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Amerika mütearrızl Çekoslovak kabinesine 
_______ .._....._. ..... --. ...... ....._..-...;~ Südet Almanlarından iki 

devletlere karş_ı Nazır dahil olacak 

Y-erıjden · cebhe alııor Çek Hariciye Nazın, istiklalimize dokunulmamak §Ulile 
komşularımızla her noktada anlaşabiliriz, diyor 

Enternasyonal lıukuk ve nizama 
riayet etmigen milletlere Amerika 

kapalı bulunacak 
Bitaraflık kanunu 

ip ta 1 ediliyor 
Vaşington, 20 - Nevyoık Tayın.is ga

zetesi, mülhem oldugu görülen bir ma
kalesinde enternasyonal hukuku ihlal e
den devletlerle bunu müdafaa edenler a
tasında hiçbir fark gözetmeksizin bita
raflık kanununun gayri taoilliklerini te· 
barüz ettirerek, bu kanun Fransa ve İn· 
CiltereY.e Amerikadan borc imkanını sel
bettiği halde hareket ve icraatları Ame
rika hükfuneti ve efkarı urnumiyesi tara
fından takbih edilmekte bu,urıan Alman
Ja ve Japonya için buna imkin verme
aindeki fahif hatayı bilhassa kaydetmek
tedir. 

Gazete: cAmerika, ıniltearıul&rı c:eU• J 
landırmıya Aınide olmasa hile, banşı 

__.. ........................ ---.. ,--=--.. -·._.-
Türk - İngiliz 
müzakereleri 

Bir istikraz meselesi 
mevzuubahs değil 

Londra, 20 - Bir müddettenberi 
cereyan eden Türk • İngiliz tıcaret 
ve finansal müzakereleri faal bir saf· 
haya girmiştir. Bqlıca, Türkiyeden 
İngiltereye kafi derecede ihracat 
mevcud olmaması yüzünden halen 
sakat i§lemekte olan Türk • İngiliz 
kliring sistemi tedkik edilmektedir. 
Bundan başka An.karaya beş senelik 
planın tatbikına imkin verecek tica
ret kredilert ,..,,ımelt me.ıetesl d.t 

(Devamı ıı mel .,,,,,., 

Çele orcıu.undcm bir grup 

Belgrad, 20 (Hususi) - Politika gaze- Çekoslovakyanm bütün komşularlle 11' 
tesine Prag'dan bildiriliyor: Çekoslovak· münasebat idame etmek siyuetinl taklti 
ya mühlm karar arüesinde bulunmak- ettiğini söyledikten sonra demi§tir ki: 
tadır. Kabine mühim deiifi.klik.ler 1a • - Her nokl4da anlaşabiliriz. Yalnıa 
pılacdı haberleri tahakkuk etmeırt.edir. ÇekOllovakyanın istikliline dokunulma
Yeni bbine 1 muhtelif fırka mensubla- mak prtile. 
rından müteşekkil ofacaktır. Kabineye Macarlara ıöre .,.... 
Alman ekalliyet tırkasından iki Alman Budapeşte, 20 (A.A.) - Çek tç polltioı 

Mh&i 1Mııt ı 1 ın ._..m bıkişafı Macar efkirıumumiyea. 
Hariciye nazın Krofta bugiln bir Fran- ni §iddetle alakadar etmektedir. Yan l'9 

sız gazetecisine verdiği yeni beyanatta (Deı"ımı 11 inci sayfada) lnuhafaza eden devletleri rniikafatlandı· J 

rabilir. diyor. Ve Amerika dı~ politikası- j ~-.. ·············-·-····· ................ -.......... ._ -==-===::ıcıı::===-===--===-======---========-====....::ıı--

En eski Türk 
Bayramı: Nevruz 

IUn prensipi olarak şu fikri orı-tya atıyor. 
Amerika öyle geniş bir ticaret ve ekono· :;.;. 
ini bölgesi olacaktır ki, dahi\de daha ev-

1 
· 

\'~l 17 devlet tarafından tasvib edilen j ~ 
lİull prensipleri tatbik edilecek ve fakat 
enternasyonal hukuk ve ni~ama riayeti __ 
etnıiyen milletlere kapalı bulunacaktır. 

(Devaını 11 ınci sayfada1 Amerika Cumhuf'reisi RU%11elt C h • d -==========---==-=-===-====~-=-==-====-====-- um ur ı yet ev r i, bu 

Halayda seçim Haziran 
sonunda bitmiş olacak 

bayramı başka bir adla 
canlandırdı, ona toprak 

bayramı adını verdi 
Yazan: Malaittin s;,,.,. ... 

Yeni intihabat nizamnamesi Türkiyenin müdafaa 
ettiği noktai nazara muvafık bir şekle sokulmuştur 

Cenevre, 20 - Anadolu Ajansının hu- tiruıiştir. Milletler Cemiyeti tarabndan 
...ı muhabiri bildiriyor: evvelce gönderilen komisyonun hazırla· 

Hatay intihabat komitesi mesaisini bi· · (Devamı ıı inci ıayfada) .............................................................. 
• 
iki tayyare filomuz 

Balkanlara gidiyor 
Türkkuşunun tayyare f ilolan Mayıs iptidasında 

Karadeniz, Trakya, Akdeniz ve 
Doğu vilayetlerinde propaganda uçuşlarına başlıyor 

Bahar!., 
(Yuw 5 inci 1ayfada) 

Fransada bir 
Casus şebekesi 
Yakalandı 
Tuluz 20 - Eütün memlekete yayıl

mış olan mühim bir casusluk işi mey • 
dana çıkarılmıştır. Paris ve Bayonda 
beş kişi tevkif edilmiş ve bir suçlunun 
evinde cenub batısı · hududu tahkı • 
matına aid planlara, hava toplan yer
lerine~ radyo posfalanna müteallik ve
sıkalar, hudud bölgelerinde teslihat ve 
asker mevcuduna dair muhtıralar ve 

bulumnu~. 

Avusturyada intiharlar 
günden güne artıyor 

intihar. edenler arasında eski Da biliye Nazırı, Noye 
Fraye Presse'nin başmuharriri ve bir tarihşinas vardır 

Viyana 20 - Röyter bildiriyor: zareti maden araştırma ofis reisi VU
Dün haber verilen intiharlar arasın- helm Keppler'i chari~e nezareti hususi 

da, eski dahiliye ve emniyet nazın daire müsteşarlığına ve merkezi Vi.yana-
Sturmen ile meşhur Noye Fraye Pres - da olmak üzere Alman hükUınetinir. A
se gazetesinin başmuharriri Kurt Don· vusturya komiserliğine• tayin etmiştir. 
nenfeld ve maruf tarihşinaslardan Fri- Prag, 20 (A.A.) - Son hadiseler üzeri-
delin isimleri de vardır. ne Viyana'dan kaçmağa muvaffak olarak 

(A.A.) buraya gelen meşhur sosyalist nazariye. 
Alman hilk6metinin konriseri elsi Karl Kautski, tayyare ıle Holandaya 

Berlin, 20 (A.A.) - HiUer, ilttılad ne- (Devamı 11 iııd ıayftıda) 

Galatasaray Güneşe dün 
7 - O mağlôb oldu 

Harbiye, Üçoku 3 • O yendi, . milli güreş takımı 
seçmeleri final müsabakalan dün akşam yapıldı 

Dünkü maçta Gatataıarayfılcı rın kaçırdıklan bir gol 
CI .... 1 IDel ..,.,_m Mrind n Ddnd siitaıdaneda, 
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SON POSTA 

~-------------------------( 
Her gün 

Ya bizim küçük 
Hatag? 

1 
· Resimli Makale: X Dimağın kompartımanları X Sözün Kısası 

- Yazan: Muhittin Birıen J 
n:) ünyanın bütün milleUer için 

müşterek olan meseleleri son on 
ıtün içinde birdenbire o kadar korkunç 
ıekiller ve nisbeUer aldı ki biz gazeteciler 
de, herkesle beraber, bu meselelerin ted
kikine daldık ve bizim keııdi işlerimız

den bahsetmeği adeta unuttuk. Şimdi iş
lere, muvakkat ve kısa bir zaman için de 
olsa, biraz sükWıet geldi. Biz de kendi iş
lerimizi ha tırlıya biliriz. 

--------
Kırmızı arabanın 
eşeği 

E. Talu 

N ükteyi seven bir arkadaştan, 

hoş bir hikaye dinledim: 

Meşhur İngiliz devlet adamı Loid Corc,, 
bir defa, umumi intihabat esnasında, 

namzedliğini koymuş olduğu kendi mem• 
leketinde müntehiplerile temasa gitmlf. 

Orada, açık bir meydanda, binlerle 
halkın huzurunda programını izah edi· 
yorken, muhalif partiye mensub bir a· 
dam ayağa kalkmış ve Loid Corca hita· 
ben demiş ki: Hatırlıyacağımız işler arasında Hatay 

meselesi vardır ve bu da, bir bakımdan, 
bugunkü Avrupa meseleleri arasında, bir 
takımlarile bazı benzerlikleri ihtıva et
mesi itıbarile, bugünlerde hatırlanmıya 
bilhassa layıktır. 914 harbinin bızim için 
sekiz sene devam eden mücadele safhala
rını nihayet bir sulha bağlıyan anlaşma
lar arasında pürüzlü olarak bir bu mese
le kaldı. Öteki mağlubların halledilecek 
daha ne kadar meseleleri var, bilmiyo
ruz; fakat, bizim bundan başka mesele
miz kalmamıştır. Bunun da artık halli 
liızım gelir. 

* 

Bazı kimseJer ·teessüre çabuk mağltlb olmak ve teessürü 
uzun müddet saklamak tabiatindcdirler. Canlarını sıkan 1ı
fak tefek her meselenin üzerinde dururlar ve bütün diğer 
meseleleri ihmal ederek yalnız o noktayı düşünürler. Hay:ıt 
hatta en mes'ud adamlar için bile çakıl taşları i?c dolu ol
duğundan bu tabıatte olanlara yaşanan hergcn ayn bir 
zclıırdir. 

Kuvvetli karaktere malik bir insan her hadise karşısında 
teessür duymaz, her teessürü uzun müddet sal:clamaz. Ka
fasının ıçinde her mesele için ayn bir kompartıman vardır. 
Canını sıkan meseleyi bu kompartımanlardan birme hap
sederek unutur, başka meseleler üzerinde çalışmıya kllyu
lur. Yaşamanın, muvaffak ohruımn, mes'ud ömür geçirme
nin bir sırrı da budur. 

- Sen kim oluyorsun? Kendine nasıl 
paye verip te, mebusluk gibi şerefli bir 
mevkie namzcd olmak cür'etınde bulu• 
nuyorsun. Biz senin cemaziyülevvelini 
biliriz. Baban, şu memlekette, hakir ve 
fakir bir adamdı. Kırmızı bir arabası, o 
arabayı çeken bir de eşeği vardı. Bunun· 
la köy köy dolaşır çerçilik ederdi .. 

Loid Corc, herifi dilediği kadar söy• 
lettikten sonra, asla soğukkanlılığını boz• 
maksı'zm, şu cevabı vermiş: 

- Ha~kın var, azizim! Babam, filhaki• 
ka, o dediğin adamdı ve ben kendisile 
daima ütihar ederim. Zira, fukaralığile 
beraber namuslu ve dürüst idi. O bahset
tiğin kırmızı araba hala benım evimde 
kıymetli bir yadigar olarak durur. Yal· 
nız, bugüne kadar, o arabanın eşeğini 

bulamamıştım. Sana çok teşekkür ederinı 
ki ayağa kalktın, bana hitab ettin de, 
kendini tanıttın. Bu kadar yakından bil• 
diğin araba, her ne zaman, içinde bir 
hasret uyanırsa, senin emrine amadedir!, 

Son günlerde Cenevreden gelen haber- -:(~~=~~=======~=~~~=~~~~===~=~~==~~~====~~====:=::)~ 
)erden meşhur intihabat nizamnamesinin <E!!. ~ ~ fi IB fi tE:!. O N Q ~ 
bütün esaslan üzerinde, mutabakat ha- _ e;;;;JJ ~ ~ ~ ~ ~ ii2J l!::::JI ~ 
sıl olduğunu ve bu esnslnrda Türkiycnin 
görüşü kabul, istekleri de tatmin edildi- Greta Garbonun I ,._H_E_R_G_u __ -N--8-IR _____ * I Bu zavallı adamı 
ğini öğrendik. Şimdi, bu işle meşgul ko- EDlenme !i.!ahidi FIKRA Tan ab ··~ı . J'> 
misyon, kabul edilen şeyleri kaleme al- y ıy lıu nız m • 
malda meşguldür. Allah zihinlerine açık
lık ve kalemlerine kuvvet ve bilhassa 
hayır versin! 

Fnkat, her şey gösteriyor ki, Hatay in· 
tihabat nizamnamesi Milletler Cemiyeti
nin hayatta bulunduğu müddet zarlmda 
yapabileceği son i§, ağzından çıkacak son 
söz olacak ve Hatay için bir intihab ni
zamname.sinden ziyade bir vasiyetname
ye benziyecektir! O büyük teşrifatlı cel
'elerini bir daha aktedcbilecek mi? Aca
ba, onu bir daha toplamıya cesaret ve bir 
toplantı davetine de herkes tarafından i
cabet edilecek mi? Zannetmiyoruz. Mil
letler Cemiyeti ölüyor; sakat doğmuş her 
uzviyet gibi, o da bu hayatı daha ziyade 
sürükleyebilir vazlyette değildir. 

* Şu halde Hatay meselesi hakkında ye
niden iki suale cevab vermek mecburiye
tinde bulunuyoruz, demektir: 

Evvela, Hatay nizamnamesinin parlak 
kalemli katiblcr tarafından mükemmelen 
hazırlandığını farzedclim. Acaba, bunun 
tatbikatı ne olacak? Bütün bu nevi me

Bestekh Leopoıd Stokowski ile evle
necek olan Greta Garbonun düğününde 
şahidlik edecek olan meşhur sinema ar
tistlerinden Vollas Biri ailesile birlikte 
Sicilyaya hareket etmiştir. 

Ademi tecavüz paktının 
tarihi 

selelerde gösterdiği cimrılik, dar göıiiş- Son seneler ve aylar zarfında her
lülük ve bu yüzden düştüğü hatalarla bu- gi.in yüzlerce defa tekrar edilip duran 
gün Avrupada ne vaziyette bulunduğu- •Ademi tecavüz paktı> yeni bir icad 
nu herkesin gördüğü Fransa, yahud onun sanılmasın. 
dünyada ooşka milletlerin de bir takım Meşhur Avusturya'I!ı tarihşinas f'i. 
haklan olabileceğini bir türlü akıllarına Stirzenik'e göre ilk ademi tecavüz mu
sığdıranuyan müstemleke memurları bu ahedcnamesi tam 3.000 sene evvel ya
nızamnameyi hakkile tatbik edecekler pılmıştır. Bu ademi tecavüz paktı Mı
mi? Acaba, Hatay bu nizamname hazır- sırlılar ile Hititler arasında yapılmış· 
landıktan sonra da, ~enevrc anlaşmala- tır. Paktm ismi şu idi: •Sulh ı:e ühtiv
nnın bizce mafüıb oian ruhuna xnutab1k vet muahedenamesi.• 
bir idareye s'hib olabilecek mi? ·-·-·--------..---

Hiç tercddüd etmeden cı:ıvab verelim: dar devam edecektir. Fakat, Türkiyerun 
Hayır! Eğer perşembenin telişi çarşam- bu meseleyı ikinci bir ihtilafla tekrar 

iskemleye oturtamadım 
Köylünün biri bir gün şehre gitmiş

~. Uf ak iskemleler gördü. Bir tane 
aldı. Köyüne getirdi. Kansına: 

- Bak, dedi, bu uf ak ukcmleyi sa· 
na aldım. lnek sağarken işine 11arar. 

Ertesi gün kadın, ahırdan kocasına 
~dı: 

- iskemleyi bo§Una almışsın.? 
- Neye? 
- ineği sağacaktım. Çok uğrtı§tım 

ama bir türlü iskemleye oturtanı.adım. 

• * 
Amerillada kamçı 
Cezası hala vardır 

badan belli olursa, eğer bu söz bir haki- Cenevreye götüreceğini tahmin etmek Amerikada kamçı yani dayak cezası 
katse, biz Hatay perşembesine gelinceye müşküldür. Çünkü, dünya sulhu, Millet- , ddur. +...ıe yukarıdaki a· 
k d d .. büt·· b ı ·ı bi . " k . 'b" d. resmen me' cu ~L a ar unyanm un çarşam a arı e • lcr Ceqıiyetı, muştcre emnıyet gı ı ıp- b" k d -
liyoruz ki Fransa mesele halledemiyor ve lomasi formülleri ne kadar güzel sözler- dam da karısına ır _yumru vur u~ 
hele Fransız müstcmlekecılerınir. ellerine den ibaret olursa olsun nihayet bu mem- için 20 kamçı yemege mahkUm edıl
Allab hiç kimsenin hakkını tevdi etmesin: leketin de bir sabır derecesi ve inkıliıb miştir. Resim, cezanın tatbikini göster
Onlar herkesin haklonı cdeve yapmıya> Türkiyesinin de bir tabaın.mfıl haddi var- mektedir. 
o kadar ahşmışlardır ki ellerinden hak dır. Artık Hatay meselesi mutlaka halle-
kurtarmıya imkan olamaz! dilmelidir ve Cumhuriyet Türktyesi de 

İkinci sual de §Udur: Hatay intihabatı, bunu elbet halledecektir. Nasıl? Ne za
anlaşılan temmuzda yapılacak. Halbuki man? Onu Türkiyenin akıllı ve hesablı 
o zamana kadar Bay Garo kim bilir bu devleti bilir. Fakat, biz Türkler de §UJlU 

intihabat nizamnamesini kaç defa tefsir bilmeliyiz ki Hatay meselesinin bugünkü 
edecek ve kim bilir ona kaç türlü tatbik ve yarınki inkişaf safhası şu yukarda teş
şekll verecek. Şu halde, şimdiden parmiı- rih ettiğimiz iki nokta ve iki sual etra
ğımızla duvara yazabiliriz ki biz, tem- fı.nda cereyan edecektir. 

Dünyanın en yüksek 
agacz nerededir? 

Dünyanın en yüksek ağacı 100 metre
yi bulan sekoya ağacı değildir. Avustral
yada bulunan eucalyptus amygdalina a
dındaki ağaçtır. Boyu 150 metreyi bul-

muzda Hatay işlerinden dolayı, gene Bay Muhittin Birgen maktadır. 

Bu ağlıyan adamın kim olduğwıu 
tahmin edebilir misiniz? Ne kadar dü
şünseniz nafile... Bu adam, hepinizin 
tanıdığı maruf komik Stan Loreldir. 
Geçenlerde evlendiği kansının bir kriz 
geçirerek hastaneye kaldırılmaSJndan 
müteesS:r olarak ağlamaktadır. 

Cenubi Amerikada 
konuşan çiçekler 

Cenubt Aınerikada And dağlan etek
lerinde, yerlilerin Hablafor namını ver
dikleri bir r k vardır. Bu çiçelc ı:abah
ları açılırkcın garib bir hışırtı çıkarır. Bu 
hışırtı uzaktan insan sesine çok benzer. 

Yerlilere göre bu çiçek bu lisanı saye
sinde diğer çiçeklerle. konuşabiliyormuş. 
Filhakika sabahlan şafak sökerken adeta 
birkaç insanın konuştukları sanılır. 

Bir falcı kadının kehaneti 
Londrarun meşhur falcısı Boriska 

Sintpinker Avrupad!l iki ay içinde bir 
muharebe patlamasının muhtemel oldu • 

Ve bu hazırcevablığile, büyük devlet 
adamı, o gün davasını kazanmış. 
İnsanlar böyledir. Babanın ve ananın 

suçlarını evlada yükl0 tirler. Düşünmez• 
ler ki her koyun kendi bacağından asılu: 
ve her ferd bac; ı başına. hususi evsaf ve 
meziyetleri olan bir varlıktır. Bahusus ki 
fakir bir nesilden gelmiş, zaruret içinde 
yetişini§ olmak hiçbir vakit ayıb sayıl· 
maz. 

- Bilirim: Anası bizim mahallede boh
çacılık ederdi .. yahud: 

- Babası ramazanlarda, camie ge1Jr,, 
aşır okurdu .. 

Evladlan adam olmuşlar ya? Siz ona 
bakın! Bohçacının gene de sütü helal, A· 
§lr okuyanın da hulUsü kalbi var imiş. 
Nice asilzadelerin bu vaziyete ve bu akı· 
bete gıpta ettiklerini düşünmeliyiz. 

Ebeveynin gerçekten kusur ve kaba• 
hatları olsa dahi bunlardan evladı mes'ul 
tutmak insanlık mefhumuna sığmaz. 

Ama dlyeceksiniz ki, Adem ile Havva· 
nın günahlarını, beşeriyet, on bin yıldan• 
beri çekiyor .. 

Fakat bu iddianın, hemcinslerine kar· 
şı kötü da\Tanmak istiyen bir takım ka• 
ranlık ruhlu insanlann karihalarından 

doğmadığı da ne malUm, değil mi? 

( -
.~./~ 

~,.. ... _ --
En çabuk evlenen kadınlar 

hasta bakıczlarmış 
ğunu ve bu muharebenin 194.2 senesine Adey Grafik ismindeki bir İngillZ 
kadar süreceğini haber vermektedir. Bo- mecmuası kadınlardan hangi san'at sa.
risknya göre mayıs ayında iki yıldız bir- hiblerinin daha evvel evlendikleri hak· 
birine ittisal edecek ve bu da Avrupanın kında okuyucularımı. bır anket açmıştı· 
ağır havasını gidermeğe yanyacaktır. E- Alcllğı cevablar sıra ile şu vechede: 
ğer bu yıldız ittisali olmazsa muhakkak İngilterede en kolay evlenenler haS'" 
muharebe çıka~lonı~. Bu kadın falcısı tabakıcılığı yapan kadınlardır. Bun .~ 
1933 de nşettigı kehanet kitabında ismi lardan sonra kadın doktorları, üçüncu 
A harfile başlıyan bir .kralın öldürülecc- daktilolar dörcfüncü dükkanlarda sa " 
ğini söylemişti. 1934 Yugoslavya kralının tıcılık ile ;nesgul olan kadınlar geiınek
öldürülmesi üzerine falcı büyük vöhret te, mualliml~r ise beşinci yani en so " 
kazanmıştı. nuncu sırada bulunmaktadırlar. 

B?riska 1934 de bir Latin ~emleketin İngiliz mecmuasına göre hasta ba "' 
Latın harfleri kullanmıyan bır .devle_te kıcıların 1 kolay evlenmelerinin sebe '" 
mu~arebe yapacağını haber ver:ıruşti. FH- bi san'atlan itibarile erkeklere çok iyi 
hakika ertesi sene 1ta~y~ - Habeşistan b kabilmelerindcn ileri gelmektedir. 
muharebesi :zuhur etmıştır. a 

Garo ile ihtilllf halinde bulunacağız. 
Acaba o zaman, gene, şu kendisine bı

le TM olamıyan, sakat do];ımus, alil, son 
nef eslerıle soluyan Milletler Cemiyetine 
mi müracaat edeceğiz? Acaba, bu mües
sese o :uı.mana hayatta kalabılecek mi? 

Her Amerikalı senede 160 
posla pulu kullanır 

Amerika Birleşik Cumhuriyeti gün'" 
Gelecek ay ıçindc eski Bizansa ebedi Türle damgası vur- bir alaka He daha geçenlerde tfun1r edildi Fakat o bu alaka de 60 milyon pul bastrrmaktadır. 13ıi 

muş olan dfilıi mimarımız Sina.n'm yıldönümüne rastgele- olmasaydı elıi.n eski çökük vaeyetinde kalacaktı. Nltekim pullann tutan bir buçuk milyon dolal"'" 

STER 1NAN, STER i N A! 

cek. en büyük es€ri olan Süleymaniyenin avlu duvarları elan 
Gazetede <lkuduk, Sinanın perestişkfırlal'ı şımdiden tn harab, bahçrsi metruk, içi de yan mefruştur. dır. 

3 
,.,

1
]i 

Y k rd ki da S. '1rn-. h • · kalb d Pulların senelik sarfiyatı 1 buy-0 u a a suallerin birmcısine hayır lanınışlar, 0 günü kutlulamak için hazırlanmıyn başlamış- Bu vaziyet Jrar§lSlll mana acui.. epimızm in e milyar adeddir. Bu pullar iç.in ı oo 
cevabını vermekte tereddüd etmedik. t. ıar_ yer tutan hüyük sevginin sadece sözle tecelli emıemı, ol- ton kağıd, 

570 
ton mürekkeb ve b<>Ya 

kinci suale de belki cEvet>, belki •Ha- Koca Sinanın mezan çok yüksekten gelen çok yerinde duğuna: 
yır> cevabını vermek lazım. Belki Millet- 1 İ İ S T E R 1 N A N M Al kullanılmaktadır. 
ler Cemiyetinin hayatı, bir uyku ve daha S T E R N A N, Hesab edildiğine göre her Amerikn-

doğrusu baygınlık içinde, o zamana ka- L---------------------------------------------~ lıya senede 160 pul isabet ediyorrnui· 

* 



ti Mut 

Lehistan Litvanya ile 
yeni anlaşmalar yapıyor 
Dün Varşovada yapılan nümayişler esnasında halk: 

" Polonya, Litvanya birdir " diye bağırdı. 

İngiliz - ltalyan 
mÜz3kereleri 

SON POSTA 

Fransanın 
Müdafaası 

.,,. J 

E 
e Lehistan da düdüt ünü 

öttürüyor 
Yasan: Selim RllrrP P.ınet 

Kodamanlar 
He oluyor. Avriıpa dııdaktan g(ller .. g&lerlnden Y&f boşanan btr adam gı_,. 

g(lldnç oldu. Kim derdi ki yirmi )'Ü evvel Versayda eli ayalı bt'ğlanan At. 
manya bug(1n bütün Avrupayı enditeye düşüren bir kuvvet olacak? Majui. 
bi,yetln de bir yeni hamle yaratmak f.azileti olduğuna tarihte bi~k örnekk.'t 
vardır. Alman savleti bu örneklerin en tazesi oldu. 
Yarattıjı siyast fikirlerı ulu bir alaç gibi Avrupaya yayan Fransa firndi el. 

yafı çürümüş, nilsgu tükenmif bir çınar gibi için için kurdlanıp giderkee 
büyük bir harbden ölü b~r halde çıkan Almanya taptaze bir fidan gibi d:d 
budak fışkınyor. Dünyaya demokrasi dersi veren Fransanın bıı çözilH.ı~ 

medeniyet ileminin yeni bir yol istediğini göstermiyor mu? Zalım Ner1n'ua 
töprağında doğan genç balyan diktatörlüğü ile müstebid Kayser'in payil'.l't. 

tından fıtkıran genç Alman nasyonalizmi ideal demokrasiyı rejarrıer tarlhıne 
gömdüler. . 

1815 de Viyanaya topıar.ml§ olan haşmeUiler Napolycm'un Elbe'den dön. 
düğünü duyar duymaz çıt yavrusu gibi dağılmışlardı. 1938 de Viyanaya gi-

1 

ren Bitler de bugünün politika kahramanlarını ürkek bir serçe kümesi gibi 
korkutup kaçırdı. 

Loid Corc malikanesinden. Klemanso da mezarından Avrupanın bu manzar4'-

I 
sını seyrederlerken hayret etmesinler. Versay'da, Sevr'de ektikleri tohwnlaı 
ancak böyle mahsul verebilirdi! 

Zaferi hazmedemiyenler, özlii milleUer için muaıbetin de bir fazileti oldu-
funu elbet de idrak edeıuezler. ...._ CMicl 



Piyasada fazla mikdardal Bir tahsildar 

k . 1. v. k Tevkif edildi 
pamu ıp ıgı sto u var Çalıştığı şirketin 600 

. . . 
Mart 21 
-- ~ 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülasası 
Tiftiklerimize balyadan talebler artıyor. Buğday 

ve sair hububat satı.şiarında ise durgunluk var lirasını zimmetine 
geçirdiği iddia olunuyor 

Bu yüzden fiatlar düşüyor. Pamuk ipliğinden mamul 
eşyanın da yüzde 20 nisbetinde ucuzlaması bekleniyor 

Mevsim icab1 piyasada mühim hare- tedirler. Bu tecrübelerde muvaffak of 
lan Anadolu iplik fabrikaları şehri - Beyoğlu müddeiumumiliğince zim - ketler görüJmemi~ir. Buğday vesair dukları takdirde tütıklerimizin büy~ 
mize bir müddettenberi mal gönder - metine para geçirdiği iddia edilen bir hububat 5atJşlarmda durgunluk göze bir kısmını İtalyaya sevket.mek iJn• 

Bir müddet evvel memleketimizde 
pamuk ipliği buhr&nı mevcud idi. Yer
li fabrikaların piyasanın ihtiyacını kar
şılamağa kati gelecek rnikdarda pamuk 
ipliği çıkaramamaları yüzünden bu ip
likle iş gören fabrjkalar ve trikotaj i -
rnalathaneleri iplik bulmak hususunda 
rnüşküllerle karşılaşıyorlardı. 

memektcdir. şirket tahsildan hakkında takibat ya - çarpmaktadır. Muhtelif· memleketlere kanları hasıl olacaklır. 
Y&lnız bu uiuzluk mevsimsiz oldu - pı!maktadır. evveJce yapılan satışlar peyderpey Bundan maada ilk defa olarak Je.· 

ğu için mamul pamuklu eşya üzerinde Anadolu sigorta şirketi tahsildarı Ek sevkedilmektedir. Deri piyasası eski ponyaya nümunelik 250 balya kadat 
henüz tesir göstermemiştir. Bunun se - rem, şirketin müşterilerinden muhtelif !kuvvetini muhafo?.:ı ettiğinden durum beyaz Kastamonu mallari]e oğlak sev
bebi de fabrika ve imalathanelerin iş - tarihlerde ıahsil ettiği 600 küsur lira gayet sağlamdır. Yapağı ve tiftik satış- kedilmiştir. 

Bu vaziyeti nazarı dikkate alan hü
kumet pamuk ipliği üzerine mevzu 
gümrük resimlerimle yüzde 90 nisbe -
tinde tenzi'at yapmak suretile haric -
den ecnebi malı pamuk ipliklerinin pi
yasamıza idhalini kolaylaştıracak ted -
birler almıştı. 

liyecekleri iplik stoklarını evvelce te - parayı zimmetine geçirmiş olmaktan ları azar azar olmakla beraber fiatlar- Geçen hafta içinde ekserisi İtalya 
min etmiş olmalarıdır. Fakat ellerinde maznun bu!unmaktfldır. Suçlu, bu id _ da değişiklik olmamLJitır. Av derileri hesabına olmak üzere bin balyadan 
mevcud stoklar tükendikçe bunun pa - dia ile Bey~ğlu ad~iyesine verilmiş, bu sene pek h:teksiz geçtiği~den An.a- fazla tıftik satılmımır. 
rnuklu mensucattan ve trikotaj işleri ü- müddeiumumilik kendisini sorguya çe - doludan pek az mal arzedılmektedır. Kastamonu bey;zları 1.3.3, Eskişehit 
zerinde büyük tesirleri görüleceği şüp- kilnıek üzere Beyoğlu sulh ceza haki _ Piyasada yalnız to.vşan ve biraz da san- ayarı ma11ar 123, Çerkeş, Güdül cinS-
hesizdir. minin huzuruna çıkartmıştır. sar derileri üzerine muamele yapıl- leri 119, kaba mallar 75-80 ku~taıı 
Diğer taraftan dünya pamuk fiatları Ekrem yapılan rnrgusu sırasında rnLJitır. . . satılmıştır. Oğlak ismen 122-130 kuruŞ 

da devamlı surette düsmekte devam et hakkındaki isnadı k~bul etmiyerek, .BUGDAY:. G~çen hafta ıçınde şehri- aralarındadır. 
Bu vaziyet üzerine Türk piyasala -

nndaki satışlara nazaran çok daha ucu
za teklif edilen, ecnebi ipliklerini bir 
çok İstanbul tüccar ve komisyon -
cuları idhale başlamışlar, Hindistan, 
Mısır, Amerika, İngiltere, İsviçre ve 
İsveçten külliyetli mikdarda pamuk ip
liği getirtmiı:ılerdir. 

mektedir. Önümüzdeki istihsal mevsi - zimmetine geçirdiği iddia ed.Hen para- mıze muhteJ!f lırn&nla: ~e .A~adoludan YAPAK: Yerı; fabrikalar renkli vı 
mine kadar siyasi vaziyet bir istikrar yı çaldmnıs oldui1unu söylemiştir. 1720 ton bugday gelmıştır. Zıraat Ban- boz yapaklar armnaktadırlar. Bu cinS· 
gösterdiği takdirde pamuk ve iplik fi - • • . .b A • kası da bu müC!ciet içinde yerli sarfiyat lerin stoğu yava~ yavaş tükenmeğe 
atlarının daha fazla düşmesi beklene - ~:gu ne.ıcesı,~de ~a~rn m~znu?un için değirmencilere evvelki satışların- başladığından kü1liyetli mikdarda işlet 
bilir. Bunun s~bebi de fazla istihsal - tevkı~~~; k~~~. \ermıştır. Mu~~~u - ,dan daha müsai1 şartlarla 900 tondan olmamıştır. Geçen hafta Trakya malla" 
den ve dünya pamuk rekoltes!nin faz- rnd umı ı çd:l .akıse _etrafında ta ı ata fazla buğday satmıştır. Gelen buğday- rına istek olmuşsa da mevcudu kaıına-

evam c ı me ted•r · · H d ·· lalıgındandır. · lardan maada şchrımıze, ay arpaşa <lığından yalnız Anadolu yapakları U'" 

Bu vaziyet karşısında pamuklu gi - ve limanlardan 450 ton kadar un gel- zerine muamele olmuştur. 
yecck vesair maddelerin yüzde yirmi Katil garson un dün miştir. Geçen haft~ içinde de fiatıarda Bir haftalık satış 650 balyaya balii Bir müddettenberi piyasamıza ge -

len ve ihtiyaçtan çok fazla olduğu an
laşılan bu iplikler bu defa yepyeni bir 
buhran tevJidine rebeb olmuştur. Bazı 

nisbetinde ucuzlıyacağı muhakkak gö - bir değişikl;k. olmamıştır. Yalnız son olmuştur. İzmit ve Çanakkale cinsleri 
rü1mektedir. SOrgUSU yapıldı günlerde beyaz buğdaylara isteklerin 69, Eskişehir malları 58 ve Orta Ana' 

Pamuk piyasasındaki düşüşün aksine arttığı görülmüştür. dolu malları 52 kuruştan satılmıştır. 
olarak ipek fiatları yükselmeğe başla - Sultanahmedde kıskançlık yüzünden Fiatlar: Ekstra birinci mallar 6.15, Keçi kıllarma istek varsa da stoklar 

firmalar, vaktile piyasanın yüksek ol - mtştır. Japonya ve Çin arasındaki ha - bıçakla karısı Zehra ve kayınpederi altı yedi çavdar]Jlar 5.30, mahlutlar tamamen tükendiğinden iş olmamıştır· 
duğunu görerek derhal elden çıkara - diselerin piyasamızdaki ipek fiatları ü- Hasan çavuşu öld:.irf'n: ustası Mehme- 5.20, ekstra sert buğdaylar 6, beş altı Yainız Yedikule kasabbaşı malların'" 
caklanna kuvvetle kani olarak getir - zerinde büy. fik tesirleri görülmeğe baş- ravdarh sertler 5.20 kuruştan satılmış- dan 10 ton kilosu 33 kuruştan ihraca~ 
d ·kı · · l"kl · h ta k di de ağır ~urette yaralıyan garson E - , 

ı erı ıp ı erı emen sa ra paraya Iamıştır. Avrupada olduğu gibi mem - tır. tacirleri tarafmdan satın alınmıştır. 
tah ·ı d d"kl . . . d lı w a·· min hakkında zabı~aca yapılmakta olan 

vı e eme ı en ıçın ar ga uş - leketimizde son aylarda ipek hayli yük ÇAVDAR: İhracat. durduğundan son DERİLER: Piyasadan İtalya ve Rus· - 1 d" b b bl d 1· tahkikat nelicelenınis ve suçlu dün muş er ır. ve u se e e e ma ıye - selmiştir. Bunun neticesi olarak Fran - gu'"nJerde satışlar azalmıştır. Piyasada ya hesabına mühim rnikdarda keçi de-
t . d d w t ı k müddeiumumiliğe sevkedilmiştir. Müd 
ın en e aşagı sa ış ar yapma zaru - sa vesair bazı memleketlerin piyasa - muamele gören ancak dahili sarfiyata risi mübayaa edilmiştir. Bir hafta için-
t . d k ı l · deiumumHik suçluyu sorguya N>kilmek ı.o 

re ın e a mış araır. mızdan ipek mübayaa ettikleri görül - . . S 
1 

hm d 
2 

. lh .,.- hA tekabül edecek derecededir. Borsaya de yalnız Sovyet Rusya hesabına J 

Mevcud stokun fazlalığı da fiatla - mektedir. ~çın. Su tl~nhadd" e D n~ı 511~ . cchza a - bir hafta içinde 9-1 O vagon kadar çav- binden fazla ke\i ve oğlak derisi satıl" 
nn gayritabii bir şekilde düşmesini mu İpek fiatlannın bu yükselişi karşı - ımı a a a 1

'
1 emıre ının uzuru- dar gelerek 4.30--4.32 kuruştan satıl- rnıştır. Her iki memleketten de keçi ve 

cib olmaktad1r ve bunun neticesi ola - sında ipekli mensucat fiatlarının yük - na çık~rtmıştır. . .. mıştır. oğlak derilerine talcbler devam etmek-
rak piyasada hükumetin tayin ettiği selmemesinl temin için memleketimiz- . ~~ı~, sorgus.u sırasında e.sk~ so~le - Mevsim icabı arpa sarfiyatı azalmak- t~ir. 
narhtan paket başına on ~uruş daha u- deki ipekli fabrikaları daha ziyade sun'i dık,erım tekrarııyarak, demıştır kı: tadır. İhracat tacirleri piyasadan çekil- Kovun derileri üzerine de ehemmi-
cuz satışlar yapılmıştır. Istanbul piya- ipek karışık mensucat işlemeğe başla - - Hadise gecesi kayınpederim ve ka- dikten sonra işler curmuştur. Havalar yetli ~işler devam etmektedir. Hafta i-
aasının bu vaziyetini nazarı dikkate a- mışlardır. rım beni eve almamışlardı. Ustam da ısınmağa başladığından yemlik olarak çinde İtaJyaya f 00 ton mikdarında ha' 

----.._ · - - 25 kuruş vererek bir otelde yatmamı dahili sarfiyat ta azalmıştır. Ekstra bi- va ve tuzlu kum koyun derisi ihraç e-
M üle/errik: söylemişti. Kahve}'e gittim, fakat son - ralık Anadolu arpa!arı -4, Trakya çu- ciilmiştir. 

ra eve dönerek, anahtarımla kap1yı aç- vallı yemlik arpakr 4. 1 7 kuruştan sa- Hava kurularınm İstanbul satış fiatı 
Poliste: 

Otomobil kazan Khım Dirik Anlc araya gitti mak istedim. Arkadan sürmeliydi. Şüp- tılm1ştır. kilosu: 5 3-5 5, tuzlu kuruların kilosu 
Evvelkl ıtece Şişli He Maçka arasında iti 

.. ~omobll çarpışmış, üç tifl bil§ ve omuzla -
Trakya Umumi Müfettişi General helendim. BaJıçeye atlıyarak, bir erik Keten tohumu üzerine istekler de- 4.f-45 kuruş aralarındadır. 

Kazını Dirik dün akşamki ekspresle ağacına tırmandım ve sonra içeri bak- vam etmektedir. Stoklar azaldığından Av derileri: Amerika için yeniden 
Ankaraya gitmiştir. tım. Bir de. ne göreyim: Karım He us- ehemmiyetli işler olmamıştır. Fiatlar siparişler gelmiştir. Geçen hafta için: 

rından yaralanmışlardır. 

BAdlse Ştşllden Maçka 18tlkametlnde gi
den Adnanın 1dareslndell1 otomobile, arlı:a -
dan gelen şoför :tsman Hakkının tdare.sinde

Dahiliye VekiJi • Ankaraya döndll tam Mehmed koyun koyuna yataktalar. IS-IS.20 kuruş ara!arındadır. de 50 bin aded t1vşan 16-17,50 kur\lf-
Kuş yemi ihracatı durduğundan fiat- tan satılıp Amcrikaya sevkedilmiştir· 

ld otomobllln blqdirmeslle olmuştur. Birkaç gündenberi şehrimizde bulu- Kendimi kaybetmiştim. Bıçağımı çeke- ]arı. 7_ 7.20 kuru~a kadar düşmüştür. İngiltere ve Fronsadan sansar deri-
nan Dahiliye Vekili Şlikrü Kaya, dün, rek, arka kapıdan içeri girdim ve üçü - TİFTİK: Geçen hafta içinde İtalya- !erine talebler vardır. Çifti 23-26 ura-Bu çarpışmada heı lki otomobil de hasa

ra uğramış, camları kırılmış ve müşteriler
den E!enl, Yani, Anr.a başlarından ve o -

ak~am, beraberinde kalemi mahsus mü nü de rastgele bıçakladım. dan yeniden istekler olmuştur. Şimdi- dan muamele görmüştür. Tilki dcrile• 
dürü Nejad olduğu halde Ankaraya ha- ' ! d 

muzlarından yaralanmışlardır. Suçlu yapJlan sorgusunu müteakib, ye kadar nümurıe kabilinden talyaya rine istek nzaldığından çifti 4-6 lira,,-
reket etmiştir. tevk.f edilmiştir. fevkedilen bP tif!iklerle,İtalyanlar yeni kadar düşmüştür. Diğer nevi av deri-

Haydarpaıada tramvay kavaıı 
Üskfıdardan harekE:t eden vatman Ah - Toplantılar : 

medtn ldareslndelı:i tramvay arabası Hay -
darpaşa hastanesi önünde yolcularını indi- Ege geceaine hazırlık 
rirken, arkadan gelen vatman ceımn ida- İzmlr Jlseslnden yetişen gençler, dün ö~ -

Bir profesör konferans vermek 
üzere memlekelim:ze geldi 

resindeki tramT.ly arabası tızalı: yapmış n leden evvel Ege yurdunda toplanmışlar, 26 Geçen yaz Dolmabahçe sarayında 
oldukça ~ddetu bir çarpışma vuku bulmuş - Martı Ege gece.si olarak kararlaştırmışlardır. l b"" .. k ·~ k 

1 
. . 

tur. • Bu Eg~ gecesi, Eıı;eU gençler tarafından, E - 'top anan uyu tanu uru tayına ıştı-
Bu çarpışma sırasında, arlta sahanlıkta ge ınnhsullerlnl tanıtmak maksadlle tertib ırak eden Cenevre ÜT'iversitesi profesör

bulunan blletçl Gallb Engin vücudünün ba- edilmektedir. B~ gecede mllli oyunlar oyna - lermdcn Piltard tE>fi~asile birlikte <lün 
zı yerlerinden yaralanmıştır. nacak, dans edılerek, vakit geçlrllccektır. 

1 
' 

Düıtü ayağı kırıldı Egeli üniversite grnçlerl arasında ayrılan sabahki eksp::esle ~ehrimize gelmiştir. 
.. ' ekiplerdeki kız ve erkek talebe, mıııt kıyatet-ı Profesör Pittard, Ankara hukuk fa-

~ubde, De!terdarda oturan 60 yaşların- lerlle, mllli oyunlar oynayacaklardır. 3 ve • ı .. . . . .. 
da Ibrahim oğlu Avni lsmlnde biri evine .g1- yaşlarındaki <'.ocuklardan mürekkeb bir ekip kuıtesmde, bırkaç konferans vermek u 
derken, birdenbire ayağı kayarak, düşmüş- de ayrıca milli oyunlar oynayacaklardır. zere dün akşam Ankaraya hareket et -
tür. Bu kaza sonunda bir ayağı kırılan Ih- Egeliler, Ege gece<rtnde resmi kıyafetln mi tir 
tıyar Cerrahpaşa ha&taneslne kaldırılmıştır. mecburi olmamasını ve bu gece için Trakya ~ . .. . . . . .. 

Bir çocuk arkadafllll yaraladı Umumt Müfettişi Ge~eral Klzım Dlrlğln, iz- Prof esor ve ken::lısım teşyı eden u -
M mir vaıısı Fazlının, Izmir llseslnden yetişen niversite Rektörü Cemil Bilse], istas -

Evvelki gun Üsküdarda 12 yaşında bulu- vekil ve saylavlann da davet.edllmelcrlnl ka-
nan lkl çocuk arasında çıkan kavga, biri - rarlnştırmıslardır. yonda trenin hareketinden evvel Dahi-
nin yaraianmaslle sona ermlftir. K l F "h k Jiye Vekili Şükrü Kaya ile görüşmüş-

tİsküdarda Mekteb sokağında oturan 12 ızı ay atı azasının 
yaşındaki Mustafa ile yaşıtı Nejad oyun oy- senelik kongresi ]erdir. 
narlarken blrdenbıre bir çocuk kavgasına tu- Kızılay Fatih kazası kongresi dün F1ltlh ,-------·-
tuşmuşlardır. Kavgada fazla ileriye giden Halkevlnde snat on beşde yapılmıştır. İdare T A K V j M 
küçiıkJerden Mustafa, arkadaşının başını e- hey'eti Relst kongreyi açmış, blr reisle Jkl 
llne geçirdiği bir tnşla yaralamıştır. kAtı:, seçlldikten sonra bir senelik çalışma 

HAdlsenln tahkikatına zabıtaca başlan - raporu okunıvuş ve kabul edilmiştir. Yeni 
mıştır. yıl bUdcesl de t~dklk ve kabul edildikten son 

Alacak yüıünden kavga ra idare hey·etl fı.7.a.,ından 3 kişi kur'a ile çı-
Evvelkl gece Kumkapıda Karabet oilu karılmış, yeniden yapılan seçimde yeni ida

Pavld isminde blrlle, arkadaşı Süleyman a- re hey'etı Rüşdü Dlktürk, Nuri, Sırrı Enver 
rasında bir alacak meselesinden dolayı mü- Batur, Süleyman Nabi ve Recebden teşek -
nazaa çıkmıştır. lı:ül etmlştlr. 

Bu kavga ronunda hiddeti artan Süley- Kızılaya fevkalade hizmet ve yardımlar-
man başına bir demir.indirerek, Pavldi ya- da bulunanların fahri Azalıklarla taltlfierl 
ralamıştır. Suçlu yaka!anmış, tahkikata baş- de kabul edıldikten sonra, Ankarada in'! _ 
lanmıştır. kad edecek umumi merkez kongresine gön-

K "ki derilmek üzere Sırrı Fnver Baturla RtişdQ 
amyon - motosı et çarpışması Diktürk murahhas se<'llmfşlerdir. 

Pangnltlda, HaiaskO.r Gazi cad~esinde şo- Bundan sonra, toplantıda bulunanlar a -
fôr İsmallln ı,ıare eıtlğl kamyon, Ihsanın mo ralarındn görüşel'Ck vakit geçirmişlerdir. 
torune çarpmış, motör de musademenln §id- - ·- ·- . ·~ ... --·~ . ·- n ·-- • -

delinden yandaki eczaneye bindirmiştir. da kaldırımda bulunan Paklzenln de dizle -
Hadise eczane camlarının kırılması ve İh- rlnden yaralanmasUe netlcelenmlştlr. Tah -

sanın vücudünun bazı 1erlerlnden ve o sıra- tlkata başlanmıştır. ( 
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çe~id kumaşlar imalini tecrübe etmek- !erine istek oirnamıştır. 

Dün beklenen ticaret hey'etleri r Şehir Tlyetro•u 
gelmedi lllllllllllllll Komedi kısmı : 

111111 

Bu akşıım saııt 20.30 d• Amerika ve Çekoslovakyadan, meın 

1eketimizle yeni ticaret anlaşmalan ak- D A L G A 
111 

detmek üzere dün gPJmesi beklenen Konıedi 3 perde 
hey'ctlcr gelmcmi~ir. Bu hey'etlerin 111111111 Yftzan : Ekrem Reşid 
'-·arın ~ehrimize gej~ekleri anlaşılmak ··" 
" Dram kısmında bu akşam oyun yoktıP 
t&d·r. Hey1etler geı.iikleri günün akşa-

m1 Ankaraya hareket edecekler, mu -
rahhaslarımızla temas ve müzakerelere 

geçeceklerdir. 

_. Sirkeci BALK sineması 
(Eski Kemal Bey) Bugthı 

ŞEYH AHMED 
... TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Şehzad"ba.şı «FERAHo sinemada 
Bu hafta gene b:ı.şlı başına 3 bUyflk fllP1 
birden: 

ı - Denlt Ateşler lçinde-
B•ı senenin en buyük harb mrnl. 

2 - l\laılkell Kadın.. 
Şüıe.c;er bir filin. 

3 - l'ahıti Koşu., 
BfıYl°'k Amerikan dramı. 

Cumartesi-Pazar matine ve suarelerlnde 
ayrıc&: Varyete numaralan .. 

(~D_EA_N __ N_A_D_U_R_B_iN_) 
Bu akşam S A K A R Y A sinemasında ~ ... 

Göz ve kulaklar için hakiki ve bedii bir ziyafet. ••• 

Helkunızın ••marak 
çocuıu BENJAMiNO GİGLİ'nin 

Gnzel Viyanalı yıldız GERALDİNE KA'f1' He beraber çevirdiği 

En muhteşem ve en fazla musikili filmini takdim edıyor. 

Hissi bir mevzu, gnzel opera havaları, çok nefis şnrkılur .... 

lllwetenı PARAMOUNT JURNAL dUnye havadisleri 
~---. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon: 41341 



SON POSTA 

faaliyeti Manisa da • 
ımar 

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

santralı, stadyom ve kitabsorag Elektrik • il 

ınşaatı 

tamamlanıgor. Gençlik büyük sevinç içinde ••. 

Manisa (Husnst) - Şehrimizde i -
ınar faaliyeti büyük bir hızla devam 
etmektedir. 

Bu meyanda eslciden mevcud iki Di
zel motöründen h:tihsal olunan elek -
trik şehrin ihtiyacını karşılayamadığı Yukarıda solda kitabsa.ray, sağda stad
için bu işle sıkı Lir surette alfıkadar o-111om., aşağıda elektrik aantTali ill§aatı, 
lan belediye meclisi, yeniden büyük ortada Halkevi dağcılık JUbeı~ geııçleri 
ve son sistem bir elektrik santralı ya- bir yürüyiiJten evvel. 

pılnınsını lüzum!u görmüş ve derhal naşmış; Halkevi salonu genişletilmiş, 
inşaata da başlanmıştır. Dört ay sonra konferans ve müsamerelere daha faz- rimiz, bu temsillerde çok muvaffak ol-
§ehir gece ve gilnrlüz bol ışık ve bol muşlar, halkın arzusu üzerine, bunlar-

k kt la yurddaşın iştiraki temin edilmiştir. dan bir çogu· , müteaddid defalar tek -
cereyana avu.şaca ır. Evin kitab sarayı için çok kıymetli 

B d b k · ap hn kt rnrlanmıştır. un an a~ a yem Y ı a a o - eserler temin edilmiştir. Tuttuğumuz . . . . 
lan stadyorn inşaatı da günden güne i- istatistikler, kitabsnraya devam eden Gençlerımız bır konser ~errnışler, 
lerlemektedir. Spora çok önem veren vatandaşların sayıc;ının günden güne çok alkışlan~u~lardır. Mandolın v~ kc-
Vali Doktor LUtfG Kırdar, her sabah arttığını göstermektedir. man derslenrnız devam ctmektedır. 
inşaat mahalline g:derek teftişler yap- Halkevi neşnyat kolu cGediz» is _ Umumi çalışma vaziyetimiz de git-
nıakta ve lazım ge.Jen direktifleri ver - mile bir mçcmua neşretmektedir. Bu tikçe genişletilmektedir. Müze, tarih, 
ınektcdir. k 11 h · f 1 · mecmuaya memleketimizin güzide ve spor ·o anınızın epsı aa ve verun -

Stad.yom çok muazzam ve modem ı · f ı d T 'h" ı .. · d tanınmış kimseleri de yazı yazmakta - erı az a ır. arı ı eser er uzenn e 
bir şekilde yapılmakta ve halihazırda dırlar. tedkikler yapılmakta, malfunat toplan-
tribün işleri bitmek üzeredir. Birkaç ktad 
gUn sonra in~eat tamamen bitmiş ola - Evimiz, hapishanede de bir kitabsa- ma ır. 

rayı açmış, mahkf1m ve mevkuf va - Spor kolumuz, son yağan kardan is-
caktır. 

Çoktanberi arzu ettikleri bu yeni tandaşlanmızın tencvvürleri için de ça tifade etmiş, gençlerimiz Manisa dağı 
stadyomun yakında kendilerine teslim lışılmıştır. yaylisında kayak sporları yapmışlar -
olunacağını gören gençlik ve spor te - Muradiyede ve Karaköy semtinde dtr. Gençler, vazifelerinden aynlama
şekkülleri büyük bir sevinç içindedir - açılan şubelerde de yurddaşlanmız ten dıklarından dolayı, bütün arzularına 
ler. Daha şimdıde:ı eskiden mevcud i- vir edilmektedir. rağmen bu yıl Uludağa gidememişler -
ki spor klübüne ilaveten iki yeni klüp San'at kolu, şu birkaç ay içerisinde dir. 
daha teşekkül etmiştir. Himmetin oğlu, Canavar. Yalnız bir ke Yeni yılda başarmayı düşündüğü -

Bölgenin teşvikıle Halkevi tarafın- lime, Babaların günahı, Kafir imam ve müz bir ~k işlerimiz vardır ki, bunları 
dan kupa mi.isabakalan yapılacak, bu başka bir çok halkevleri repertuvarına idare hey'etinde görüşecek, püın1aştı -
müsabakalara Manisadan Sakarya, Yıl- dahil piyesleri temsil etmiştir. Gençle racağız. 
dırtm, Alaşehir, Turgudlu, Akhisar 
klUpleri iştirak edeceklerdir. Bundan 
Eonra lig maçiarma başlanacaktır. Bu 
hafta içinde Manisa ve Sakarya klüp -
!eri arasında yapılan bir maçda Sa -
karya klübü 6 - 2 maehlp olmuştur. 

Af gonda fakir talebeye gardım 

Ayrıca bir de kih~b sarayı binası yap 
bulmakta ve inşaat yakında hitam bul
mak üzeredir: Bina çÔk muazzam bir 
eser olmuştur. Yurddaşların ihtiyaçla
nn1 temin etmek ve halkın tenviri için 
Yapılan bu eser cidden iftihara değer 
bir mahiyettedir. 

llalkevi B:ışkanının sözleri 

Manisa Ha1kevinin çalışmaları et -
rafında kendisile görüştüğüm Başkan 

/\mıi, evin yapt1ğı ~leri şöyle anlattı: 

Afyon (Hususi) 
İlk mekteblerdeki :fa-

kir talebeye elbise 

ve sıcak yemek ver· 
mek için, Halkevi, 
yeni tedbirler almak

tadır. Bu cümleden 
olmak üzere temsil 
ve müzik kollan müş-
tereken iki gece tem
sil ve konser vermiş
ler, c Yağ kandih :ıı 

ve cKim kimi yol:ı 

ıetirdi?. piyeslerini 
- Memleketin imarı vesair hususlar

da ciddi bir alfika gösteren Vali LQt -
tu Kırdar, ~vimiz hakkında da bu alA
kayı ibraz etmektedir. Bu sayededir 
ki, yurddaşlar eve ısınmış, orada kay -

muvattakiyetle temsil etm~lerdir. 1ier iki gecede kalabalık bir halk kütlesi sa
lonu doldurmuş, epey hasılat temin ed!lmiştir. Bu paralar, fakir çocukların ye
yim ve giyimine hasredilecektir. Resimde temsil veren gençler görülmektedir. 

- Hasan Bey, gazetelerde 
sıkan ilanı görmüşsündür. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor k i : 

... Belediye Cerrahpaşa ve 
Haseki hastanesmde bir se
nede ölecek olan .• 

• .. beş yüz kişmin gömül· 
mesi işini münakasaya koy. 
mUf.. 

Hasan Bey - Fena bir şey 
değil azizim, miinakasaya gi
renlerin duaları inşallah ka
bul edilir de oralarda ölenle
rin sayısı yanya iner! 

Sayfa 1 

Bursada bir katil 
idam edildi 

lbrahim adında olan katil baldızını kaçınp nikahla 
alan bacanağını taammüden öldürmekle suçludur 

Bursa, 20 (Hususi) - Dün sabah saati 
üçte, Yenişehirin Ulupınar köyünden 
Hüsmen oğullarından 321 doğumlu Mus
tafa oğlu İbrahim, Cumhuriyet meyda
nında asılmak suretile idam edilmiştir. 
İbrahimin idama mahkfun edilmesinin 
sebebi şudur: 
Aynı köyden Ahmed oğlu İbrahim, bir 

müddet evvel, katilin baldızını kaçırmış 
ve nikahla almıştır. Katil buna iena halde 
kızmış, bir gün maktulün tarlasına gire
rek sapanını kırmış ve: cBugün malına, 
yann canına!, diye de bir kiğıd yazarak 
bırakmıştır. 

Köylü ve jandarmalar katile nasihat
lerde bulunmuşlarsa da, katil, bacanağı
nın canına kıymak hususundaki fikrisa
bitindcn vazgeçmemiş, günün birinde, 
yoluna pusu kurmuş ve birdenbire onü
ne çıkarak elindeki mavzerle ateş etmiş
tir. Ma%tul İbrahim, yaralı olarak kaç
mak istemişse de, katil peşini bırakma· 
mış, iki el daha ateş etmiş ve rakibini 
cansız olarak yere ı;ermiştir. Yapılan mu
hakemede, katilin maktul İbrahiml ta
ammüden öldürdüğü sı:bit olmuş, Büyuk 
Millet Meclisinin tasdikına iktiran eden 

Katil lbrahim asıldıktan sonrcı 

karar dün infaz olunmuştur. 
Maslubun cesedi saat dokuz 

kadar sehpada bırakılmış, halk, 
seyretmiştir. 

kalayla kalp bir cumhurıyet lirası yapan 
buçuğa Ali Kara ve Ali Ak ile bu parayı sürmcğe 
ibretle 

İbrahim, asılıncaya kadar itidal ve me
tanetini muhafaza etmiş, son söz olarak: 

- Hapishane arkadaşlanma seldm söy
leyiniz! demiştir. 

l\fahkfim olan kalpazanlar 
Bursa (Hususi) - Tedarik ettikleri 

çalışan Nuri Karanın muhakemeleri bi

tirilmiştir. Ali Kara ve Ali Ak onar ay 
hapisle 477 şer lira ağır para cezasına. 
Nuri Karanın da suçu teşebbüs ducce
sinde kaldığından dört ay hapisle yüz 

kırk yedi lira ağır para cezasına mahkOm 
edilmişlerdir. ... ........................................................... . 

En eski Türk Bayramı: Nevruz 
Cumhuriyet devri, bu bayramı başka bir adla 

canlandırdı, ona Toprak bayramı adını verdi 

Bugün, Nevruz, ilkbaharın yeni günü, 1 retiyor: Yılbaşı, ve Noel gi'Ui. Halbuki 
yeniden canlanan tabiatin, güller açarak hall..-:ın da, münevver güzidenin de bay
vc etraf ma tebessümler saçarak uyandığı ramı ayni olmak lazım. Onların bize doğ
vc serpildiği mevsimln ilk giinü! ru geldiklerini isterken biz de onlara doğ· 

Tabiat, dünyanin her tarafında birdir; ru gitmesini bilmeliyiz. 
fakat her tarafında aynı zamanda ihti- Evet, biz de bu toprak bayramına işti· 
yarlayıp aynı zamanda tel..-rar uyanmaz. rak edelim. Bu Nevruz'dur. Tabiatin ye
Tabiatin bu uyanış günü, arzın her tara- nl bir hayat ile uyanışını tes'id için bli· 
fında ayrı ayrı zamanlara tesadüf eder. tün Türk Aleminin büyük bir şadümanlık
Nevruz diye tesbit edilen gün de, tabla- la dolduğu ve bilyük şevk ile ayaklandığı 
tin Türklerle meskün olan sahasında, u- bugünde her Türk bu bayrama iştırak ct
yanma mevsiminin Türkler tarafından meli ve bilmeli, hatırlamalıdır ki Nevruz 
tesbit edilmiş olan başlangıcıdır. Bunun günü, arz üzerinde nerede Türk varsa o
için, Nevruz, Türklerin Türk dünyasın- rada tabiaün büyüklüğü kalJ!Smda titri· 
da, hatırlanması mümkün olmıyan za. yen bir millet ruhunun şevk içinde ~1-
manlardarbcrl onlar tarafından tesbit c· kanması . duyulur. Zengin tabi~tll Asya
dilmiş olan bir tabiat bayramının, İran nın coşkun yürekli Türk'ü, bu hududu 
kültürü içinde verilmiş adı <ılur. meçhul milyonlar kütlesi, bugünde tek 

İran ile Qsmanlı rekabeti devam ettiği bir kalble birbirini kucaklar. Biz de bir· 
müddetce yalnız Osmanlı 'l'ürkleri ara- birimizi kucaklıyalıın ve bilelim ki bu 
smdadır ki Nevruz yavaş yavaş hükmünü kucaklaşma çinde bütün Türk alemi, yıl· 
kaybeden bir bayram oldu. Osmanlı ona da bir defa ve uzaktan da olsun, birbirini 
iştirak etmedi. İstanbulda bu ba)Tama sa- kucaklıyor! 
dece cNcvruz Sultan1> denıld:. Osmanlı 

!stanbulu, bu bayramı kendisine mal et
miyof, onu Türk olan cSultan•a mahsus 
bir adet olarak telakki ediyordu. Bwtun 
için, Osmanlı İstanbul, Türk bayramı o
lan Nevruz günü Türk oğlu olan sultan· 
lara hediyeler verirdi. Buna rağmen ts
tanbulun Türk olan veya Tiiı'kleşen kü
çük halkı bu bayramı yakın zamana ka
dar tutmuştu. Fakat, Türk, Anadolu 
Türkü onu hiçbir zaman unulmadı. Yer 
yer, türlü türlü şekiller ve adetlerle bu 
bayramı meserret içinde halk ve Türk 
bayramı olarak kutluladı. Anadolunun 
şarkından itibaren Şü veya Sünni, bütün 
Türk ve Tatar aleminde ise, bu bayram, 
aSlrlardanberi İranhların da iştirak et
tikleri en büyük, en milli bayram olarak 
her sene tes'id edilir. 

Cumhuriyet devri, bu bayıamı, başka 
bir şekilde ve başka bir adla tekrar can
landırdı. Ona Toprak Bayramı adını ver
di ve bütün toprak sahalarında onun tes
id edilmesini emretti Galiba, iki se."le
denberi şimdi Nevruz bayramile Toprak 
Bayramı isimler birbirine karışauık, 
Türkyenin bütün köy ve toprak muhitin
de şevk ile kuUulanıyor. 

1\fohitth:. Birgen 

• Dün bahar tam manasile kendisınl 

göstermiş, bütün bir kış tatil gilnlerinf 
kapalı yerlerde geçirmek mecburiyetin· 
de kalan hemen bütün İstanbul halkı. 
kendilerini sokaklara, hatli cJvar kırlara 
atmışlar, ilkbaharın ilk tatil gününü, a
çık yerlerde geçirmişlerdir. Bırçok kim
seler de vapurlarla Adalar ve Boğaziçine 
gitmişlerdir. 

• Bahann ilk günü milnasebetilc, Halkıılı 
Ziraat Mektebi ile İstanbul Ziraat Oda· 
sının her sene tertib ettiği Toprak Bay· 
ramı, bugün, Halkalıda kutlu1anacaktır. 

Bayramı Halkalıda kutlulamak üzere, 
vilayet, ziraat ve ticaret odaları erkanı, 
ziraatle alakadar diğer müesseseler er
kfuıı, Halkalıya civar köyler halkı, lhtı
yar heyetleri ve köy muallımlcri ile ga• 
zetcciler Halkalıya davet edılmişlerdir. 

Öğle yemeği, bugün, yoğurt, pilav, kuzu 
vesaire olarak kırda yenecektir. 

Nitde sıhhat müdürluğu 

Dörduncü umumi mufettlşllk sıhhi müşa
vir muavini Halid Niğde sıhhat mtiduııu"u
ne tayin edllm1ştır. 

Biz münevverler, bilhassa istanbulun Af __ _.. -
4

- 1 :ı.:ı:.."l 
k"l - .. b ·· 700 ntıwu-u nıu ur ..... u turune mensu munevverler, Osmanlı 
kültürünün tesiri altında bu ba Afyon lliususl> - Maarif müdilı1l Kemal 

yramı, Cenab Beşer İzmir lisesi fransızca mualllm-
mıalesef unuttuk ve unutu:roruz. Avru- ııttne tayin edilml§ttr. Maarif mftdürlüğü
pa kültürü bize Jelli yeni bayı·amlar öğ- nn, lspeSler Hilmi ftdleta ,apmakt.ad ... 



Hıdiaeler Karpamc1a 1 
ÇÜ ÇEK 

C Bunları biliyor mu f diniz? =ı 
Mide ile dimıl ırasında 

mUnasebet 

&Jladını 
Veda 
~. w •<hftfal 'llitktubunlı ~ 

tan, fakat isminin ve adresinin p • 
tıeteye yuılmamuım isteyen bir ka 
dm ôtuyucumwı mektUbumı hWAsa 
IC)eyim: 
r Bu bcJm okuyucum, bir ıenç1e 
'8nıfnul, bir zaman aevipnlşler .. 
IRmcllD bir lftle evvel evJemnifler" 
Mek. abWD itibarile iyi bir iman• 
~ blDa mektub ~ ~ o ~ 
~· da belli ki ljl lrir iman. 
•kek onu leYiyor, o da lrocamn ... 
~· Fakat anlannda aethNlz'H•Ud eden bazı küçilk 18bebler YU. 
Okuyucum bana bunları anlatıyor,. 

"1or ki: 
•Kocam ev halinden, ev işlerin • 

len anlamıyor. Her gün işinden eve 
ıeJditf zaman beni kaqısmda glybı· 
9df ve süslenmiş g6rmek istiyor. Pa 
bt bu benim için her zaman müm. 
ld!n delil. Ben, s&iimden ziyade e. 
wtme l.!dJı b'r kadınım. evimin lşinJ 

al etmekten atıse daha az ~ 
illiyet veriyorum. Kocam temiz bil' 
eve giriyor. Elimle hazırlamış oldq • 
lum yemeklerl yiyor. Gardropta 
temiz çamaşınuı, tit6lenmif el1Qe • 

Yanardağlann iklim Uzerinde 
tesirleri 

rebilir? Ben, ona kaJ1I bnhk yazl • 
imal .,.~ nniymiff 

• Kadm ekuyucuma. cevab vermr 
den evvel çok düşündüm. Ona: 

- Hayır, sen tanlık vazifeni yap. 
IDJyOrsun! demeye dilim varmaz. Fa. 
-.ı kocamna ela: 

- Artık Rll buldun da bunuyor-
mn! dersem gene haksızlık etm1f ır 
lurum. 

Bir «Ut irin evda, )l)eeek • 
ie. her teYdlll yakm olan lranaıcbr. 
Erkek temiz evi, kansmm hazırla • 
dılı yiyecell. iyi iltülenmtı giyece • 
ji bekler ama, uıl beldedtll banlar 
deMI. işfnden f'Vine döndüğü zaman 
bndisfnl karşı!a)an karısıdır. Bu 
bdın ne kadar süsüne dikkat etmlf 
olursa, ne kadar sevimli bir bal ahı
• erkek için o kadar büyük bir zevk 
JlUl'. Olnıyucmwl dGşünmelidir: Dı • 
pnda çalışan kncam, bir çok silslD 
iadııllar görüyordur. Kansı onu der 
heder bir halde karşılarsa o zaman 
o sokakta 1rördüğü kadınlan hatır • 
lıyacaktır. Bir kadın ne kadar ev ka· 
dmı olursa olsu.,, temiz giyinmeyi, 
kocasını giyinmiş, süslenmiş bir hal
.fe güler yüzle karşılamayı ev ka • 
mnı141ndazl da iistiln- ıutmabdtr. 

aox •••., ı& 
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milsabakaları diln akşam yapıldı 

BOK POSTA 

Herikullde bir maceranın hik&yesl: s~--·~ 

Ben bir casustum! 
Yazan: Erle Ambler 

Tuzağıma kendim düşmüştüm. Masumiyetimi 
edecek gegô.ne delili kaçırmıştım 

Otelfn içinden geçerek bahçeye indim. ı 
.sahiıle bakan apğıdaki sedlerden birinde 
küçücük bir kameriye vardı, ekseriya 
tenha olurdu, oraya girdim. 

* ,Arkamdaki çakıl döşeli bayırdan bir 
ayak sesi geldi ve sede uzanan merdi· 
venlerden birisi inmeğe başladı. Geldi 

_geldi, ti dibde durdu. Derken bir hışırtı 
duydum. Bir elin kameriyeye v11ran yo
lun üzerindeki sarmaşığı araladığını,ve bu 
aralıktan bir başın uzandığını hayal ma
yal farkettim. Dikkatle baktım. Gelen 
yüzbaşı idi. 

Buradan bir an evvel uzaklaşay1m, di
ye düşündüm. Canım zerrece yüzbaşı ile 
görüşmek istemiyordu. Fakat birdenbire 
öksürdüğünü, sonra da: 

- Ne güzel hava, değil mi? .• dediğini 
duydum. 

...... ;Evet öyle, dedim. 
Damdan düşercesine. sordu: 

is bat 

Dü"1c4 maçtan Jıe yeccınlı bir aafluı _ Çok mıı kalacaksınız. burada? 
MilU Jdlme maçlannm en meraklı ğiştirrnişlerdi. Fakot bir türlü Bülendi - Bir iki gün. Kapıya atıldım. VaJc:itule davranematrılfhm. Kapa bpcı""1Uf, 

maçı ümid edilmedik bir şekilde cere- ~l açığa, Mehrnedi de ortaya geçirme- Bu adamın kibir neresinde idi, Pfbm, üıtelik JciUdi de çevrilmiftl. 
1an. etti. Hayret edilecek bir netice ile ği akıl edemiyorlar. do~şu. ,Pnya fı~Jıyıcak sandım. Emil diye hJ-ıHaydi dojru otele bas, milştertlerl ise 
bitli. . Galatasaraylıların bir şütü Cihadın - Muhterem, otel müdürümüze ne bu· tab edilen adam, gene konuşuyordu: kandil et ve bana llzım olanları telefoıı 

Takımda Salimin ~t~ dol~~si- elinde kaldı. Sarı _ Kırmızılılar galib yurulµ~?. - Zaten bek_liyecelim kada.r bek\edtm. et, anladın mı? dedL . . 
le bulunmaması mağlubıyetın bınnci gelmek için canla başla oynuyorlar. Ga - Bılmem ki.. i§inin ehli bir otelciye - Pekili, bır kere daha gıdecetım ~ Tezgihtar, bana prıb garıb balmıaıo 
tebebi idi. Melih gibi çabuk bir forveti 1 la!:8sar~yın hakim oyununa mukabil benzer, fakat. _ raya. Allah rahatlık versin, iyi u)'UIDAD;8 I 1.a başlamışı~. ~laşılan~ ı:ıeg~in'e te
A~nan ve Reşad tutamadılar. Onunla .Guneşlıler bir te~< akın yapıyorlar. Ve - Evet tam üstüne bastınız, mösyö, fa- bak. mınat vereceğim dıye sesımı yultseltmıı 
mucadele edecek ancak Salimdi. \işte yedinci daki!.tada Melih sür'ati sa - kat o herif yok mu, pek ihmalcı, garson- Öteki adam cevab vermedi. Holden •· olacaktım. Telefonu kaparken, dişlerimin 

Sonra müdafaa oyuncuları, Güneş yesinde üçüncü golü attı. lan kendi başlanna bırakmış, istedikleri yak sesleri geldi. Yakalandık, diye dü- J arasından bir küfür savurdum ve dük 
kalesi sıkıştığı halde bir türlii gol çıka- 18 inci dakikada Rasih Salihaddin • ıfbi çalıp oynuyorlar. Kendisile fazla ıh· §ilnerek, koridorun kuytu ve loş bir kö- lindan dıpnya çıktım. 
raı:nıyan arkadaşlannı gördükçe lruv - den aldıÇı bir pasla günün en güzel go- bablığınız var mı? ıesine sindim. Odadan birisi çıktı. Bu, Otelin kapısında Skeltonlar:ı rastladım. 
v~ı ~aneviyeleri bozuldu. ~i.rb~rlerine .lü olarak dördüncü defa topu Galata • , - Hayır_ garsonun, Heinberger olduğunu söyledi· P~i?.a ç~yorlardı.. Mayolu idiler. ~n) 
gırdıle.:. ~oller de kaleye dızıldı:. .. saray kalesine soktu. _ Öyle ise, size garib bir hiklyesint ,ği insandL gorur ~ormez delıkanlı:_ ·~allo!:. diye 

. Üçuncu ~e~~b, takım teşekkulunde 23 üncü dakikada Galatasaray Gü _ anlatayım .. geçen gün bizim madam net Heinberger, hızla uzaklaştı ve taraçaya seslen~. Genç kız da içımı bayıltan biı 
idı. Mehmedı luzumsuz yere açıkta oy- neş kalesine yüklerunişken top kurtul- Toulon'a gitmiştik. Madam, öteberi ala- geçti. Bir lAhzada, o hafif ışıkta, bunun tebessum yolladı. 
nattılar. Halbuk! Bülendin yerinde or- caktı. Alışveri§imizi bitirdik, şöyle ye- ince fakat gayet hiklın ağızlı, geniş a· . - Hallo diye cevab verdim. 
tada. Bülend de snl açıkta olacaktı. mekten evvel bir aperatü alalım diye bir lınlı, kuvvet, azim ve irade ifade eden , - Pllja geliyor musunuz? .. 

Gal:ıtasaray takımında Galatasaray- gazinoya girdik. Daha henüz oturmuş ve çeneli bir adam olduğunu s~çtim ve Ma- - Gideyim, değişeyim de arkanızdan 
lı olarak canl.a ba~la.oynayan takım kap içeceğimiz şeyleri ısmarlamıştık ki, bir caristandan çı~:ı~ırndanber~ r~~~lamadı- ~ yet~irim.. . 
tanı Necdet~ı. Suavı, Adnan, Reşad da de baktım yelken kürek bizim Köche çı- ğım bir oey! Butun belagstıle <>lume SU· Bırkaç dakika sonra da, plaja lfden 
f~nnalan tçın u~ll,ltılar: -~usa takım i- kageldl, bizi görmemişti. Gerisin geriye aadığını gösteren. bir çift göz! mer~venlerden iniyord~~ ~ talihim b:ı· 
~ın oynadı. Sacıdin yedigı gollere hay- çıktı, caddenin karşı tarafına ~ti. Yan Ertesi sabah bır başağnsı ile uyandım. na gulmeğe başladı. Bırıncı sedde yat. 
ret ettik. sokağa saptı. İki üç ev geçtikten sonra Bugün de hava cehennem gibi sıcak ola· . laprken, bir takım sesler yükseldi. !Uru 

Güneşe ge1incf', yedi gol atan bu ta- etrafına fiibheli filbheli ve sür'atle ba: cağa benziyordu. Benlın di! yapacak bir .sonra da, Mösyö Duclos göründü, telifh 
kur, istenilen oyununu tam minasile kındıktan sonra. bir evden içerıye dalı- sürü iılerim vardı. İlk fırsatta Beghin'e telişlı odasına doğru seğirtti. Aradan bir 
oynamamıştır. Müdafaada Fanıkla Re- verdi. Eh hem şarabımızı içiyor hem de telefon etmeliydim ve aon:-s da o gece kaç dakika geçmeden de Amerikalı uçar 
pd ikisi de fevkalade bir oyun çıkar • gözümü 0 kapıdan ayır.mıyord:ım. lna- kurduğum bir plAnı da tatbik uhasma gibi merdivenleri çıktL O <!a holde kay. 
dılar. O kadar ki Cihadın birbir arka • nınız. Bir daha ~madı fakat ne dersi· koymalıydım. boldu. Yanımdan geçerken de: •Fotogtal 
ıma yaptığı falsoları onlar düzelttiler. niz, otobüse binmek üz~re otobüs d\ll'a• Otelden çıkarken Vogelleri masalann- .makinesini alacağım• dedit:nı duyar gi .. 
Muavinler pek iş göremediler. Milha • ğına geldiğimiz zaman orıu' orada St. Ga- da buldum. Durdum ve onlatı •llmla· bi oldum. Hemen taraçaya koştum. O za. 
cim hattında Melih iyi bir oyuncu ol• tien otobüsüne yerlepniı görmiyelim dım. ~ ayatlanm iUya erdi. Deminki p. 
mamakla beraber daima Güneşe galibi- mi?.. Herr Vogel elindeki zarfı vurarak: .riil~ patırc:hnm sebebini a~ 
yeti kazandman oyuncudur. _ Şayanı hayret! .. diye mırıldandım. - tavtçreden fena bir haber aldık. Çok Marti. gibi bembeyaz bir yat pupa yel· 

Oyuna Güneş başladı. Derhal dur- ' _ Neyse, otobüse bindik ve Köcheye sevdiğimiz birisi sizlere ömür, dedi Ye ken sahı~e doğru. süzülerek geliyordu. Be. 
duruldu. Galata.'Ulray hücumda. Maç se Dün çok gil.ul oynıyan GünqU FAnA§ufl selim verdik. Bittabi, onu şehirde görür kederli kederli ba§ını aalladı. Y~zlar ~ymiş bır takım tayfalar lekeaiı 
ri oluyor. Yedinci dakikada Melih iki bir kurta"f' gibi olduğumuzu söylemekten de k ndi- * guvertesinde oraya buraya kofUyorlarôı.. 
müdafiin hataları yüzünden birinci go- mizi alamadık, herifin en ufak bir :are- Posta idarehanesi, köyün atml'.sındaki Yata hayranlıkla bakan bir grup ta aa• 
lü attı. Galatasarayhlar birbir arkasına du. Salahaddin kaptı. Kaleye kadar so- kelini bile kaçırmıyordum. K!rpijl bile ,bakkal dükkanında idi. Tt?pP.den aşağı i- hilde toplanmış~L Bu!'ların arasında, de-
tıç gol fırsatı kaçırdılar. Boş kaleye 8 • kuldu. Şüt. Sacid topu kendi elile ken- oynamadı. nerken, birkaç adım ötemden bırisinin nlz ayakkabılanle Koche, Macy Skclt~n, 
tılan toplan bir kere Faruk, bir kere de di kalesine soktu. Vaziyet S - O. 0 ... nnettim, h "f bo 

1 
bo- geldiğini farkettim. Bir kahvfl'llin önün- Vogeller, iki İngiliz. Fransız çifti, 

H . . zaman ne.- erı y u Sch' ı ı da Köch' ı •-'-Reşad kafa ile çıkardılar. aşim on sek~z pas ıçerisine girdi. . kıı. edecek ve h h ld b' . . de durarak arkama baktım, o da durdu, ım ere, ma m e o duğunu IWUll" 

T .. yunca ın ilr er a e ınsme 1 k'f ed h min tr·· · k d 'b' 1...:- ,_ 
Bir ço'k goUer ka,.ıran Ga am şut çekerken Reşad ayak koydu be ım· . . diyecek. H bu, beni bir gün evve tev ' en ta ar- e ıgıın. şış o evanası gı ı uu aa• 

'.r - K · nze ıpınız, ayır.. inkar . . . .1 b"l . ı..... 1 d rdı. B 1 11 d ı~ f = 
latasarayblar 23 üncü dakikada Sa - orner .. netice yok... efmedi. Evet, dedi. Orada bir hRyan alı- rı memuru ıdi. Bı giç ı g.ı; "'""9mı aa. ~ va azı annın e n e A"'i)gra lu-
'IAı.. dd" · bo b kt J Od B ·· k .. el F k "L b d ladL runce, hemen o tarafa çullıuıdım. .uma ını Aene ş ıra ı ar. a yer ugun ço guz oynıyan aru ka ... ua ım otutuyor a, onu görmeğe gitmiı: 1 . K"" h - .... b' m 
den bir şiltle ikinci golü attı~ Bülend la ile toplar çıkanyor. Güneş müdafaa- ttm: Ha, kendimi size tanıtayım, isı~ ~elefonun •izı?ı elimle s:per ~e~~ uCU: ~i:~n~ ır ~ı:ma fot~~ 
bir ~ol fırsatı daha kaçırdı. sı muavinlerin vardımile güzel biı 0 • cı Clon Hartley'dir? polıs karakolu dıye mırıldandım. Bıru 1J. a m çev r 1 v.uU. 

. . - .. •• urı 
0 

mu or • an . 1011ra da komiserin sesini duydumı Herr V~ıeı ~ ,.t.e)işlı telaşlı, fo~ma 
Bırıncl devrede Guneş ancak dört hu Y ) Y • - Benım de Vadassy. _ All v ı.1 : • ., yeni bir film yerl.....+irme"e u:ırr.llR•yordu. 

t G , t k" k ·1 32 . . d k"k d M l'h to b" Y"" o, auassy, sen m.l!n. "';r• a !i .,... cum yap ı. a.a asaray ae _ız a mı e ıncı ~ ; ~ a e. ı pa ır Ç1 - uzbaşı: _ Evel İngiliz madamı da kocasımn boynuna 8' 

mukabele etti. Ve her biri Guneş kale- kış yaptı. Sur atı sayesınde yakaladı. - Artık içeriye girmeliyim, Mister Sö li k b" ? 11Jı olan bir dürbünle yata bakıyordu. 
tine teh~ike g.eçirtti Fakat devre 2 - O Adnan peşind.en koştu. Melih yavaşca Vadaasy. Gece bana doku:ıurmu§. Ekser : Ev~l yece ır feY var mı Madmazel Martin ise, aevgilisinuı hcye-
lleyhlerıne bıtıi. do~und~ .. ~acıd durdu. Yerde kendine geceler, ihtiyar Fransız Duclos ile bilir- _ Toulon phri 83-55 e telefon et ve canlı heyecanlı verdiği emirledle elin':le-

Galatasaraylılar ildnd devreye bü • dogru suruklenen topu seyrede ede al- do oynınm, dedi ve uzaklaştı. Merdive- Möa ö Begh" ,. ist dedi t ı f k ki foto fotoırafUe resimler alıyordu. 
Jii'k bir pvkle başladıJar. Bu devreye tıncı golü yedi. İki dakika sonra ömer nm başına yeti§tilf zaman da öbürmcAe t: Anıa:; 1 

ke, ise .ve e ~fon.u s~ Scbimler bir tarafa ~ekilmi§ Köchc)'l 
sıkarken Süleymanla Necdet yer de • (Devdmı ıo uncu Nyfcıda) bafladı. Çok fena öksürüyordu. :ti;nde oı: 0:0:dıj7:u va~h:k eı. seyrediyordu. Çok yorgun ve huta ıöril· 

~athr~e ~ktım. ~ buçuktu. Tara~- mekti. Ney1e, U7.8tmıyalup. Toulon~ ıe- nüy~u. 
dan yürilyeıek merdivenlerden yukanya 1 lef on ettJm ve Beghin'i katpda bul-ı Tam bu mada, Amerjkalı, elinde ~ 
çıktım. Ayakkıblanm seı çıkarmıyortJu. dum, gene 0 mahud lelile: halı bir Kodak ile çıkageldl 
Kapıya yaklapnak üzere idim ki, birden• _ E ne haber? .. diye bomurdandL İhtiyar Duclos ta makinesini kunıp, 
bire oldufum yerde dikildim, kaldım. Kı- · _ Alman Emil Schimler, ha§ka bir eeviz · takırtuinı andıran bir 161e resim 
lımı biR kıpırdatmadım. Karanlık hole, isim taşıyor. Paul HeJnberger imiş f6· çekerken etraftan bir kahkaha koptu. At~ 
K{Sche'nJn yazıhaı;ıesJnden gayet hafif bir ~a.. Köche ne gizli gizli konuşurlarken tık ilk heyecan ve hareke& kaybolmuftu. 
ıpk .sızıyordu. Yazıhanenin kapısı açık- duydum. Muhavereleri biraz fiibheli gi· * 
tı. ~çeri~en, Köche ile öteki a'1amın ses- bi geldi bana. Schimler'in casus olduğu Madmazel Skelton, tekrar bana ıorduı 
le~ ıeliyordu. Almanca konuıuyorlardı. ve Köche'nin de suç ortağı oJduAu mu- _ Yüzelim mi Mister Vadassy? •. 
Köche: hakkak. Her ne kadar bir bayan ahbabı İki kardeş harikulade yüzüyorlardı. 

- Yarm bir kere daha uğrar, talihimi olduğunu iddia ediyorsa da, ne malum Kaplumbağa gibi yüzmeye çalı§arak, cıa. 
denerim. Ama boşuna yorulacal1JD1 bi· yalan olmadığı? ha henüz elli metre açılmıştım ki, onlar, 
liyorum, diyordu. Beghin'in sesi hırçınlaştı: yatın etrafını kulaçlıyorlardı. Baktım, 

Öteki adam ağır ağır cevab verdi: , - Dinle Vadassy, sana muayyen b:IZJ neredeyse kesileceğim. Ağır aj:ır "yi!,.,.,_ 
- Benim için daima çalışmalısın "ve ne talimat verilmiştir. Oteldeki müşterHe- rek, sahile çıktını, tekrar güne~ şems"ye

olduğunu, ne geçtiğini bilmeliyim. Ne rin :fotograf makineleri var mıdır, v:ır- nin altına geçtim, kumlara uzanarak, 
yapacağımı da bilmeliyim. sa kimdedir? Bunu tahkik etmekle mü- saçlarımı kuruttum ve bır sigara tellen• 

- Fakat beklemekten başka, yapacak kellefsin. Sana polis hafiyeliği yap eli- direrek, bugünkü faaliyetimi gözden ıe-
blr feY yok Emil! yen olmadı ki, çizmeden yukarıya çıkı- çlrdim. 

Emil mi?TI. HeyfQIDdan blblm dı· 1~ AB& ne dedilerae •.ı 1ap.. (l>mlm U iad 11111/MaJ 



• Sayfa 

• 1
' Son Posta., nm 

• İkimiz de soyunup dökünmüş, gentş 
divana yarı uzanmıştık. Bol mezeli içki 
masası yanı başımıza rampa etmişti. Rad
yoda bir serenad çalınıyordu. 

On bire kadar böyle başbaşa eğlendik
ten sonra birliıkte dışarı çıkacak, (Gar
den)in son numaralannı görmek için gi
decektik. 

Neriman gene bir pırlanta gibiydL A· 
çıldıkça göz kamaştırıyor; güldükce salo
nu daha çok aydınlatıyordu. 
Haftanın iki veya üç gününde minimi

ni apartımanıma geliyordu. O günler ve 
geceler benim asıl yaşadığım zamanlar
dı. 

Birdenbire kapının zili hızlı hızlı ça • 
lındı. 

İkimiz de birb · rimize baktık. 
Neriman yüziınu ekşitti ve ben kufret

tim. 
Zil üstüste çalmeaı yerinıdetı kalk -

tım, kapıyı açtım. Orada kimi görürsem 
iyice çıkışacaktım. 

Uzun boyl~ iri yarı. elli yaşlarında ya-
ğız b r adam. 

- Ne var? Ne istiyorsun? 
Diye çıkı~acak oldum. 
Fakat ağzım açık kaldı. 
Çünkü babamdı. 
Ben ona cÜniversitece Peşteye bir in

celeme gezisi yapılacak., buna herhalde 
gitmem lazım!. diye bir yalan uydurmuş 
para istemiştim. 

Para yerine kendisinin. gelmesi gimeşin 
batıdan doğması kadar beklenmiycn bir 
şeydi. 

Bir an başını döndü. Dizlerimin kırıla
cağını, olduğum yere bir külçe gibi çö
keceğımi sandım. İçeriden N erımanın 
ince, sabırsız, çılgın arzulara bürünmüş 
olan sesi duyuldu: 

- Macid, neden bu kadar kaldın? Sav 
şu münasebetsizi de gel, canım!. 
Babamın iki bıyık gibi duran kaşları 

çatıldı. 

Kendimi toparladım. 
- Buyur, baba ... Şöyle buyurun! 
Bir anda soldaki odanın kapısını aç

tım ve elektriğini yaktım. 
- Hayır, ben de orada oturabilirim. 

Rahatsız olma! 
Bana salonun kapısını gösterdi. 
İkinci defa başım döndü. 
Neriman hırçın hırçın soruyordu: 
- Kimmiş o kuzum? Gelsene Macid! ... 
Gene kendimi toparladım ve f ster iste-

mez salonun kapısını açarak babama yol 
gösterdim. O, konuşan heykel gibiydi: 

- Önce sen gir! 
Giıdim. 

Nerimanm ağzın.a götürdüğü kadeh· 
yarıda kaldı. 

Asık bir yüzle gelişi güzel toparlandı. 
Bana da, babama da çıkışacağım anla
dun. Tanıtmak için acele ettim: 

- Neriman, şey ... Fakülte arkadaşla
rımdan ... Babam ... 
Babamın alt dudağı biz:az uzayıp kıv-

-
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• 
BABA KALBİ ı~· ~ 

Geçen bilmecemizde kazananlar ••• 
Yazan: 

Kadircan Kafh 
e S mart tarihli bilmecemizde kaza

rıldL Belll belirsiz bir baş işaretile selam-ı içeriz. Çenenin altından öperim, canımın nanlan aşa~ıy~ yazıyoruz. İstanbulda 
lıyarak koltuğa oturdu; §imdi sapsarı ve içi!. . bulunan talıhli okuyucularımızın pa
pşkın bir halde bir bana, bir de babama Babama yazdığım satırlar da bunun zartesi, perşembe günleri öğleden son-
bakan, ikimizin arasında gerçekten böy- kadar parlaktı: ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
le bir münasebet olup olmadığını yüzle- · cÇok değerli babacığım. Suçmnu, almaları Hizımdır. Taşra okuyuculan-
rin çizgilerinden anlamak istiyen Neri- gençliğime, budalalığıma bağışla! Valla- mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
manı baştan ayağa kadar süzdü: hi bir daha yapmıyacağım. Akıllı, uslu gönderilir. 

saati - th.tra-Modern bir arkadaşlık!... bir talebe olacağım. Zaten o kaltağı tır- Bir kol 
Diye mırıldandL nağımın ucu kadar bile sevmiyordum. Silleymantye ..tız orta mekteb 2/B den 60 
Bu yalanı yutmıyacağını düşüneme· Hiç değilse bıktım artık. Gözlerime çı· Ü F. nal. 

miştim. ban gibi görünüyor, hayır, yengeç gibi. .. MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) Neriman iyice toparlandı. Ona bir işa- Bana yapışmış, kanımı emiyordu. Çok 

ret yaptım. Kalktı: şükür kurtuldum. Namusum üzerine söz İstanbul Cumhurtyet kız lisesi 588 Ferda
ne, Kadıköy ıı i!:ıcl llk okul 3 üncü sınır ta. 
Iebe inden Duygulu, İstanbul Hayriye lisesi 
1/B de Ahmed, eski Foça belediye tahsilda
rı Süleyman km Kftmran, Tokat Gazipaşa 
okulu talebesinden No. 135 Kadri, Samsun 
mallye tahsllflt eefl Kndri Gokçe oğlu Sel
çuk. 

- Müsaadenizle!... veriyorum ki artık uslu duracağım. Bana 
Diyerek yatak odasına geçti. Ben de çabuk para göndermenizi rica ederim. 

aTkasmdan gittim. Fısıldıyarak yalvar- Ellerinizi hasret ve saygı ile öperim.> 
dun: Zarfları da yazdım. Sonra mektubları 

- Nerimancığım, gördün mil .felaketi! .. büyük bir kurnazlık bulmuş gibi tekrar 
Hiç ummuyordum vallahi! Benı casusla- tekrar okudum. Zarflara koydum. elim

MÜREKKEBLİ KALEM mış olacaklar! Kızma! Elbet bunu da at- ,le postaya verdim. 
Ba b il k ld (SOn Posta hatıralı) 

latınz. Haydi, hemen gidiver, sen! Artık . bamın iti arını eri sürere a 1;. İstanbul Yerebatan Muhteremefendl so-
burada kalamazsın! Hiç olmazsa böyle- ğım parayla muhteşem bir sofra hazırla· kak No. 6 da Doğo.n Hakkı, İstanbul Hay
IIkle ona hürmet etmiş olurum da, yumu- dun. Gözlerim kapıda gece yarısına ka· darpıı.şa llsesi 1/A da 208 Tevfik, Antalya 11-
ptmak kolaylaşır! Haydi şekerim! Üzül- dar bekledim. Şaşılacak şey ... Neriman se 5/A dan 9fl2 Bakıp, Ankara Gazi llsesl 
me ama! •.• Vapur yoksa motörle gider- görünmedi. Ertesi sabah bitkin bir halde 2/D de 629 Rag?p, Çumra ilk okul sını1' 4 de 

d K l 91 Şeref Uğur. 
sin. İşte para... Ben sana mektub yaza- yatağa uzan ım. apı ça ındı ve postacı DİŞ FIRÇASI 
rım. Mektubumu almadan gelme! bir mektub getirdi. Nerimanın yazısını 

(Sor Posta markalı) 
Eline son on liralığı da sıkıştırdım ve tanıdım. Herhalde bir engel çıkmış ola- İstanbul 44 üncü ilk okul 5/C den 291 Ha-

savdım. caktı. Açtım ve kendi mektubumla kar- thte, İstanbul v~znecller Vidlnll Tevflkpa,a 

Babamın yanma döndüğüm zaman a
laylı alaylı gülümsedi: 

- Ya.Etığm yetmiyormuş gibi bir de 
böyle şırfıntıları cfakülte arkadaşlarım
dan> diye tanıtmağa kalkışıyorsun! İn· 
cili Çavuşun hikAyesi gibi, özrü kabaha
tından büyük, diye buna derler ... 
Masayı çabucak topladım ve salona bir 

talebe evinin vakarını vermeye çalıştım. 
Bu sırada o ağır ağır söyleniyor; o zama
na kadar para çekmek için uydurduğum 
yalanlarla birlikte gerçek olanları da çü
rütüyordu. 

Belki bir saat söyledi. 

Başunı eğmiş, susuyordum. 
Ayağa kalktı: 

- Yarın Ankara ya gidiyorum. Üç gün 
sonra Adanadayım. Son defa senden söz 
isterim. Namuslu bir talebe gibi yaşıya
cak ve okuyacaksan ne ala! Bunu yap
mıyacaksan artık oğlum değilsin, başı

nın çaresine bak. Fakat eğer gene beni 
aldatmağa kalkışırsan bu sonuncu olur: 
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 

Allaha ısmarladık, bile demeden ç1kıp 
gittl 

Bütün gece düşündüm. Ertesi gün ka
fam kazan gibiydi. Akşama doğru artık 
bunaldım ve kendi kendime çıkıştım: 

- Ne korkuyorsun, abdal? Yats:ya ka
dar aydınlıkta kalmak ta bir kazançtır! 

Masamın başına oturdum. Ned.mana 
şu mektubu yazdım: / 

cSevgili Neri, çabuk gel! Havalar çok 
güzel. Moruğu atlattım. Ona öyle bir 
martaval uydurdum ki za.vallının ağzı 

açık kaldı. Yann akşam için masayı ha
zırlatacağım. Moruğun şerefine bol bol 

şılaştım. Hem de babama yazdığım mek· caddesi 34 de _l\yten Öztoprak, Kndıköy Ka
tubla ... Onun altına Neriman şu üç sözü lem sokak 24 de Nebahat öney, Ankara pos
yazmıştı: Alçak!.. Senden iğreniyorum! ta işleri reisliği evrak şefi Hayri kızı Sevim, 

Kafamda bir şimşek çaktı ve daha bü- B::ıhkeslr Martlı mahallesi Medine sokak No. 
9 da Ertuğrul. 

yük bir trajediyi aydınlattı: Demek ki Diş MACUNU 
Nerimana yazdığım mektubu da babamın Şehremini tramvay cnd"esl eczacı Hamdi 
zarfına koymuştum. ap::ırtımanı beşinci dairede Kadriye, İstan-

Gerçekten bir hafta sonra babamın el bul Ayvansaray KnrabalJ Bostan sokak No. 
yazısile gelen zarfın içinde Nerimana 16 d:ı. Snlahadd!n, İstanbul Hayriye lisesi 
yazdığım mektub çıktı. l / K da Cevdet, Ankara birinci orta okul sı

nır 1, şube 5 de 586 Muzaffer, Ankara Tica
Babam ona minimini bir kağıd iliştir- ret llsesl l / B de 293 Mübahl Bilgi~. 

miş, şu .sözleri yazmıştı: AIJOMİNYOM BARDAK 
cOğlum, bu mektubu yanlışlıkla bana 

göndermiışsin. Okumadan geri gönderi
yorum. Asıl mektubu bekliyorum. Göz
lerinden öperim.,. 

Baba kalbi ... 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

ıson Posta hatıralı) 
İstanbul b!.ıincl ilKmekteb 161 Muaccer 

Bakırköy 2 ncl okul 5/B de 215 Sabri, Bcyoğ_ 
Öycan, Cağnlo~lu orta okulu 1 de S. Haşim, 
ıu 45 nc1 ilk oknl 412 Munire, İstanbul kız 
ortamekteb Nimet KnpıcL 

YUVARLAK Dm'YA KALEI\-JTRAŞ 
(Son Posta markalı) Kız evlad ... 

İ!ıtanbul vern lisesl 791 Faruk, cağaloğlu 
Hamam sokak No. 4 de Salibe, İstanbul bl

------------------ rlnC'l ilk okul S. 5/C de 153 Hayim, Cağalol-
------·- '"' ·-·-·--·· - lu ku orto. okulundan 203 Ülker, İstanbul 

Arabcadat". çeviren: Faik Bercmen 

Malkara yolları lklnci ilk okul l/A da 72 Nihal. 
BOY..\ KALEMİ Malkara (Hususi) - Bu sene ka:- ve 

yağmurların fazla yağışı yolları pek ha
rab bir hale getirmiştir. Bugünlerde ge
ne şiddetli yağmurlar Y.ağmıştır. 
Keşan, Malkara arasında işliyen kam

yonlar çamurlar içerisine kakılıp kal
mışlardır. Tedarik edilen amele ve diğer 
kamyonlar vasıtasile kurtarılmışlardır. 

"Beyoğlu 29 uncu ilk okul l/A da 164 Yet
vart, İstanbul Kumkapı orta okulu 880 Ne
jad, .İstanbul 44 üncü llk okul 4 de T. Aker, 
Ankara Ulus ilk okulu 5/B de 861 Bahaed
din, Antalya. nafıa .ba§kltlbi Nevzad oğlu 

Vedad. 
ALBÜM 

<S:ın Posta hatıralı) 
İstanbul 44 ünrü llk okul 5/A da ~2 Na

mık, İstanbul birinci okul 3/A da Tahir Ya-
Akııaray Kaymakamhtı rar. Cağaloğl'l Nuruosmanlye caddesi No. 58 

Aksaray <dususiı - Aksaray Kaymalta • de Mehnıed, Samsun orta okul S. 2/A da 412 
mı Cenap A'csu İstanbul Kadıköy Kayma. _ Rıfat Çelik, Ankara İltekin okUlu 2/A da 
kamlığına tayin edilmiştir. Aksa _ Fahlman TürkPr. 
ray kaymhkamhlr v::ızifesi tahrirat katibi 
Tahsin Uluçay tarafından veklleten idare e
dilmekteciır. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Alemdar caddesi No. 36 da Nejad, 

Caploğlu orta okul lıB de 108 Hikmet, İs
tanbul Hayriye llttsl 2/C de Cevad, İstanbul 
Haydarpnga lisesi 1751 Bahaeddin. 

KİTAB 
İstanbul Park k:ıpısı gümrük memuru kı

zı Ner1man, İstanbul erkek llse:ıl 803 Nlha 
İstanbul 44 üncü ı!k okul 5/A da 519 Niyazı. 
Gaziantep Pazarcık ilk okulu S. 4 de 88 Şe•
ket, Bergama Ge.zJpaşa okulu B. 3 de ~2 öz. 
can, e11k1 Foça ilk okulu S. f de '1 Cavtda~ 
İstanbul erkek l1sesl 1/C de 1878 Saffet, Iğ 
dır birinci okul s. 3 d~ Nermin Kalaycı, Kü
tahya lisesi s. l/A da 675 Neriman, İstanbul 
erkek lisesi 2/A da 227 Abdurrezzak. 

KART 
Uşak Aybey ilk okulu s. 5 de 274 ismall 

Hakkı, İstanbul 44 üncü tık okul s. 5/ A da. 
62 Ccmaleddln, Istanbul Kuçük Ayasofya 
Kaleci sokak No. ı de Nebahat, Cağaloğlu ın
mayeletral sokak No ı de Metin, İstanbul 
Topkapı Fazlı paşa caddesi 5 /1 de Haşim, İs
tanbul erkek füesl 8/ A da 153 M. Yılmaz. es
ki Foça sahil sıhhiye memuru Sami kızı iı
caz, Bandırma Ht!lkevinde Feride xazun U
mut, Bürhe.niye Z1ı"3at Bankası memuru 
Turgud yeğeni Sabah:ı.ddin, İstanbul kız li
sesi 850 Zafer Tarhan, İstanbul kız llsesJ S. 
2/B de 297 Nebahat. Samsun keresteci Şük
rü o~lu Yaşar, Sungurlu Akçakoyunlu tuzla
sında Nazµıi Tekin. Beyazıd Camcıall mahal
lesi No. 13 de Emine İlhan, İstanbul 49 un
cu ilk okul 3/ A da 31 Abdülkadir, Ankara kıl 
lisesl 2/B de 665 Tilrk~n. Ankara Gümrük 
ve İnhisarlar Vek!Uctı zat işleri müdürü Sa.. 
fi kızı Deniz, İstanbul Vefa 11.sesl 364 Kemal. 
İstanbul 6 ıncı ilk okuldan 188 Ayhan, KaJ• 
sert lisesi l/C de 1459 Kadriye Coşkun, İs
tanbul er.kek lisesi 2/F de 1599 Ekrem, Kay
seri lisesi 3/B de 007 Meliha, Tokat orta o
kul 2/B de 5 Vf'dad, Samsun Dumlupınar ilk 
okulu S. 5 de 538 Sabahaddin, Kadirga ü
çlıncü Uk okuldm Hayrünnisa, Samsun İnö• 
niı llk okulu S. 3 de 243 servet, Kumkapı or
ta okulundan 589 :ıı.ı. Ali, Kayseri Cumhuri
yet llk okulu 2/C de 513 Cenab, İstanbul 
Sultanahmed Suteraıl sokak No. 23 de Ta
rık, Usküdar blrincl orta okul S. 1 talebe
sinden 356 Mustafa. Kuçük Yozgad Özel llk 
okul S. 1 de 41 Mustafa, Ankara Cebeci Sün
giıbayırı sokak No 3 de Şevket, Edime Ka -
raağaç Mustafa NecatJ ilk okulunda 89 Mu
zaffeı-, İstanbul Firuza~a cami avlusu No. 
15 de Münevver, Kırkaağaç tapu memuru 
Mchıned kızı Peı ihnn İyigün, Eyüb Allbey 
köyü Hk okul talebesinden 3'7 Feridun, 
Lüleburgaz bh1ncl okul s. 3 de 316 Llıtlf, 

Bozöyük Knsımp:ı n mahallesi Ateşler sokak 
No. 4 de Muzaffer, Amasya Yeşilırmak okulu 
S. 2 de 250 Ertu~rul, Arfıavudköy blrincl cad-

de ~~~~!~:...----~~·~--~--

İNKIBAZI 
HAZIMSIZL1Gl 

MİDE 
U<..ŞILİI< VE VAI01ALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

•• o ır. ••• 
MIOl VE &ARSAKLA.Aı ALIŞlıRMA.ı. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAV 
.VE MULAvİMOIQ 

YERİNi HİC BİR MÜMASİL 
l'IUSTAHZAR TUTAMAZ 

MAZDN l.sht Vt HOROS 
M411KA:llllA DİKKAT j 

l'IUTLAKA EVIHIZOE BiR 

SIŞl BUlUHOURUliUZ 

---- - Sus bakayım hele hele ... de de de _ Yürümedi mi? Ne demek? .. Rah- rümüyor ... Mün:r konuşmuyor!. Ne ya-
de... metli annem söylerdi Ben dokuz ay- palım? .. Kerametimiz yok ya .. saçımızı Son Posta'mn edebr romanı: 16 - Sonra ağzından çıkardığı bir lokma- Iıkken merdivenleri tırmanırmışım.. süpürge ettik uğrunuzda! 

Murtaza efendi: etmesi lazım.. lirdi? Yavaştan almağa mecbur oldu: 
- Bu nP? - dedi - Murtaza efendi Müniri tekrar kal - _Demem 0 demek değil valide ha-
- Ne olacak?. Çiğnemik.. dırdı: mm.. üstünüze alacak ne var?. Yani 

Ah, Şu Hayat! 
:; Ay, artık Münir memeden kesildi - Tembel seni' .. Niçin yürümüyor- bunların bir çaresi yok mudur demek 

Yazanı Nezihe Muhittin - mı.. sun bakalım? tstedim? 
==' - Çocuk mu oldun a Murtaza efen- ç uk ı d ~ anı dı. T patan 

1 · d - · d'" oç azar an ıgını a 0 - Elbette vardır Hallaç hocaya gö-
- şın için en çıkanuyacak ne var fakta da soyledım ... Ver bana ort me- di?. Münir nerede ise çocuk yetiştire- ka una benziyen uzun kafasını sal· .. - ~ .... · . .. 

kard~? HaktaalA bu fant dünyadaki cidiye gidip yann sabah Fatihten bir k k vl ld B ·· tanı · . . vun türup agzına tukurtmeli! Güngorme.z 
ce oca og an o l.i.. ugun ikisı- lıvarak birisinin yüzüne bakarken çar- d .1L d d -• 1 ü kil"d 

mekammı aldı yerine cennetiaUda bir karaman koyun alayım.. Tokmaklıde- b t · ' .. . . . .. ergauın a a ay«ı<. arına ç ı aç-
k "" k k. ne aBs ~·. b"ld""" . k k k iki" puklaşan gozlermı kaydırarak ikı kü- tırmalı. İşte söy!edlın. 
·oş verece . de'nin türbesinde kestirip fakir fuka- - ızım ı ıgımız er e ·çocu çük parmağını babasının gözlerine u- .. . v 

~Öyle ama!...... rayıı dağıtayım.. buçuğuna kadar ana sütünü hakeder k n1 1 h rtular ık d - Bugunden tezı yok çocugu alıp .. · zatara a aşı maz omu Ç ar ı. - .. · d ıs k k l"d 
- Oy1esi de nedir? Acar Fauna kPsip attı: _ Çiğnemik daha şıfalıdır. . _ gotureyım, ne e o a er e ev a es.-
Hafız Bedriye Aca Fatın k 1 " K d - ·ı h bı"le ala- B · - bih d · Murtaza efendı daha bu yaşında ba mm.. insanın ,·üreg" i paralanıyor. Hay-

r anın u agı- - oyun egı ya, oroz - arı sutcuye ten e eyım de basının gözlerini oymak işareti yapan ah M.. . ... h .. .. . 
na eğilerek fıs1ldadı: marn! günde yarım okkd süt getirsin Mahal- _ .. ~ . .. 1. . di y u ururı azırla da gotureyım. 

Y · · çocugun kuçuk elıne hurmet ıce bır .§a- .. . .. 
- a o maksımm günahı?! Hafız Betlriye: lehi, sütlaç pi~irin benim tosunuma.. k •~ b" tmek . t d"' Murvet ister 1stemez Munirl kuca-
A F k d H • mar atara :u::r ıye e ıs e ı.. - larak k kt M""dh' car atma etrafına ba ın ı. erkes - Ya, öyle olmn!. - diye yerinden Murtaza efendi bunları söyliyerek . gına a yu an çı ı. u ış me • 

çekilm~ş. yerme g itmi<:ti Taşlıkta iki- fırladı ve rus.an "ıkarken bütün hidde- o -. d. - Çek elmi bakayım ... Bak şamara!. rakianan ve !lıid,d~tini içinde bog·an A-
~ ~ çocu.:::>unu çagır ı. K •... k M"" · h. 1m d K 

sinden başkll kimc;eler kalmamıştı. Yu- tini kapıda deneJi: - Gel hele bakayım bana Münir... b ~çu b" ~ıri ıkç fasyı a L 
11 

avuaktna car Fatma gayet koyu bir sade kahve 
kardan kızı Müı ve tin iniltilerile dama- - Çaa.t!... Münir bir hamle yaptı. Fakat derha~ enzı~en . ı~ıms z a ını sa am a pişirmek !çin cezveyi oca • a sürdü. 
dının tok tok sec;· ge1iyordu. e yere kapanarak yüzü koyun sürüne sü- ve gCJz,lermı k~~dlrarak homurdan - Evet zavallı giizel, gürbüz doğan se-

Haf z Bedriyeye usulca cevab verdi: Mutfakta serin taşların üzerinde ku- rüne babasına yakJaştı .. Murtaza efendi makta devam e : . . . . . .. vimli M~~1rcik ~1mdi ~~i .. y~sma girdıği 
- Ben ona ne ynptım ki günah olsun? n1lmuş yc>r sofras-ında bir cuma günü ayaklarının dibine gelen çocuğu iki kol- Murtaza efendının ıı.çini bır üzüntu halde hala yerlerde surunuyordu. Ye-
Bedriye: Murtaza efendi ile kansı ve kaynanası tuğundan tutarak kaldırdı: kemiriyordu: . diği haşhaş macıınile mini mini mide-
- Oııu bi.ı ben bilirim .. bir de Allah!. yemek yiyorlard1. Küçük Münir eline _ Ayakta dur bakayım.. - Bu konuşmasını da beceremıyor!.. sinin hazmedemiyeceği kalın bulamaç-
Kulağına fı!;ılr1anan ve iıçinde gizli aldığı kaşığı tahta yer sofrasma vura- Kollarını bırakınca çocuk gene yere -diye acıklı acıklı mınldandı- !ar, kirli ve kokmuş çiğnemikler onun ' 

bir tehclid sivrilen sesten ürken hain rak· çöktü. Artık Acar Fatmanın .sabn ıtüken - sapasağlam doğan kemıklerinl pelteleş-
kadın: - Mama.. mama - diye bir çığlık Murtaza efendf şaşırmıştı. : mişti. Atıldı; timıi.iti. Şimdi iki çarpuk ve ince ba -

- Ne demek istiyorsun sanki kom- kopardı - - Niçin ayAkta duramzyor1 - Kwu mellin al.tmdaki çukura ab- cağının üstünde davul gibi ifişmiş ve 
~um? - dedi - Acar Fatma yemekle dolu aPuıı a- Mürvet cevab verdi: ~t bozan kadının çocuğu elbet böyle Barkmı~ bir midesi vardı. 

- Ne demek iEtiyecejim? Sana mut- çarak: - Daha yüriimedi ki,. iyi saatte olaunlara kanşır. Münir yil- • Arkcuı vcu -
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en idam olunur!,, 
Harb senavi casusları araaındaki mücadele 

Litvanyalı çamurları kuruman.ış bozuk kaldırımlı bir sokağa sapınış, yanı 
başımızda yarı belin1izden aşağı boyile, topal ayağı üzerinde devrile devrile 

yürümeğe başlamıştı. ikide birde dönüp arkasına bakıyordu 

İki dakika sonra otelden çıkıp bir o- Onun içindir ki bu Litvanyalı garib 
tomolıile atlamıs bulunuyorduk. Ben o- adamın elektron hadiselerine merak 
tomobile binrrk~n Mösyö Mişel'e nere- ve alakası tesadüfen olmadığı hakkın
ye gideceğimizi şoföre bildirmesini söy- daki şübhemi tahakkuk ettirmek, o 
}edim ve neres~ni söyliyeceğini de işi- takdirde bu adamın ağzından pek mü
debılmek için kulak verdim. Fakat ne- h.im olacağı şübhe götürmiyen sırlan 
:resmi söyleu;, bunu işitemedim. Cadde- ta.mamile alabilmek için son derece ma
lerden sür'atle geçen otomobilde üçü- baretle, ve hiçbir tehlikeden yılmaksı
müz de hiçbir şey konuşmadan susu- zın sonuna kadar, kat'i bir azimle ha
yorduk. Bir aralık 01anda bir sigara rekete karar vermiştim. 
yakmış, Litvanyalı kaşife de ikram et- Ben otomobild~ bunları düşünürken 
mişti. Fakat Litvnnyalı sigara içmediği- Litvanyalı kaşif elinde tuttuğu şoför
ni söyledi. Bu hareket Olandanın da, le konuşmaya mahsus lastik boruyu 
benim de gözümüzden kaçmamıştı. Zi- birdenbire ağzına götürdü ve: 
ra Litvanyah kaşifin verilen sigarayı _ Dur! 
reddetmiş olması gavet ihtiyatkar bir Em . . d. A b . d -1 d bil' d' rmı ver ı. ra a fren yaparak 
adam olduguna da ela et e e ır ı. derhal durdu. 
Otomobil Parisin ışıklar içinde, fakat L't 1 . . . 

1 vanya ı ınrnemızı işaret ederek 
gayet kalabalık caddelerinden geçerken kalın ördek sesile: 

ikide birde duruyor. o vakit Olanda - Buyrunuz! Geldik! .. dedi 
belli etmeden, fakat dikkatle dışarıya - .................................. - •• - ........ __ 

bakıyor, ben Farisi henüz tanımadığım 
için nereleri geçtiğimizi anlamıya ça

lışıyordum. 

Bir aralık kulağıma eğilerek gayet 
hafif ve çok endişeli bir sesle: 

- Draveskiye her halde haber ver
miş olmalıydık! .. 

Ded!. Ben gülerek omuzları.mı silk
mekle iktifa ettim. Olandanın endişe
lerini anlıyordum. Fakat onun daha 
ziyade Litvanyalı kaşifin gayet çirkin 
bir mahlü'k oluşunun tesiri altında kal
d'ığına hükmediyordum. Zi.ra, herifin 
garib ve insan pıhtısı gibi bir türlü alı
şllamıyacak çirkin şekli şemaili benim 
üzerimde de aynı meş'um tesiri yap
makta idi. Fakat bu garib Litvanyalı
dan çok büyük sırların kopması ihti
mali beni o kadar meraklandırmıştı ki 
tehlikeli bir iş yaptığunızı pekala bil
mekle beraber sonuna kadar gitmekten 
kendimi menedemiyeceğimi kat'i su
rette hissediyordum. 

Filhakika bu ac-:ıib Litvanyalı niçin 
bu kadar ihtiyatkar, adeta korkak ha
reketlerde bulunuyordu?. Otomobilde 
tek kelime bile konuşmamakta ısrar et
mesi, ihtimal ki §Oförden bile çekindi
ği içindi. Acaba l!akikaten keşiflerinjn 
sırf sanayii nJakııdar eden keşifler ol
masından doJap mı bu kadar ihtiyatlı 
harekete iüzum görüyordu? Yoksa ken
disine fazla ehemmiyet verdirmek için 
bunu kasden mi yapmaktaydı? 

Bu tipteki çirkin ve kusurlu insanla
rın ekseriya her insan üzerinde uyan
d1rd1kları meş'um hisler bu acaib Lit
vanyalı kaşif hakkında da_.muhakkak 
ki sarih ve mantıki hükümler vermeğe 
imkan bırakmıyordu. İnsandan ziyade 
iri bir çağanoza benziycn bu adam ha
kikaten -göründüğü gibi haris bir ah
maktan başka bır şey değil miydi? Yok
sa, b:lfıkis, ekseriya bu tipte insanlar
daki t~bii kinin yarattığı meş'um ve 
şerir bir zeka k:ırşısında mıydık?. Şu 
muhakkaktı ki ne kadar mühim sırla
r:n, ne kadar eh,..mmiyeti olan ip ucla
rmm elde edilmeei ümidi olursa olsun 
eğer, OJanda fevkalade cesur bir ka
dın olmamış olsaydı, böyle bir adamın 
peşine düşüp de benimle beraber gel-
meyi dünyada gözüne alamazdı. • 

Bense, Palais dP.s Decouverts'de gör
düğümüz elektron cihazının bu haris 
ve acaıb mahluk tarafından kat'iyen 
yapılmam•; oldu~una emniyet getir
miş olduğum iç.in bu çirkin maskenin 
altında çok garib sırlar yattığından 
haklı olarak şüohelcre düşmüştüm. 

Esasen Olanda i1e dünyanın esrarlı 
cebhesinde geçird;~;m şu ~ısa müddet 
zarfında insanların en mühim esrarı

nın ekseriya ya en güzel insanlar veya 
en çirkin, sakat mahlfıklarda bulundu
ğunu, gizli hayatta tercihan bu tiplerin 
kullamldığını yakından görmüştüm. 

Binaenaleyh bu sakat ve iğrenç insan 
parçasının da müdhiş ihtiraslarile ken
dine dünyada göz kamaştırıcı bir cen
net yapmaya çalışmış olacağından, pek 
tabii olarak birçok büyük sırlara karışa 
cağından hemen hemen şübhe etmi
yordum. 

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni cüzelleştirdi 

dedi 

Tesiri Adeta sibirll oldu. Birkaç 
gOn ZRr!ında yUzOmdekJ kOçOk 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördOm ve iki Uç harta 
ıonra kendimi adeta on yaş genç· 
leşmiş buldum. Bir doktor da. 
mişti kf, «Bioceb cevheri bir Vf· 
yana Onlversitesi proresOrOnOn 
bnynk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul· 
!anınız. Sabahları da beyaz ren· 
gindeki Toknlon kremini sOrU· 
nnz. lki kremın tesiri ile eıı es
mer v.e çirkin bir tene bile yen! 
bir canlılık ve gençlik Vfrir. Cil
di beynzlatıp tazeıeştirir ve bU· 
tnn buruşukluklardan kurtarır. 

Baya.nların nazarı 
dikkatine 
Sahn aldığınız To

kalon kremi vazoları
nın büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiini
ze iade ettiğinizde be
heri için S kuruş ala
cak, ayni zamanda kıy
mettar mükafatları bu
lunan Toka:on müsaba
kasına iştirak hakkını 
veren bir bilet takdim 
edecektir. Ge 1 e cek 
nüshalarımızda i ı an 
edeceğimiz Tokal on 
müsabakasının ikrami
yelerini okuyunuz. 

Otomobilden inerkenı OJanıda kula-
ğıma heyecanla: 

- Mon MartrC'deyiz.. • 
Diye fısıldamıştı. 
LBunu bana ısöylerlten ı 01ıındıanın 

gösterdiği heyecan•n sebebini pek gü -
zel tahmin ediyordum. Hiç şüphesiz 

Olanda da çocukluğunda cinat roman
lar okumuş olacaktı. Zira benim aklım
da da Parise aid olan mühim isimler 
arasında bu isim ancak cinai romanlar
dan kalmıştı. B:mıen.aleyh Olandanın 
şimdi en müdhi§ b!ı· hakikat etrafında 
yürüdüğümüz ~ırada (Mon Martre) 
kelimesine böyle bir ehemmiyet veri
şine sadece gülmekle iktifa etmiştim. 

Litvanyalı çamurları kurumamış bo
zuk kaldırımlı bir sokağa sapmış, ya
nı başımızda, yarı belimizden aşağı bo
yile, topal ayağı üıerinde dev:rile dev
rıle yürümeğe başlamıştı. İkide birde 
de arkasına dönüp bakıyordu. Biz de 
gayri ihtiyari herifin nereye baktığına 
baktık. O va'l{it Lltvanyalı suratını de
rin bir nefretle buruşturarak: 

- Bu memlekette şoförlere bile iti
mad olunmaz. -diye homurdandı- Muh
terem doktor ce11aplan! Affedin!.. Sizi, 
bunun için, biraz ilerde indirdim!.. 

- Beis yo~ Mösyö Mişel!.. Yalnız 
eviniz daha uzak mı? 

Herif ellerıni başının hizasında ha
vaya kaldırarak: 

- Yok!.. Hayu! .. Şuracıkta .. dedi. 
Litvanyalı k~ifin, şoför tarafından 

bile takip edilmemiz ihtimalini düşü.
nüşü bizim pek tuhafımıza gitmişti. 
Ol<mda büyük bir hayretle dudakları
nı bükerek, y<in gözle, çarpık ayağile 
önümüzde paytak paytak yürürniye 
başlamış olan bu garip adama tuhaf 
bir nefretle bakıyordu. 

- ATkan uu -..................... _ .................................... .. 
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Yevmi. Siyasi, Havadis •e Halk Kazete'1 

Terebatan, Çatalçe,,me aokak, 2s 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
rcsim!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE flATL~RI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ....,. lv. 

TÜRKİYE - -1400 7b0 tuo ıo.ı 

YUNA~iSTAN 2340 1220 710 271.ı 

ECNEBİ 27u;J 1400 bOO aocı 

Abone bedeıi pı:şir.dır. Adreı 
değıştirrr.ck 2:> ~ştur. 

Gelen evrak geri verilme&. 
ltcnlardar mea'uliyet alınmt12. 
Cevap için mektublara 10 kunıfluk 

Pul ilavesi lbımciır. 

•••••••••••• 
Poıta k-atusu : 741 htanbul 
Telgraf : Son Posta 
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Sayfa 9 

Niçin daima tercib ediliyor? 
Çünkü 

Evvelki gün ıoğuk alml§b, 
dün yalıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRİ PİN 
86tün ağn, sızı 

Ye uıkılan 
dindirir. 

GRIPİN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, di§, 
bel, sinir, adale 
ağnlarile romatiz

maya kartı bilhassa 

müCB1irdir. 

GRİPIN 
i 

Tecrübe ediniz. 

icabında gDnde 3 ka,e ahnablllr. 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il~nları 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 100 ton Klorütutya 9/5/1938 Pazartesi p 

nll saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lıitiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermelerı la zınıdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşacia T .. 

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1515) 

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

meşe köprü traversi kapalı zarf usulile 2/4/938 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Sirkecide 9 ncu İşletme binasında Mübayaa Komlıiyonu tarafından satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin Nafia ve diğer vesikalarile beraber ve 490,21 liralık 
muvakkat teminat mektubu ile komis~ona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. cl438> 

~ 

Talebe ve Muallimlere Mühim tenzillt. 
Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs başından birinciteşrin sonuna ka· 

dar umumi tarifeden yapılmakta· olan % 50 tenzilat 30 Mart 938 tarihinden iti· 
baren umuma mahsus tenzilli tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır. Yeni ücret
ler, seyahat mıntakasında mer'i tarife]erbı tenzilAt nisbetlerine tebaan müte • 
havvil olmak üzere mühım nisbetlerde tenzillidir. Talebe ve muallimlerin, 
umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmf ve maarifçe musaddak hu • 
susi bir mekteb ve)'3 üniversiteye mensub olduklarına dair kendi mekteb ve 
üniversitelerinden veya Maarif Vekaletinden veyahud Maarif müdürlüğünden 
tasdikli ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmaları ve bunları taleb 
vukuunda göstermelen lazımdır. 

Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mekteb ve üniversite talebe ve mual
limlerinin hamil olacakları hüviyet varakalarının, Türk konsolosluklarından 

veya Türkiyede Maarif İdaresinden de tasdikli olması icab eder. Biletlerin, 
Trenlere binmeden evvel alınması Iazımdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. c719• cl462> 

IKadıköy Va katlar Direkt6rlUğU il Anları 1 
Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
Altunizade Koşu yolu 20 Ev 

> > 22 Dükkan 

> > 24 > 
> Küçük Çamlıca 26 > 

, Koşuyolu 36 Ev 
> > 40 > 

> > 44 > 

> > 46 Oda 

• > 52 Ev 

> > 54 > 

> > 56 > 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler kiraya verilmek üzere açık arttır • • maya çıkanlmıştır. 
İhaleleri 28/3/938 Pazartesı günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadtköy vakıf.ar 

müdürlüğüne miiracaatlan. (1465) 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Millet Kitapsarayında 12 lira maaşlı bir işyarlık açılmı~tır. Memurin kanunu· 
nwı 4 üncü maddesinde tesbit olunan durumda olanlardan Kitapsaraylar kur-
sundan ehliyetname alanlarla kütübhanc işlerile uğraşıp bu hususta tecrübe sa
hibi bulunanlar tercihan atanacağından isteklilerin 30 Mart akşamına kadar di· 
lekçe ile ve vesikalariyle müracaat etmeleri. cl529> 
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ÜÇ BOZ ·ATLI 
Y uan : Ziya Şakir 

Hatay Bahadır homurdana homurdana cevab verdi: "-Ne yapalım, biz, istediği 
zaman dağlan taıları asker yap-n, zorlu bir hükümdar ile mücadele ediyoruz. 

Elimizde hileden başka hiçbir silah yok.,. 

Galatasaray Güneşe dün 
7 - O mağlub oldu 

(Bq tarafı 1 nci •1/lada) Sümer Bank Bakırköy bez fabrtb • 
bir şüt çektL Top direğe çarptL Ve ge _ sı salonu.nda da KR.~~paşa ~birin· 
rl gelince Melih yedinci golü attL ci takımıle Barutgccu güreşcileri ara • 

Maç bitmek üze.re, Reşad becerik • sında müsabakalar yapmqlar, Bu mO • 
siz mühacirnlere b:r ders vermek için sabakalar, Kasımpaşalılann ilstünlüğl 
fırladı. Yakalad;ğı topu güzel bir f(lt- ile neticelenmjştir. Güreş milaabüala
le kareye gönderdi. Ne yazık ki bu da rmda da bin kadar seyirci bulWllDU1 • 

- En bllyük kurna~ığı, bemşerilerin ı Top ağaçlar. uzak değildi. Bet Qn -da- ı ayırma .. Ne olur, ne olmaz. Bir baskına :eğ:a ç;1:~· G~~ çok geç 1jı~L tur. TOrkiye ktr kOfUll 
den buda;. bir at ~gı bulup, boz at- kika zarfında oraya gelmişler, atlann- uğramıyalım. . t'l ç b'tti a 88ıl'ayın ma u ıye-

}an en gende bıra~da... .. .. dan inmişlerdL _Eh, sen ne yapacaksın? ı eH~e~ _Türkiye Baş AntrenlSril. şampiyonluğu 
~ Hakibten bunu güzel duşunmuş.. Ağaçların alımdaki büyücek bir ka- - Şimdi görürsün. Yan haltemleri. Adnan Akın, Ah. Dön şehrimizde yapılan 6080 met-

lniıı;;.._ boz atlar. ö~eki atların arasına b- yanın dibinde~ billW- gibi bir su kay- Adil Şah, boz atlan götürdü; karşı· med Adem. re üzerinde tesbit edilmif olan TGdd -
~1' obalardı, mümkiın dejil kaça- nıyordu. Büyük~ii, küçüklü bir takım daki çalilara bağladı. Kendisi de, ora- Güneş: Cihad • Faruk, Repd _ Yu- ye kır koşusu şampiyonuuua Dltlce • 
jiiazdık. daj kuşları. gar P garip .sesler Çıiara- 1 dakt dik bir kayanın üzerine çıkıp otu- suf, Rıza, ömer • Salihaddin, Rasih, leri tunlardır: 

- Mtılnk~ M-jlL rak suyun drafında uçuşuyordu. rar3k hem .etrafı tarusud etmiye, hem Melih, Niyazi, RPbii Bölgelerin takım halinde clerecelerl: 
·~.= ~~! ~~~e~ =~ca- Bu küçük ya~lanın her tarafını, ren- de Hatay Bahacinın nd yapacağını bek· Galatasaray: Sac-id • Reşad, Adnan- 1 - İstanbul, 14 puvanla, Btqmlr, 
...-u ~ •r " Beü :~.. t ·ki· girenk çiçekler, otlar istill etmiştl Ve lemiyc·başladı. Musa, Eşfak, Sua,•i _ Necdet, Süleyman, 27 puvanla, 3 • Ankara., 21 paftlllL 

- Zannetmem.. twı a uşa an- hi ü h . b tJ d d" d be · ı 1:0 di d 1 
1 k rak bizi takibe tılması ç f P esız u 0 ar a. un en n Hatay Bahadır, otlann arasından Bülend, Haşinı, Mehmed. .... er erece.er: 

ili peş ııe ta akt a ' aç olan boz atlara pek calibi iştiha gel- yumruk büyükHiiiiinde bir kaç taş top- c Şülnıiray 1 .. Kocaelinden Galib, 2 • •Jrltehfr-
onu kurtaraca ır. . . ti N't k' H Bahad bo t d c. ..ı.. • d Behzad Ben d .. 1 ümid ed rim. mış . ı e un, atay ırın z a ı, la ı. Ondan sonr'l uca, yavaş yavaş top en , = Dikka~ o~~ynr mU:un, gittikce neş'eli bir tavırla, uzun uzun kişnedi. ağaçların ·~:ı~.a sokularak, pınara ~a- Güreş final . Kız'ar arasındaki kqı 
)Wcseliyoruz. Adeta, dağa unyoruz. Adil Şahın boz atı .da, !en b~ kahkaha- kın olan buyu~ bir keçi boynuzu aga- Beyoğlu Halkevinin tertib eUiil be-

- Evet.. ağaçlıır da yavq yavaş W/· yı andıran tath bır kişneyışle cevab cımn arkasına .. aklandı. mÜSa bakalan finci kır koşusu dün kız atletlet aruur 
Uyor. verdi. Bir insan o~lunun gelişinden şaa • " da Hürriyeti ebediye - Mecidiye köy 10 
('..ece yanqma doğru, ata~ar artık Adil Şah,. hayvımlann ~öste.~kler:1 n.et ~uyarak ~a~~n kuşlar, bir müd- Dün akşam Beyoğlu Halkevinde mil lunda büyük bir muvaffakiyetle J& • 

eni konu Ee\•rek '~iş; büyük kütle- bu memnunıyete kızmış gıbi soy lendi: det agaçların ustunde uçuştuktan son-
1 
li güreş takımı sPçrneleri final müsa - pıldL 

ler halimle ka,·al"r basgöstermlştl - Hay çapkınJıır, hay ... Zümrüd gibi ra. birer ikişer tekrar pınarın başına bakaları yap!idı. Kızlar arasında dördüncü defa ya • 
Artık tehJıkPni., büvük kısmını ge- otları görür görmez, neş'eleniverdiniz. toplandılar. Bun1ann içinde, yer1ilerin 61 Kilo: Baı;ri (İstanbul), Hasan pılan bu müsabaka erkekler aruında 

;Cirmişlerdi. Da~ yollanna sarmadan Ş'mdi, bu ve!;il otların arasına dal~ - (Suna) dedikleri sdetl, hindi büyük - Tahsin (İstanbul', bu müsabakayı Ha - bile ender görüliir canlı bir hareket do-
el hayvan 1arı biraz dinlendirmek cakı;ınız. f\fükemmelen kamınızı do _ Iüğünde kuşlar da vardL san Tahsin 13,50

1
de tuşla, Ahmed (An- ğurmuş ve senenin en parlak bir atle • 

lcln. kısa hir mo1n vermişlerdi. Berrak yuracaksmız. Ya, bizim halimiz ne ola- Hatay Bahadır, Acele etmedi. Bu su- kara), Ahmed (Balıkesir) maçında An- tizm hareketi olarak geçmiştir. 'O kız 
~ geceydi. Av. bir tarafı kopmuş kı- cak?.. naların hir a:raya gelmesini bekledi. İn- karalı Ahmej 2S sanivede tuşla, Mah. atletin başdaıı sena kadar sıkı bir çe • 
ııt bir fe~er ~i~i, ya~aş y~vaş karşı~ Adil Şahı bu haklı sualine, boz at- san oğlunun yüzlerini az gördükleri i- 1!1Ud (Ankara), Suad· (Ankara) maçını kişme ile başardıklaı bin ~yüz .met: 

~lann U
7P.r n •. ""n yu~se:ıyordu. Ova, ların yerine, Hatay Bahadır cevab ver- çin onların şer ve desiselerinden gafil Suad 4 dakika:fa tuşla, 66 Kilo: İzzet relik ,Yarışı. seyre?enle~ büyük bir• 

il bir si" ic ~de, enmış ~bi görü- di: bulunan zavallı sunalann bir kaçı pı- (İstanbul), Bek'.r <İzmir) maçını İzzet lika ıle ~kıh etmış!e~dır. ' 
)Ordu. b~.rn::akn.b.ovalvka dognıbe y~yıl- - Merak etmP.. novan. Ben, şimdi nann başında toplanır toplanmaz Ha- hükmen. Yahya (İs~anbul), Yusuf>..- hal~ykogludı:atkbevını?. artbaıkkablrheranane 
ış olan uvt ır e eye nzıyor, . ka d . Se bo t kl d • d f 1 dı lan (İstanbul) maçını Yahya bük • ıne oy ugu u musa yı 18-

lfa~arın eteklerinde uzayıp gidiyordu. senın mını ~yururum. ~ _ z a_ - ta.y B~hadı:. sa .an 1~ yer en ır a · men.. ne biraz daha parlak bir şekilde tanzim 
U kta 1r l l ri r akit lan at Karşıdakı çaJ.ılıklara gotur, beg- Bırbırıni muteakıp. elındekt taşlan, su- . eden halkevi bac:kanını burada bir defa 
~ ~ cal a .. ~es elşit~ ıy;:;-, v la. kendin de oradaki yüksek kayanın naların üzerine yağdırmaya başladı. 72 Kılo: .Mus~~fa .<~kara), Ah • daha tebrik etm~k lazımdır. 

' u um. an yo u. üstüne çık otur. Gözlerini etraftan - Arka.n vcır -- med (Balıkesır) guresını Mustafa 14,35 M" bak 7 4S dak'k da Leman 
• ' ' de tuşla, 87 Kilo: Şevki (İstanbul), Mus usa ayı. •. .•. ı ~ _ 

-ı r , tafa (İstanbu!) ~!.ireşini 2.12 de Mus - kazanmıştır. tk:nrılıgı Nunye, ilçüncll· 

Dlırnact tamamile tırmanmışlardı. Kü· ~ u e C Mustafa (Ankara) güreşini Mustafa Beyoglu h~lkevı bırincl gelene g0 • 
Tan yeri a~a,.mıya başladığı zaman, 1 R An D v o 1 Nı'Rb I I ı ' tafa tuşla, 56 Kilo: Kenan (İstanbul), lüğü Ne~ikll a'mış~r~ır. 

bir yavlaya vnrmışlardı. •• .. Eczaneler hükmen, 61 Kilo· Hasan Tahsin (İs • zel bir kupa verecek ve üçüncüye ka • 
Adil Şah. eavveti bir kahakaha attı. BugunkU program ıtanbul, Ahmed (İstanbul) l«lretint Ha d$r derece alanlara da ayrıca llllldal,a 

ra, alaylı l:ir !!esle bağırdı: I Bıa ıeee nfteql olu eeaaeler tular- 1 verecektir 
- Hatav Bahadır! .. Farkında mısın? s TAN Bu L dır: san Tahsin tu~la, Ahmed (Ankara), M" b .k . r k ed b-tü t. 

İnanbul •lb-tlndel..k..ı-·. Mahmud (A.-ıfk&ra) güreşini Ahmed tuş usa a aya !ş ıra en u n a 
- Neyin?.. !1 - Mart· 1931- Puarted ' .... • .. _ 118 i3asri tls•anhul) Suad (Ankara) letlere de Beyoglu Halkevi diplomam 

Ç f1 d h L~u .... ..+ımızda Öfte n~at.ı• Atlal'll7da: <Sanm), Alem~: fSım • ' fl kt' 
- arşa arın, a a mu• ""~ 1210: Plll'lı. 0Ttlrlı: musllı:Lll, 12Jo: Ban- Amm>, Be,arıdcl:ı: (Bellı:ls), samatyada: güre~ini Sua'1 hükmen. 66 Kilo• İzzet ver ece ır. 
uğunun. dls. 13.05: P?ltla 'l'Orlı: mus1lı:ial, U.JO: Muh· (Rıdvan), Em1n6nQnde: (AminuJ&l, B- (lstanbul), Yahya (İstanbul) ıÔ.retını Hilll ikinci koma şampiyonu 

Atlarm üzerine atılırken, yüzlerin- telif pllk nefriJ&b. J(lbde: <Arif ne,lrl, Penerde: (Vltall), Yahya hükmen. oldu 
kalın peçeieri kopanp atmışlar- Aqam Defl'l7all: Şehremininde: (Maunu. fJebsadebqın- 72 Kilo: Faik (İstanbul), Ahmed 

Tabiidir ki. o dar ve tehlikeli za - 18.30: Plllı:la dans muatlı:lal 19.15: Çoculı:- da: <Asaf>, Karagümriilı:te: (Suad>, Ktı- (Ba!tkesir) güreşini Faik S.40 da tuşla. Dün Şeref sahasında yapılan lllW, 
da, çarşaf an çıkarmıya vakıt bu- =. =~~a~:a:Z.:!~~~~~ha.::;; ;::::~~~~~t:,~u Ahmed), Batırlı:6- S6 Kilo: Mustafa (Ankara), Ali (İzmir) Anadol~isar ~a~ı zevkli ve mrlu ıeç-

Blmaımışlardı. Sonra da, unutmuşlardı. mualklal n hallı: şarkılan. 20.JO: Hava rapo- 1 .. . . M t f 2 SS d t la, 61 Kilo• miş, netıcede llllil oyunu~· 1 bzan • 
._ .. ı. ık a6 Bf'Joll• elhetladeldllrı gureşını us a) aAh. de( ~L- ) ..n • mıştır. Bu SUl'E'tlC ikinci 1dlme pmpl • Adil Şah, sırtındaki ça .. ~ ç anp ru. 20.SS: Ömer Rıza tarafından arabca 1- Suad (Ankara , me .n.DIUlrl ... - la H'IAJ' tebrik ederiz. 

tarken, hem ı?iililyor .. hem söyleniyor- leT. 20.U: Belma " arlı:adatlan tarafından TOnelbafınd•· fMAtto'l'lç), ftbelı:DJdı. reşini Ahme'.f hiikmen. 72 Kilo: Enver yonu o n ! ı • • 

~~:: :;•h::: .. h: <:'!!.':"~ nında: <Vlnvopuıo>, oaıatac1a: <Merlı:el), (İzmir), Fail cff;tanbul) gürefinl Fa - Kuleh, Gazı EnstıtDd 
Tlmur or.dnsunun noyanlan, DO- lan tarafından. 21 -·. o • .t ... fonllı: temsil: Takalnıde: <Kemal·Rebul), IJJfllde: (Per· lk h"km 79 K'J •--" (İ . ) 1 di 

MU .._,,.. teY), Befilı:tqta: (SOleJlll&n Receb). u. en. .•. t o: J.SDUlllı' ':= zmır , mezun arını yan leli. bizi bu k1yafette görmesinler. Stfldfo orlı:estruı retataWe rrurandot). 22. kib lm d gı d bJ!'ın!en kaı;aıa_ 
i vüzümi\zp tükürürler. 41: AJw haberlerl. 23: Pllkla 10lolar, opera Bolasiçl, Kadlkif 1e Adalaıü.ldler: ra ı ge e 1 n ~n •• Dün Taksbnde Kuleli llsesl1e Gut 

Hatay.Bahadı .. da, ayn! işi yaparken " opereı parçalan. 23.20: Son haberler " 1 OıkOdarda: <ömer Kenan), Sanyerde: mışlardır. • Enstitüsll mezunları takımı arumdakl 
urdana homurda cevab veriyordu: ertea ıtıatın PfOll'lllDL• <Osm~>. Kadılı:6yilnde: <8ıhhat, Rltat> H b Üçoku Hendbol nıaçı, Kulelinin 15 • 1 lltla-
N 1 ., Bi istediği Bu,tılı:adada: (Halt), lfeJbellde: (lbJt). ar ı·ye, lüM He btt-•·ur. - e yapa ım... z; zaman 11 _ Mart • USI • Puartell 5"' __ .... _.""------

an taşlan ac;ker yapan, zorlu bir A N K A R A 
kümdar ile mücadele ediyoruz. Eli-

Rntz;de, hileden bac;ka hiç bir silAh yok. Ölle ...ı,.tı: D...,,.iBUL ı••I T• 
ıılihı her eekilde kullambak hakkı· 12.30: Muhtelli pllt netr!Ptl. 12.10: Pllt: • il nu 

•• ~ • • • _,_ Ttlrlı: muiktsl n balt prlı:ılan. 13.15: Dabl. 
ınalik degıl mıyız? Sen, ne yapa'-"11A- n Ye bar1d haberler. 11.JO: fntıtlb derileri: 
çarşafı? (Balke'rinden natlen>. 

TiYATROSU 
Salı c Bakırkör) Mil· 

tlyadide ( SEV..JA 
MACUHU) Çır

pmba (OıkOdar) da 
ve 28 Mart Paıuteal 

- Ne yapacağını? .• Kaldınp atıyo- &qaa ~: in 
11.30: Kanplı: pllt nep1Jatı. 11.15: JL 

Uzce ders: Azime İpek. 19.15: T1lrt maştlı:1sl 
n halt 1&rtılan < servet Adnan n arlı:adq

- Niçin lAzım •.. lan). zo: saat lJ&n n arabca D811'11at. 20. 
- Atlarımızın eierleri yok. Orus Ha- 15: Tllt'k mUllkl!l n halk eartııan <Melek 

lln.--ı-d çıkıncaya kadat bir Totı61 n utadaf)an>. il: Spor tonutmuı: 
(KadıkOy. SOreyya) da bO.yOk IU!Jre: 

&ACBuı en ' Vildan 411r. ıı.ıı: 8tldJo uıon orkeltrul. 
91ivlıı, bir kasabava. yahtıd bir bblleye 2I: Atana hsberlf!ri. n.11: Yannlı:l p?Qlram. 

( AKTiJR KIN) 
yıp da eğer tedariki de miimkün 
1.. 

- Haaa. •• anlacbm, Hatay Bahadır. 
~n. dür6p büküp boz atlann 
ına eğer vaomoyı dilşilnüyorsun, 
1 ml?. Vanahi, hiç fena fikir delil. 

- Fena fi!dr olur mu hiç?.. Uzun 
t.llllDalll etersfz b'nmek; hem b~ heın 

yvanlara zarar. 
- Yaşa. Hatav Bahadır .. bu işe, çare 
ldun. Eier, karnımızı doyurmıya da 

r çatre bulursan ... 
- Acele etme. Ben de onu düşünü

onlwn. Hele qu, top aiaçlann altına 
!mı. Herhalde orada, iyi bir pınar 
caftız. 

- DoArı. 0"8da. bir çok kuşlar uçu
dunıvorJar ... Çabuk, oraya süre -
Sen ·de ~ çareyi bul Zira, açlık

baVJ laca ;;.1m. 

Hatay Bahad1r, bağırdı: 

Ziraat Vekaleti 
Satin Alma Komisyonundan 

ı - Kapah urf usuli7le 1500 teneke gazyatı, 1100 teneke bemln atın alına. 
caktır. 

ıı - Muhammen bedel '1510 lira. ilk teminat 563,25 liradır. 
W - Eksiltme 1/4/938 de 1Ut on bette Ziraat Veklleti blna11nda 71pılacıktır. 
ıv - Şartnameler Ankara Ziraat Veklleti Satm Alma Komil)'onunda, fstan-

bulda Ziraat Müdürlüğilnd~n parasız olarak verilir. 
V - lstekllleıin teklif mektublarını temiaatlariy~ birlikte muayyen gUnde 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ndl maddelerinde zikredileıı veslkalar1- eksiltme 
ıaatinden bir .. t önceye kadar Komisyona vermeleri. ('120) (1489) 

T. C. Ziraat Bankası Istanbul 
Şubesinden 

Dayan boz at. 
Jfaoz at. b1rdttnb;re kafasına saU•dı. ı thbanı ve ihbamz Tuarruf ıevdtatınıa faizli kabul badled pnifleWmf§ıir. 

•ıwl4iayarak ileri atıldı. !atifade için Tuam&f a...,.,ıa müracaat. (Hl3) 

Tasarruf Sahiplerine 

· 3 - O yendi lngillare lig maçlan 
J tn,llt!N IJI ~ o&as IJdnll llaf • 

Ankara 20 (Telefonıa) - Milli ktl • tuı maı:Jan uc1e en balta Pl8ll "1lt ta-
me karşılaşmaları için buraya gelen İz- tımıanıı m~ftblJ'f'tDe. bltmlftlr. 
mirin Uçok takımı ikinci maçını Har· ilaçların 10n~ plı:wpn&11 .._,...o· 
biye ile yaptı. H11rbiye takimı oyunun runcu a1ıt Wl'l.tt de en. bannt:ll '* a&lbQa 
b 1 d - t" , " ·.. ldı Fakat b strmlf. bir çot tabmlar bdrolarmda '* aş angıcın a us unıugu a • u büyük tAdllAt yapmlflanlu', 
üstünlüğü gösterecek ka:dar gol yapa • l'fiddelsbranı: 2 • Anemi: ı 
madı. . Lfl lldcrl Anenal ilk demıdl m dülb 

Devre ortalarında bır hücumda Har- fasıla u:ı ıtt Sol yemlftlr. Anlaal ,.cm1t .a
biye ilk golü attı ve vaziyet 1-0 iken ancı dalı:ita~a IOl açılı:lan Butla ,......, .. 
birinci dev.re bıttl. JeiM• 11yır:ıı 79pmqtır. Anlna1 118 ... • 

İkinci devreye bsşlandığı zaman o· ıt~ıe namen lllde en-.-... ...,. 
yunun mütevazin bir şekilde cereyan ta G.DOO t!fl bUIQJlJIUll&ar. 

ettiği görüldü. Fakat bu vaziyet dev - Griqllle, Tou: 1-'\Vol•.......,._0 
renin yansından itibaren deAtferek Llld• on Jfdhıcl ftllJette ..,_. Odllll. 
Harbiye lehinde inkisafa bqladı. Har· leJ takımı l!ldc en batta o1aD nılıllılDl 11r 

2 • J-0 deYrl'de •tbll bir ..,. De ...... .... 
biye bu devrede gol daha atarak woıverhamnton talamı lk1 OJm ........ 
maçı ka1.andı. dutu balde Anenal Ue QDl pa•andadlr. 

Bu maçta 16,000 tlf1 bqll1D11111lw. 

Barutgoco sa hasında dUnkl Uverpooı: • • sum1 ttm.-
spor hareketleri J,Cral kuJ)ASI pllbl Buıulel'IU.i iM --

btl7tlt bir zull6bı,ete ~· ~ • 
Dün sabah, Bakırköy BarutğO.cll •· land 11t deV!'e11 2 • o matı6p bl~ •. 

hasında Bakırköy Rum takunile Spar • hıncı. devre nıtıdhlt 1ert w lldıMll Ol· 
ta Rum takımı korşıla,.~ışlar, Bakır • mut. Llverv.>01 buna raımen lld IOl ~ 
köylüler 3 - 2 gam, gelmişlerdir. Bun· J&PDUfbl'· Sun~ .,ıı:asaea. Llwlpıd 
dan sonra, Davudpaşa klübü ile Barut- ı.e on ~ ftllyettıadlr. 
gücü genç, B. v~ A. taJomJan bqılq- 811 1Mçt2 ao.ooo ~ bulgn•Qftv. 

mışlardır, Aaton Villa : 1 t&•eatıy CitJı O 
Bu maçtan, l(ençlerde 12 • 2, B. ta- hıncı Hıd" e-n batti bulunan ba lld ta • 

kımlarında 3 • O, A. takımlannda 4 • 2 bmın maçı .mıenln en ııanretn OJ8llll idi. 
Barutgücil takımlı>rı kazanmışlardır. tıt dene sı~ 11tıra bltm1ftlr. 

Alto:ı Vl!la IOl 191 demtnln ~ 
Sahada bulunan 1 SOO den fazla ae- penaltıdan rıPtıtı bir 11.Jl u. aa1ıww • • 

yirci maçlan alika ile takib etm•fler • UbtJ9te ıötilrmiifttlr. 
dlr. Bil maçta e.ooo klfl bulunmqlm. 
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Çek o s 1 ova k k a b 1nes1 ne S ü det iki tayyare 610muzl Harikulade bir macera-
. d h .. 1 I k Balkanlara gidiyor . h•k"" • Almanlarmdan lkı nazır a ı o aca ı.:.~~ı:~~:r::ı.:::m.Ba::.~: nın ı ayesı 

( BaştaTajı 1 inci sayfada) 
mi Peşter Loyd gazetesinin Prag muha
biri, Çek hükfunetinin Paris ve Londra 
hükfunetlerile bu hükumetlerin yabqncı 
bir taarruz halinde kendisine yapacakları 
yardım hakkında mutabık !talmadan, Sü
det Almafılan hakkında kat'i hiçbir ka-

bu hadiselerle bir an evvel meşgul olma- n seyahat hazırlıkları başlamıştır. Seya
ğa davet etmekte ve ıöyle demektedir: hate mayıs ayında başlanacak, on beş 

.Südet Almanlan hududdaki komü- günlük müddet zartmda Bültreş, Belgrad 
nistlerin ve Çeklerin tahrikatına maruz ve Atina ziyaret edildikten sonra tekrar 
kalmağı kabul etmezler. Eğer tahrikAtcı- Aıtkaraya dönülecektir. Seyahate iki fi. 
lar şiddetle bu hareketlerinden menedil- Io iştirak edecek ve kafile Türkku§u u
mezlerse vahim çarpışmalara sebebiyet mum mildürlüğü mektebler müdürü yüz.. 
verilmiş olur ve bunun mes'uliyeti de Sü- başı Zekinin riyaseti altında olacak, rar vermiyeceğini yazıyor. 

Gene yarı resmi organ olan Uj Macar
say gazetesi, Südetler meselesi hakkında 
ki Alınan hattı hareketinin 1·racar istek
lerinin ,hallini de kolaylaştırarağı kanaa
tindedir. 

det Almanlanna tahmil edilemez.> Türkküşü başmualliıni Sabiha Gökçen de 
in&Uterenin vaziyeti seyahate iştirak edecektir. 

Londra 20 CA.A.> - Sunday Times gue - . . _ . 
tesindc Cekosıovaky:ı mest:leslni tedklk eden. Dostlarımızın şehırlen uurmde muh-
Bkrutator. şoyle yazmaktadır: telif uçuşlar yapılacak, paraşütlerle atla-

Gazete diyor ki: 
ıÇekoslovakya ne hiç blı lttilalonıız yok· nılacaktır. Türkkuşu filosunu karşılamak 

tur. Bu memleketin mukadderatlle uzaktan üzere Bükreş, Atina ve Belgradda da ha
alakadarı:ı. Filhakika Almanya, Çekoslovak- zırlıklar yapılmaktadır. Macar istekleri, Alman isteklerine bağh 

bulundurulmalıdır. Çekoslovakya dış ti
caretinin yüzde 60 ila 70 i, Almanya, Le-

yayı harbde maflılp ederek sonra da Fran -
sayı istlll\ ederPk olursa belki şark müttefl -
kinıizin yardımı olmadan Almanya Ue mu -

histan ve Macaristanladır. Buna bin::ıcn. barebe etmek mcrburiyetinde kalırız. Fakat 
Çekoslovakya, ekonomik bakımdan, üç 1 Frnnsa içln olduğu kadar bizim için de Çe -
komşusuna bağlıdır ve bu uç devlet tara- koslovakyanın ınüd'.l!a:ısı için açılacak barb, 

f . - . blr r.ıüdafaa h'.ırbl olacaktır. Fransa lle in-
ından aynı zamanda yapılacak hır boy- .1t d ki b" "k t k u:d ki b 

gı ere arasın n uyu ar ş ur , un-
kotaja çok zor mukavemet edebiliT. ıardan blrlnc'.31 haldı veya haksız olarak men 

Alman gazetesinin ihtarı faatlerlnln be"rl Avrupada olduğuna kanl -
Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajansını!l dir. Halbuki blz!m menfaatlerimiz için ayni 

muhabiri telgrafla şu haberi vermekte- şey, söylenemM. Almanya Ue §imdiden mer • 
dir: ·kezi Avrııpada çarpışmak mı !Azımdır, yok-

cHitlerin nutkunun ferdasında Völki- sa bilakis onu Maflno hattının arkasında mı 
beklemek lcab ede-r? Burasını tayin etmek 
Fransaya aiddlr. Fransanın bu husustakl lı:a 
ran, bizi şu nokt:ı.dan allkadar ede!': 

şer BeobaMer gazetesi, cKomünistlerle 
Çek mutaassıblarının Südet Almanlan
na karşı tahrikatlanııı hakkmrla Çekoslo
vakyaya bir ihtarda bulunmaktadır. 

Nasyonal • Sosyalist parti..c.;inin resmi 
gazetesine göre bu tahrikler, «kolayca va
him çarpışmalar intac edebilir.> 

Nazilerin organı Popaja'da cereyan et
tiğini bildirdiği hadiseleri zikretmekte 
ve burada Henlein'in nümayiş yapan ko
münistlerden birinin fena muamelesine 
maruz kaldığını kaydettikten sonra ~u 
hadisenin bir taraftan Almanlar, diğer 
taraftan da Çekler ve komünistler ara
sında vahim bir arbede vukua getirebi
lecek mahiyette olduğunu tebarüz eftir
mektedir. 

Gazete, bundan sonra Çekoslovakyayı 

Avusturgada 
intiharlar günden 
Güne artıgor 

(BC§ taTafı 1 mci 14!/fada} 

Eter Fransa bir ha.ta neticesinde mafltp 
olacak olursa, onun bu hatasını tamir etmek 
için herhalrle bl2im kendlalne yardım 

etmekliğimiz lazım gelecektlr.ııı 

ingiıtere ne nk.it harekete seçecek! 
Skrututor, bundan sonra, İngllterenin han 

gi hay:ıti menfaatler uğrunda harbi göze a
labileceğini saymaktadır. 

Ona göre, Çekoslovakya meselesi, meseli 
Akdenl~e münakalA.t serbestliği gibi İngl -
lizlerin menfaatleri cfun.lesinden değildir. Şu 
halc!e -Oeneıal Franko. İtalyaJa tehllkell 
menfaatler temin ettW takdirde, fakat an. 
cak o zaman yüksek sesle konuşmak ıcab e
decektir. 

Almanya L~ p.rlcta denbe tnlp .&ayaya 
doğru uzanmak ye Alı:denizde İngl.lls mü -
nakalltmı kesmeık tehdidinde bulun~ baş 
ladıitt zaman tehllkell. addedlllr. 

Halayda seçim 
Haziran sonunda 
Bitmiş alacalı 

(B(lftarafı 1 inct ıaı,-fada) 

Mayıs ayından itibaren Tiirkkuşunun 
memleket dahilinde yapacağı propagan
da uçuşları da başlıyacaktır. Muhtehf 
tayyare filoları Karadeniz, Trakya, Ak-
deniz, Doğu vilayetlerinde uçuşlar yapa
cak, tayyarecilerimiz gittikler!. yerlerde 
konferanslar vereceklerdir. Halk böyle
ce havacılığa teşvik olunacaktır. Vila-

yetlerde halktan mürekkeb paraşüt grup

ları meydana getirilecek, Türkkuşu ~ 
ki.litı mevcud olmıyan yerlere de hava
cılık faaliyeti yayılacaktır. 

Amerika mütearrız 
Devletlere karşı 
Yeniden cebhe alıgoı 

(BCL§tarafı 1 inci sayfada) 
Gazete bu suretle, B. RU?.Velt tarafın

dan Şikago nutkunda zikrf>clilen harbcı 
milletler hakkında karantine fıkri için bir 
tatbik şekli teklif etmektedır. 

Bundan başka, bu makalenin, hükUıne
tin dış politikası sahasındaki hareket ser
bestisinin geni§letilmesi i~in başlanan 
mücadelede ancak bir unsuT l'lduğu gö
rülmektedir. Bu genişletilmeye tarafdar 
olanlar, son Avrupa hidiselerinin ve bil· 
hassa B.-Kordel Hull'un nutkunun efklrı 

umumiyede husule getirdiği heyecan
dan istifade etmek istiyor lal'. Hatta kon
grede demokratları ve cwnhuriyetcileri 
temsil eden bir grup adına Minesta meb
usu B. Maasm bir kanun teklifi yaparak 
bitaraflık iptalini istiyeceği bildirilmek· 
tedir. 

hareket etmiştir. Holanda hükUmeti, 
Kautski'ye Holandada oturmak hak4ını 
vermiş bulunmaktadır. 

Postalar 
Berlin, 20 (A.A.) - Avusturya posta 

idaresi, B. Hitlerin bir brarnamesile Al· 
man postalarına ilhak edilıriş ve posta 
bakanlığına bağlanmıştır. Posta tasarruf 
sandıklannın mal ve mülkleri Almatı 
devletinin hususi malı olarak. ilan edil· 

dığı inühabat ~amesi ba§taııbaşa 
tadil edilerek Türkiyenin. ötedenberi mü
dafaa ettiği noktai nazara muvafık bir İyi malfunat alan m~afilden veri -
şekle sokulmuştur. Hazırlanan yeni inti- len malOmata göre, bu istika.mette ya -
habat nizamnamesi M maddedir. Bunda pılacak bütün gayretlere hükionet mü
değiştirilen mühim noktalar dünkü tel- zaheret edecek VP fakat hükfunetin res
grafımda yazdıjım gibi intihabatı alaka- mi mümessilleri bu meselede açıktan a
dar eden cürümler için mahalli mahke- çığa vaziyet almıyacaklardır. 
melerden ayrı hususi bitaraf bir mahke- (A.A.) 

miştir. 

me teşkilinden başka bilhassa her mün
tehibin hangi cemaate mensub olduğunu 

Şuşıüı muhakeme edileeek söyleterek sadece bu ifadesı ile bu ce-
Viyana, 20 (A.A.) - Röyter ajansı bil- maat listesine yazılması kararıdır. Bu 

diriyor: Dolfus'un katlinden dolayı asıl- suretle meb'us intihabına esas olacak bir 
mış olan nazi davasına tekrar bakılacağı nevi serbest reyiim yapılmış olacaktır. 
için B. Şuşnigin. bu davaya idbal edilece- Diğer taraftan intihabat esnasında vu
ği haber verilmektedir. Muhakeme esna- ku bulacak cürümlere aid olarak eski ta
sında, Feyin Dolfusun katlinde medhal- limatnaınede mevcud cezai hükümlerin 
dar bulunduğunu ve evvelki hükmün fa- gösterdiği tedhiş manzarası tamamen or
hiş bir adli hata ve bunda da B. Şuşnigin tadan kaldırılmıştır. 
büyük bir mes'uliyeti mevcud olduğu- İntihabata 15 nisanda başlanarak hazi
nun isbatma çalışılacağı zannedilmekte- ran sonunda nihayet verilecektir. Bu in
dir. tihabatı komisyon refakatinde kontro! et-

Makamat, B. Şuşnigi ne· yapacaktarıtu' mek üzere Milletler Cemiyeti tarafından 
tayinde çok zorluk çekmektf'dirler. Ev- 20 kadar murakıb yakında Hataya yolla
vela kendisini yabancı bir memlekete nacaktır. Bunlar meyanında heyetimizin 
göndermeyi düşünmüşlerse de, :zannedil- talebi üzerine Yugoslavya ve Yunanistan 
dğine göre eski başvekil buna muhalefet tabaasından murakıbla.r da bulunacaktır. 
ve her türlü politik faaliyetten istinkaf 
edeceği hakkında teminat vermekten lın· 
tina etmiştir. 

ltalyan dostluk heyeti 

Holanda da ltalyan 
imparatorluğunu tanıdı 
Roma, 20 (A.A.) - Holanda, fiilen, 

İtalyan imparatorluğunu tanımıştır. Ye 
Japonyada ni HoJanda sefiri, filhakika, itimatna • 

Tokyo 20 (AA.) - İtalyan dostluk mesini, cİtalyan Kralı ve Habeşistan 
hey'eti, buraya gelmiştir. · imparatoru• na vermiştir. 

Türk - lngiliz müzakereleri 
(.BGfttmıfı l i7aci M1f1tıda) 

tedkik ediliyor. Bu müzakerelerde bir 
istikraz meselesinin mevzuubahs ol
madığı bildirilmektedir. 

Türk hey'eti 

Ankara, 20 (Hususi) - Londra mü
zakerelerini hükUınetıuıiz namına 
resmi surette idare edecek heyetimiz 
Londra Büyük Elçimi.z Fethinin re· 
isliğinde teşkil olunmuştur. Heyetin 
ikinci reisi .Jt .Bankaaı. umumi mü.dü.o 
rü Muammer Eriş'dir. Etibank umum 
müdürü llhami Nafiz Pamir ile nakid 
işleri mnumt müdürü Halid Nazmi 
murabhaslardır. 

Merkez Bankası Umumi Müdürü 
Ankara, 20 (Hususi) - Merkez 

Bankası ·umumi müdürü Salahaddin 
Çam Londradan fe)ırimize dömniş
tür. 

Nakid iflerl umum midüril 
Londraya fidi7or 

Ankara, 20 (A.A.) - Haber aldığımıza 
göre, Maliye Vekileti nakit işleri umum 

(Bq taTafı 17'ci stıyfada) f yetle görememiştim. Tekrar saate bU. 
«Kimlerde fotograf var?ııı suali, olduk· tını: İkiyi on geçiyordu. 

ça aydınlanınışa benziyordu. Müşahede- Sıkıntı baş göstermişti.. ama da hayale 
lerimi, aklımda §Öylece sıraladım; kaptırmışım kendimi, diye düşünürken 

Vogel: Kutu biçimi V~landeT maki- arkamdan bir tıkırtı geldi. Dikkatle ay. 
nesi. naya baktım, bir şeycikler göremedim ve 

Duclos: E.ski model, Refleks makinesi. hemen koltuktan fırladım, kapıya atıı-

Skelton.: Kodak, Retina. dım. Vaktinde davranamamıştım. Kapı 

Manin: Kutu makinesi (Fransız). kapanmış, üstelik, kilidi de çevrilmişti. 
Köche: Sinema fotografı ( Pathe) ma- Elim boşta kalmıştı. Tokmağı sarstım, 

mulatı. zorladım. Sonra deli gibi etraüma bakın· 
Herr Schimler, yüzbll§ı Clandon: Afa· dım. Gözüme ilişen pencereye koştum. 

kineleri yoktur. Birkaç saniye uğraştıktan sonra kanadım 
Son üç :isim üzerinde biraz durdum. İn- açarak, üstüne ç1ktım ve yere atladım. 

gilizlerin, resim çeken soydan olmadık- Otelin kapısına seğirttim. ~ 
lan anlaşılıyordu. Schimlere gelince, bu Ailtrede kimsecikler yoktu. Ho! de teh· 
herif hakkında şöyle etraflıca malumat ha idi, iskemleye bırakmış olduğum fa. 
toplamak herhalde değer, diye düşün- tografın yerinde yeller esiyordu. 
düm. Tuzağım mükemmel işlemişti, ama ge-* ne kendimi kapana sıkışt~rmıştı. Masu• 

Öğle yemeğimi yerken, §Öyle bir fel- miyeümi isbat eden en mühim delilimi 
sefe yürütüyordum: kaçırnuştıın. 

_ Dünyada her şeyin başı sadelik ile O gün öğleden .sonra uzun müddet o. 
kaimdir. Binaenaleyh, hazırhyacağım ve damdan dışarıya çıkmadım. Sigaranın 
üzerinde yürüyeceğim plan da s:ıde ol- birini söndürdüm, birini yaktım Ye hali 
malıdır. Haddi zatında benim planım da pürmelatimi düşün~ Nihayet ikinci 

basittir B 12 ı--- d b. · b · totograf makinesınm kaybolduğunu . u .uat1n an ın enım ma-
kinemi almıftır ve bu insanda da tıpkı Beghine bildirmemekte karar kıldım. Zi-
benim fotografın eşi vardır diyo- ra bu feliketi haber verecek olursam, 
Kurduğum plan ne idi? .. 'Arzedeyim: yeni baştan tevkif edileceğim yüzde yüz. 
Bir gün bendeki fotograh herkesin dü. Makineyi Schimlerden maada kimse 

görebilece~ bir yere bırakacak ve ken· alamazdı. Onun için, Almanın odasında 
elim g .. ··lm d k' · d'k' 1• b'I bir araştırma yapmalıydım. Daha fik.rile oru e en, ma ıneyı ı ız ıye ı e-
cek bir köşeye sinerek neticey\ bekliye- ıspazmoza tutulm.uş g~bi titr~~· Y~ 
cektim. Eğer birisi gelip te m~kineyi al- yakalanırsam halım mce olurou. Çektı· 
mazsa, fotograf değişmesinin daha mey- ğim belalar yetmiyormuş gibi, bir de üs. 
dana çıkmadığı anlaşilırdı. Yok eğer, bir telik hırsızlıkla itham olunacaktım, ama, 
hadise koparsa, 0 zaman casusu yakala- iki elim de kanda olsa gene Almanın o-
mak kolaylaşırdı. dasını aramalıydım. Hem efendim, kor• 

Tuzağı k di 
kacak ne vardı? .. Fotograh orada (mu. 

nereye urayım ye epeyce hakkak surette) bulacak değil miydim? 
kafa patlattım ve nihayet, ilk fotograf H . gır· · V• ta 1 d M• 
d JI.; • •1 . . ıldığı ·-'- 1 d ka emen ışe ışmegı sarıyor um _, 
ea.ştırı mesının yap ,,_eme c - odasının ne tarafta olduğunu ve nuına-

rar kıldım. Burası en uygun ve mantıki b'l bil div · · h t 1 d H . .ı-asını ı e me gımı a ır a un. e-
yerdı. Sonra gizlenerek dikizlenecek en odada dışa fı lad T . . _ men n nya r un. araçaya 
münasıb nokta idı. Bolun karşısına açı- ıkt 0 tenh bul ... ;.., . .ç ım. rayı a ac<>sımı umar• 
lan yazı odasında, duvarda yaldızlı hır . . . 

dı B.. .. k k ltukl ken, açılıp kapanır ıskemleterın birinde, 
ayna var . uyu , yayvan o arın- Sch' 1 . v d . a.z b kurk 
d b . · · k k b ka ım en agzın a pıposu, Aıta o en 
an ırını çe ere u ayııanın rşısına buldum. 

ıeJlp, arbmı kapıya vererek oturunca, 
aynadan holü görebiliyordum. Holcı.en Odasının 

numarasını öğrenmiş olsay· 
beni görmenin, farketmenin imkinı yok· d t yd · t ı N 

* 
tU. mı, aramanın aın sırası ı ış e.... e-

rede ise, yüz geri edip, otele dönecektim.. 
Yemeğimi acele bitirdim. Hemen yazı Fakat §eytaıı aklımı çeldi. Zarar yok, deı. 

oduma ~eçerek, kol~~u aynanın kar§~ dim. Bu seferlik böyle olsun, şu adamla 
ama çektim. Sonra gıdip fotograf maki- bir yolunu bulup konuşayım da, neyin 
nesini getirdim. İskemlenin üzerine koy- nesidir anlıyayım. Maliı.m a tabiye fen• 
dum ve nefes almadan korkarak koltuğa ninin en mühim noktalarından biri de 
çökerek, beklemeğe başladım. düşmanın fikrini anlamaktır. 

1 

MiiJteriler de birer birer taraçadan İskemlemi yanına çektim. Öksürdüm. 
çıkmaya koyulmuşlardı. İlkönce Vogel- Ağzındaki piposunu oynattı ve kitabdan 
Ier göründü. Bir müddet sonra, Mösyö bir sayfa çevirdi. Bana bakmadı bile. Kj• 
Duclos sakalına takılı kalan bir ekmek tabın ismini okumaya çalıştım: 
kırıntısını almıya uğraşarak geçti Onu, Niçenin; doğumun faciası isimli ese-
Roux, Macfınazel Martin, yüzbaşı ile ka· riydi 

nsı ve Amerikalılar takib ettiler. Sehim- Güneş fena halde yakıyordu. Birden 
Ier en son göründü. Bekledim. Bir değiş, aklıma geldi Acaba Mary Skelton beni 
tokuş yapılmak icab etmiş idiyse, yapa- nasıl buluyor, diye düsündüm. Herhalde 
cak olan adam herhalde ilkönce iskem- fazla ümide kapılmak~ doi!ru olamazdı. 
ledeki makineyi alacaktı. Olsa olsa, birkaç dil bilen k!barca bir de. 

On dakika geçti. Konsoldaki saat ikiyi likanlı!.. İşte o. kadar. 
çaldı. Aynaya baktım. Saat iklyi beş ge- Shimler kitabını kapadı ve piposunJJ, 
çiyordu. iskemlesinin köşesine vurarak temizledi. 

Bir ara, odadan birisinin geçtiğini, bir Fırsat bu :fırsattı, hemen atıldım. 
gölgenin sıynldığını sezer gibi oldum. Nakleden: İbrahim Hoyi 
Ama ehemmiyet vermedim, zira kat'i- - Arkası. var -
----=====zı===-=---.... --===---==-=-=--==== ...... ----...... =--===-=----==------
müdürü B. Halid Nizami Keşmir yarın 1 Logd Corj 
akşamki trenle Londraya hareket edecek- n • l ld 
tir. r'llrıs en ayrı ı 

Bu seyahat bugün wrdiğimiz Londra Faris 20 (A.A.) - Loyd Corc, Ber-
rio'yu ziyaret etmiş, sonra meçhul as • 
kerin mezarı önünde eğilerek büyük 
bir halk kütlesinill huzurunda mezara 
büyük bir çelenk koymuştur. 

telgrafında gösterilmiı olan kliring mü
zakeratı esnamıda bir mütehassısın bu

lunmasına lüzum hasıl olmasından doğ
muştur. Kıymetli maliye mütehassısınu- Loyd Corc, bund:m sonra altın kita
zm seyahati takriben üç hafta tadar sü- b! imza ve saat 20 de Kan'a hareket et-
recektir. miştir. 
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