketlerindeki gizli stıhbarat baroları - Alma!ly ı' ı a : Gizli istUıbttrat 

teşkilatı c ısusıarla nasıl ınllca•iele ediyor? - Rusytı'da: Çektı, lno ve Komintern • Sı ·hist ın'da: Gizli istih· 
bnrat - AvJsturya ve Macarıstand'l: G.zli istihblrtıt onrolnrı nnsıl çalış1yor? Bugn•ılc 'l !r n ısıl? Cephe ge. 
rlslndeki casusluklar, slyasr, ticarl ve sıns.t c ısu,,ıukhr • Jmumt harbdekl : Ver<lun, G.ıliçya ve lzon1o'da 
yapılsın en me~hur casusluk! ır • Umumi harbden sonraki muhtelif memleketi rde yapılım casusluklar ve 
propagnndulıır ... 

Bütüıı bu kıymetli vesaikı 22 Mart tarihli 
MODERN TÜRKİYE MECMU ASI 

nqre baflıyor. O aiinü ubır.Wıkla bekleyiniz. 

Mart it 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakının12 I Y avrulannızın midesini abur 

cubur)a doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılıyor. Çok iftihıh ye ıeYerek büy6rler. Bu a~f 
özlü anlamı •itaminl bol, aıduı çok ye kalorW ynkıektir. Bütüıı 

çocuk doktorlan buna pbadet eder. Anupada daima dipl ma· 
laıla mu.aaddak birinciliii kazanmııbr. Bu kadar yüksek eysafa 

malik tabii 11da ancak H A 8 A N Ö Z L 0 U N L A R 1 O 1 R. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mı11r, Türlü, Bezelye, Badem , Çavdar özü unlarını 

çocuklannıza yediriniz 

K kll nl n 
~ulAf, Pirinç Uih ••• Hasan özlü unlarının elekten geçen kepekle brıpk 

tozlan beşer kiloluk paketler içinde yirmi beş kuruşa satılrnağa başlanmıt

tır. Südü az hastalıklı veya zayıf olan at, kısrak, inek, koyun veya tavuk, 

hindi, knz gibi kümes hayvanatına kalorisi ve gıdası çok olan bu unlardan 

yediriniz, sütleri bol, yavrulan sahbatll, canlı olurlar ve kemik k.a1m1J hay· 
vanları şişmanlatır. 

~· • • • .. ~ , •• • • .:, 1 • 1 • • 

müştü. Bir kaşe 

SEFALİN 
ald1. Hiç bir şeyi 

ka:madı 

fJşütmekten husule g~en bütün ağrılan 

GRiP, NEZLE' yi derhal geçirir. 
• 

BAŞ, D 1 Ş ağrı!arına tesiri kat'idir. 
Teldldlerlnden •akınınız. 

Eczanelerd(D 1 • 12 lik amllalajlarını arayınız. 
. ~ . . ... - ~ . . . -

Ur. h A r· 'L L t. Hl " L 
(Lokman Hekim) 

Dablll7• mfitehassw: Pezardan maada 
tıerg\ln l2 - 6> Dlvanyolu numara 104. H ı.. 

.efonu maa - 211Kt 

. ,. . l • . . - :. - ~ .. 

Sou Posta Matbaası 

.Neşriyat Müdürü: Selim .Rııgıp Emet 

SAllİBLERl: S. Ragıp EMEÇ 
A . F.krem VŞAKLlGU. 


