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İngiltere hükiimeti dün 
kat'i kararını ilan etti! 

İllıakın önümüzdeki 
lıafta içinde tahakkuk 
ettirilmesi bekleniyor 

Fransa Çekoslovakya için Almanya ile Fransız Başvekil-ine bu hususta 
b b d e İngiltere karışmıyacak sorulan sualler cevabsız kaldı 

ar e erS Barselon hükil.metinin iltihak teklifinde bulunduğu, 
1 

----· -- - bu suretle bududlarına dayanan Franko kuvvetlerini 
1 giliz Başvekili Alman Hariciye Fransız ordusile karşılaşhracağı iddia ediliyor 
n Nazırı Ankarayı Vaziyetten şüphelenen ltalyanlar "Fransa böyle birşey yaparsa 

d Un n de dl. k ·ı •• ölüm tehlikesine maruz kalır 1 ,, derneğe başladılar 
ziyaret edecek Bütreı z.t (Husu • ,. 

Chcımberlain nutuk söylerken 

11 Çekoslovakya bir hü· 
cuma maruz kaldığı ve 
Fransa onun yardımına 

gittiği takdirde İngiltere 
Fransaya müzaherete 

·hazır değildir • 

Kamarada Türkiqe ve 

Balkanlardan da bahsedildi 

Muhalefet itiraz ediyor 
Çörçil şunları söyledi 

"Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Romanyanın kuvvetli ordulan· vardır. 

Sulh için bunlar bir amildir n eurçn 

Von lUbbmtrop 

Londra 24 (Hususi) - Daily Telegraph 
gazetesine eöre Almıınya, yabancı mem
leketlerle münasebatmı sıklaştırmak ga. 
yesile yenJ tedbirler almağa hazırlan • 

si) - Alınan D. N. B. Qf""~ R A N S A 
ajansa bilduiyor: 
Bazı gazeteler, Ka

tahnyanllı Fransa 
ile birleşmek istedi • 
ğlnc dair sosyalist ll'ff'!,......., .... 
enternasyonal!. man ~g.~ 

fellermde ısrarla de· 
veran eden şayialara 
makea olmaktadır • 
lar. 

Cumhuriyetçi İs • 
panyada yaptığı se ~ 
yahatteıı henüz dön-
mliJ olan Belçikl. 
sosyalist partisinin ll'l.~-'~'r."l'·-,;.r;;;;;,; 

reisi Vanderveld, pek ı.:;;;;;;;~~~~~~~~;;;;;;;;r;ıd:iı:ııı;;!;;;;;ıa;m;;-;;;;;ıa~ 

yakında mühim bir Ka.talonyanını vaziyetini gösterir harita 
hldisenin vuku bulacağını arkadaılanna \ Burada intişar eden cGazette• bu ınu-. 
hararetle anlatmıştır. (Devamı 5 inci sayfada) 

"Ordu Türk tarih ve 
hamasetinin timsalidir,, 
Başvekil dün Harb Okulunu ziyaret etti, asker 

gençlik arasında öğle yemeğini yedi 

İşcJ partisi şefi dedi ki:: maktadır. Ankara 25 (Hususi) - Başvekil Ce • ı civarında yaptığı bir at gezintisinden 
Bu gayeye doğru ilk adım, 10 nisanda l~ Bayar dün yanında 1ktısad Vekaleti sonra harb okulunu şereflendirmiJ ve öğ· 

yapllacak olan plebisitten sonra atıla _ müsteşarı Kurdoğlu olduğu halde şehır (Devcmı ıı ınci ıayfada) 

Chamberlain'in sözünden lngilterenin zafı 
vakit kazanmak istediği anlaşılmaktadır 

caktır. Mareşal Göring, plebisiti mütea
k.ib Yugoslavyayı ziyaret edecek ve Dub
rovnik ıehrinde başvekil Stoyadinoviçle 
görüşecektir. 

Mareşal Görlngln bu ziyaretincfen son· 
ra, ağlebl 4htimal mayıs veya hazira.-ı 
ayında, Alınan hariciye nazın "O'on Rib -

liberal Partisi şefi de Amele Partisi 
Reisinin mütalealarına iştirak etti 

At~• bentrop da Varşovadan başlıyarak, sıra 
(Yazısı 11 inci sayfamızın ı inci ve 2 inci ıütunJarmdadır) ile Belgrad, Sofya, Bükreş, Ankara ve 

-=-====ı==-=:::ımııiı:==-------=-ı::aac:m:-=::::ıı--===-::ı:--- Atinayı ityaret edecektir. 

Türkiye ile ı Fenerbahçe 
Hali harbde Milli kümeden 
Olan memleket I Çekildi 

Bir vatandaşımız Sen Maren 
Cumhuriyetinde bu yüzden 

hapse atıldı 

Federasyon tazminat 
vermeği dahi kabul 

ettiği halde oynamıyor 

Arkadaşımız 
Tabirin cenazesi 

bugün defnediliyor 

Kazayı yapan şoför dün 
hakim huzuruna çıkarıldı 

ve tevkif edildi 
Viyana 21 - Büyük muharebenin Fene "" pazar nu··na h bl t k 

" ar ye a 1
• Zfnclrllkuyuda vuku bulan ve arka • 

Fransada yakalanan büyük casus şebekesi 

Casusların başı genç ve 
çok güzel bir kadın! 

Birçok yüksek Fransız şahsiyetlerini tanıyan kadının 
ecnebi bir devlet hesabına Fransada casus kaydettiği 

ve casusluk yapbğı meydana çıkarıldı 

itamından sonra Avruparun i~ dev - ~le .,~aç · ğa karar vernıiştir. Fe - daşunız Tahirin ölD.mU, dört arkadaşın da 

letl, aralannda sulh akdetmeyı unut de(UfOn F çeye Taksimdt! oyna- yaralanması ile neticelenen feci kazanın CGftLBluk tarihinbı en mq hur kadın 8im4lcın 
uştardır. Bu devletlerden birincis mak ·ı~ · at olarak 300 Ura ver· tahkikatma müddeiumumilikçe dWı de LytlJ4 Onoauı .Mıauaharl Mcdmaıel Doktor 

IUd.dye, ikincisi de Sen Maren Cuın - eJi teklif et.iniş, Fenerbahçe bu teklW l devam ecillmJ.ştlr. Bir kaç gün evvel ajanslar, cenubt Fran l danı çıkanldığuu ve beı ldfinln tevkif 
lıu.rtretidir. (Devcmı 11 inci sa11/tıda} \(DetJt1.mı 1l ind 1t131/Ada, fDeuıımı 2 lftd •llfadt:ı) ada viıl bir casusluk tebekesinfn me7 • (Devamı i ind scı11fcıdtl} 



SON POSTA 

'ı Resimli Makale: -----
r 
1 Herj"Ün 

Medeniyetin 

Hayat da bir mektebdir. X 

ugünkü hastalıgı 
Yazan: Mnhlttfn Birıen 

_ı 
~ nnnedilmemelidlr ki bugün Av

~ rupada mücadele halinde bulu • 
ııan kuvvetler, yalnız cihan harbinin fe· 
na hal suretlerine bağlanmış olan neti • 
celerinin doğurduğu bir Akıbetten tba • 
rettir: gene zannedilmemelidir ki Avru· 
pa, sade büyük siyasi kuvvetler arasında· 
ki müvazenesizllklerden dolayı ızbrab 
içinde bulunuyor ve kcnd~sinc yenı bir 
siyasi müvazene aramakla meşguldiir. 
Bütün bunlar mevcud oimakla beraber; 
bütün bu amillerin bugünkü Avruparun 
hayatında sükQn ve trnzuru selbcden kuv
vetler halinde birbirlerile çarpışmakta 

bulunmasına rağmen Avrupanın dahi 
bütün bugünkü medenıyet dünyasının 

daha derın bir derdi vardır. Bu dcrd için· 
de, bugünldi Avrupa medeniyeti, kendi· 
sine bir deva arıyor ve bütün bugünkü 
mücadeleler henüz devası bulunmıyan 

bir derdin siyasi ve ıçtimai sancıların • 
dan başka bir şey değildir. 

Derd şudur: Medeniyetin bugüne ka • 
dar içinde doğup büyüdüğü rejim eski • 
mlştir. Bunu ya yenilemek, yahud tamır 
tmek lazımdır. Yenilenecek veya tamir 

edilecek rejim, bütün ıçtimai uzviyetler 
gibi, yaşamak istiyor, fakat, o kadar çok 
hastadır ki kendisine mahir doktorlar ta· 
rafından verilen ilaçlar para etmiyor ve 
hasta ağrılarla sancılar içinde kıvranıp 

duruyor. İşte Av.nıpanın bugünkü ıztı -
rablan bunlardır. 

* Meydanda bir kaç cemiyet d'lktoru, 
bir kaç tedavi usulü göze çarpıyor: 

Evvela, 1917 de işe girişen bolşevizm 

var. Ona göre borjuva rejimi denilen ce
pıiyct ve siyaset nizamı sade hasta değil, 
jbelki de öldürülmesi lazım gelen bir ca
navardır; hiç değilse gangren olmuş bir 
J.ızviyettir. Yapılacak şey de basittir; ya 
bu canavarı öldürmek lazım, yahud, bir 
bıçakta, bir ihtilAl ile geniş bir ameliyat 
~apıp, gangren olmuş uzviyeti kesip at
mak icab eder. Bu doktorun teklif ettiği 
tedavi usulünü bugünkü medeniyet çok 
Jiddetli buluyor. Bunun için hasta, onun 
peşinden gitmedi, gitmiyor. 

Tahsil Jcrecesini kademe kademe atlıyarak :zirvesıne 

vasıl olmuş olanla: kendilerinin takib etmiş oldukları yol
dan yürümemiş, tahsil derecelerini muntazam §ekilde ge~
memiş olanlara ekseriya yukarıdan aşağıya inen bir gözle 
bakarlar. Kaqılarına çıkan için bu adam ne yapabilir, diye 
düşünmezler, ne ö~renmiştir, derler. Diploma. sahibi olan 
abdalı tercih ederler, diplomasız, fakat kıymetli bir gence 
baş çevirirler. 

Mektcb bilgınin kaynağıdır. Bizden evvel gelip geçen ne-

sıllerin katre katre biriktirmiş olduklan tecrübeleri bıze 
aşılarlar. Çalışmanın usulünü öğreürler. Fakat tabiat ka • 
famıza kabiliyet vermemiş ise onu yaratmak imkanından 
mahrumdurlar. Bir di,plomanın nllıayet muayyen seneleri 
mektebde geçirdiğimize şahadet eden bir vesikadan başka 
bir şey 0Jmad1ğmı unutmayınız ve hatırlayınız ki bizzat 
hayat da bir mektebdir. Doğrudan doğruya hayattan yetiı· 
mış olanlar arasında dıı büyük kıymeUer vardır. Dlploma
la rrna değil, adamın şahsiyetine bakınız. 

( 
Şöhret kazanmak için ı•-H-E_R_G.-. -B-IR-fl-KR-A-~/ ltalgada limon ve 
Başvurulan usuller Portakal bayramı 

Markiz n eli 
Muhamr Menage, Markiz Dö Sevig· 

ne'nin presti§karlarından biriydi. Bir 
gün karşılaşmışlardı: Markiz ona eli
ni uzattı, o da kC?tdisine uzanan eli 
bir müddet, elinde tuttuktan sonra 
bıraktı, ve, Markize: 

- Şimdiye kadar benim elimden 
bu kadar güzel bir eser çıknıamı§tı. 

Dedi! 

• • 
Eski lngiliz Başvehili 
Makdonaldın 
Vasiyetleri 

) 

İkinci doktor da faşizm ile nasyonnl 
sosyalizmdir. Birbirlerinin tedavi usul • 
lcrini tamamlıyan bu doktorlar bu kadar Vasiyetnamesi açılan eski İngiliz 
}tat'i ve radikal hükümler vermemekle ba~vekili Macdonald'ın 25,418 İngiliz j 
beraber yarayı deşmek ve işletmek ta • • · sı servet bıraktığı anla~ılınıştır. Bu I 

• ntart 25 

Sözün Kısası -----
4' 

Yazı Çok Olduğu için l Bugün Konamadı 
----·••••--- • • •---··-... e---~~~ 

Arkadaşımız 
T ahirin cenazesi 

bugün defnediliyor 
(Ba,.~arafı l inci sayjada) 

Evvelki gün kaza mahallinde' müddelu -
mumi munvlnl Übeyt'in lşUrnki'e. belediye 
mühendislertnden Fethi ve İbra.-.ımden mü. 
teşekkil hey'et tarafından yapılan keşfin 

mufassal raporu müddeiumumiliğe henüz 
verilmemiştir. Ancak, ehllvukufun kanaati 
hMlseden şoförün mes'ul olduğu ve kazaya 
sür'aUn sebebiyet verdiği merkezindedir. 
Şoförün çok !azla bir sür'aUe glttıği tcsblt 
edilmiştir. Ancak katı vaziyet mufnss:ı.1 ra -
porun verilmesini müteakib, tahakkuk ede
cektir. 

Şoförün söyledikleri 
Şoför Hüseyin oğlu Kemal dün müddei -

umumillğe sevkedllmlştlr. HMlseyl §Öyle an
latmaktadır: 

- Sabaha karşı beş ldşlyl arabama ala -
rak, Zlnc1rllkuyu istikametine gittik. Orada, 
müşterller inerek bir müddet Basrlnln ga -
zlnosunda. oturdular. ~ takside knlmıştım. 
Onlar bir müddet sonra t-Okrar taksiye bin -
diler. 25 - 30 kilometre sür'atle ilerliyorduk. 
Tam cSu terazllerh mevkllnl dönerken, 25 
metre kadar ileride bir otomobil gördiım. 
Koma çaldım. Yol verecek gibi oldu. Sağa 

doğru geçtl Tam yanına yakla§Ulca, tekrar 
soln kırdı Bu suretle müsademe oldu. Be -
nim ıağ çamurluk, onun arab::ısının sol ça
murluğuna çarptı. Sonra, birdenbire 50 met 
re kadar Ucrdeld bir uğnc:ı ç t.ık. Sonra
sını bilmiyorum. Rakı 1çmcmlştim. 

Şoför, kendlslle görüşen bir muharriri -
mlze otomobilini 1 sene evvel aldığını, 1937 
modeli olduğunu söyllyerek, demiştir ki: 

- Beni muhitimde herkes lyl tanır. Ha -
yatımda rakı içmiş değilim. Kazada diğer o. 
tomoblll kullananın manevra h~tası vardır 

İki sene evvel ilk nlşanlanışımda., üzertnu 
Mısll'çarşısmda beygir ç:ır ı I· 
mışb.. Bundan 23 gün evvel ikinci defa bir 
başkaslle nişanlandım. Bu sefer de, başıma 
bu kaza geldi. 

Şoför tevkif edildi 
Müddelumumlllk suçluyu 4 tincti sorgu 

hAklmliğine vermiş, yapılan sorgusu netice
sinde tevkif edilmiştir. 

Elektrik ~lrkct.l mUdürkrlndcn O man 
Kemalle, yarası hafif olan E rem de hMise
nln ş:ıhldlerl olarak, ndliyey celbedllecek -
lercllr. 

l\Iuddelumominln söyledikleri 
Kaza hakkında kendJsile görüşen bir mu

harrlrlmlzc, müddeiumumi Hikmet Onat, de 
mlştlr ki: 

raftarlardır. Bunlara göre burjuva re- .. . .. . .. .. nun içinden evvcıa 2561 Ingiliz lirası 
iimi canavarlaşmış denilecek derecede Şohret kazanmak içın turlü turlu u- tutan ölüm vergisi ödenmiştir. Vasiyet-
tcreddiye uğramış veya gangren olmuş sullere başvuruld~ğu malfund~~· ı:~ı:at name dokuz sene evvel tanzim edilmiş 
değildir. Yalnız rejim, büyük burjuva son zama~arda hır Fransız. şaU: butün ve sonralan jçine blr çok maddeler ila
denilen bir apse yapmıştır. Bu apseyı bu usu1len bastıracak Y~ bır .. ça~e ve olunmuştur. 

- Tahkikatın tekemmül etmesi tçln fen 
ve Morg raporlarının verilmesine ihtıyng 

İtalyada limon ve portakal mühim vardır. Henüz mes'ul şu veya budur diye, 
ihracat maddelerindendir. Onun için kat'i bir h\lküm verilemez. 
limon ve portakallar kemale erince bil- Yaralılardan Şefik, Nihnd Adliye Tabibi 
yük bayramlar ve eğlenceler tertib e- Enver Knran tarafından dün muayene e -

. . İ dllmlşlerdir. Yaraları ağır olmakla beraber, 
deşmek, yarayı işletmek ve temizlemek bulınuştur. Bu çare de resımde gordu- Hastalığına ve ölümüne kadar evin
kiıfidir. Bu doktorlar da kendi nazari • ğünüz gibi piposunun üzerine alıştırıl- de çalışan bütün hizmetçilerine 20 şer 
felerine göre bir tedavi ~sulii gösteriyor- mış bir kukumav oturtup gezmesidir. İngiliz lirası maaş bağlamıştır. Mektub 
lar. larının, vesikalarmın ve ruznameleri-

dılır. Yukarıdaki resim, talyada yapı- tehlikeyi atlatmışlardır. Birkaç güne ka -
lan son bayramdan bir intıbaı tesbit dar hastaneden çıkabileceklerdir. Yalnız bu 
etmektedir. gib1 vaziyetlerde nezfi dlmnği tehlikesinden 

Üçüncü bir nazariyeyi de İngiliz ve Londrada kurulan büyük nin copyright hak~ını oğluna bırak -

Fransız dcmokrasilen temsil ediyorlar. tayyare istasyonu mıştır. 
Kadınlardan şikfıyet eden 

Briç üstadı 

korkmak gerektir. Haydann yaralan daha 
nlPrdır. 

Kaza Ankarada da teessür uyandırdı. 
Mües.51! kaza Ankarada da derin blr te -

essürle karşılanmıştır. Ulus gazetesi bu te -Bunlara göre burjuva rej.minde nE gan- Meşhur bir ressam tarafından yapıl-
gren ve ne de deşilmesi lazım gelen bjr Taymis nehri keruınnda Tilburide bir mış olan gayet değerli bir tabloyu İs -
apse vardır; belki bir iltihab mevcuddur, milyon İngiliz llrasma malolacak çok koç milli gale:risjne, ve çok nadide olan 
fakat, bunu bazı ilaçlarla ve kuvvetli pan- büyük bir tayyare istasyonu yapılmakta- Homcr külliyatını da gene İskoç milli 
sunanlarla tedavi etmek kapildir. Bay dır. Bu istasyon Nevyork _ Kiptaun • kütübhanesine hediye etmiştir. 

Meşhur Briç üstadı Kulberston ka • e.ssürü tebarüz ettırmlş bulunmaktadır. 
rısından boşandığı gündenberi bir tür- ~1atbuat y~um Müdürlüğü feci kaza 
Jü jstirahate kavuşamrupıştır. Gazete _ munasebetı!.e Istanh~l Basın Kur~u
dlere verdiği bır mülakatta: na şu_ t7essur ve tazıyet telgrafını gon-

- Maalesef büyük eserime mümkün de~ıştir: . ·-· _ Blum bu iddiadadır; bütün İngiliz fırka- Singapur ve Avustralyadan hareke! e-
larının da fikirleri bu merkezdedir. den hava ve deniz tayyarelerinin son Bir sigara tiryakisi 

nikotinle zehirlendi 
olduğu kadar gayretle çahşmak için ka- lstanbul Basın Bırhgı Başknnlıgın:ı 
rımdan ay.nldığım halde rahat edebil- Beyoğlu • İstanbul * merhalesi olacaktır. Tayyare istasyonun-

İşte, Avrupa, uzun müddet içinde ya • da 50-60 yolcu alan muazzam tayyareler 37 yaşında Mis Meri Kraham ağzın _ meme imkan yok .. Binlerce kadın iz -: 
~amış olduğu rejimin eskimii ve ihtiyar- için garajlar bulunacaktır. lstmıyon da sigarasile ölmüştür. Mis en müdhiş divac teklifile beni rahatsız etmekte -
lamış olmasından mütevellid hastalıklar 1941 senesinde ikmal edilecek ve o vakte bir tiryaki idi. Kendisini muayene eden dirler. Bu yüzden rahata kavuşacağun
fçinde çırpınıp duruyor. Hastanın etra • kadar Londra ile Nevyork arasındaki doktorlar nikotin ile zehirlenmenin şiın dan ümidi kestim, demiştir. 
fına bir sürü doktor toplanmış, tedavi u- yolculuk müddeti de yirmi dört saate diye kadar.ilk defa görülen bir şeklile Gazetecilerin, kendisine evlenmek 
sulleri hakkında münakaşa edip duru • inecektir. Bu yeni tayyare istasyonu öldilğünü tesbit etmişlerdir. teklifinde bulunanların hangi sınıftan 
yorlar. Bizim zannettiğırn\ze göre hasta, Londradan 40 kilometre mesafede bulu- Meri Kraham yemek yediği zaman ve hangi yaşda bulundukları sorgusu
zamanla, kendi derdinııı çaresini kendisi nacaksa da deniz ve hava tayyareleri bile sigara içmekten geri kalmıyan bir na Kulberston: 
bulacak ve yavaş yavaş iyi olacaktır. Bel- Londranm göbeğine Westminstere kadar tiryaki idi. Ağzında sigarası bulunma - . . .. 
ki bir harb, bir kan al::lırmn vak'ası göre- gelebileceklerdir. dan uyuması da mümkün değildl Hat _ - Hızmetçıden tutunuz da duşesl~ 
ceğiz. Ancak bu dokt'1rlann üçünün de ge tft bir çok defalar uyurken içmekte bu- kadar 16 yaşından 60 şına kadar ka -
rek teşhisleri, gerek tedavi usulleri de • de .ne kadar kuvvetli olursa vücudün ni· lunduğu sigaradan yorganı tutuşmuş dınJar var. Kadınlar t;ıratında~ devam 
rece derece yanlışlarla doludur. Bu me- hayet hastalığa galebe çalabilmesi im • ve tehlikeler atlatmıştı. Bunun için ya- etmekte bulunan bu izacatın brıç oyu • 
deniyetin öleceğini iddia edenler de, o- kanlan da 0 kadar artını§ bulunur. tak odasında daima bir hizmetçi bek _ nuna dair hazırlamakta olduğum bü -
nu kuıtarmak için cerrahi bir müdahale- Dünya medeniyeti bugün bu devirde lerdi. Nihayet nikotin zehirinln tesiri- yük kitabın ikmaline mani olacağın -
ye ihtiyaç bulunduğunu iddia edenler de bulunuyor. le kalbi felce uğrayıp ansızın ölüver - dan çok korkuyorum, cevabını ver -
ve nihayet hastalık mevcud olmadığı fik· •.Muhittin Birgen miştir. miştir. 

rinde bulunanlar da hatadadırlar. Hastu- ;:====:==::::=:==::::;:=;:;::==================================== 
lık vardır; fakat, o kendi kendisinin de. 
vasını bulacaktır. Her uzviyet gibi, bu
günkü medeniyet de, bir içtimai uzviyet 
olmak sıfatile, kendisine arız olan hasta
lıkları atmak için, sırf kendı bünyesinin 
mukavemeti ile, kendi kendisinca bir mu
kavemet yapmıya kadirdir. İşte, A vru
panın ve bütün Avrupa medeniyetinin 
vücudünü saran içtimaı ve siyasi sancılar 

İSTE A 
• 

' 
STE A A! 

Tanınmış musik! bilenlerimizden bazıları Çekoslovakya- Fazla olarak İstanbulda en ince musikiyi dahi plaka alnbi-
ya gittiler. Gazetelerin verdikleri habere bakacak olursa· lecek tesisat mevcuddur. Nitekim senelerdenberi dinledi • 
mz bu seyahatin sebebi klasik Türk musikisinden bazı ğimız bütün plaklar !stanbulda yapılm1ktadır. Bu vaziyet 
parçalan orada plftğa aldırmaktan ibarettir. karşısında mus.fkf bilenlerimizin Çekoslovakya seyahatini 
Halhukı biı1m bildiğimize göre gramofon ve p18k sanayii konser vermek için değil de plak doldurtmak Jçin yapmış 

bah&inde Çekoslovakya ne Berline benzer, ne de Londraya. oldukları haberine: 

1 STER 1 NAN, 1 STER l NAN M Al da bünyenin yapbğı bu mukavemetin 
eserleridir. Sancının artması mukavemc- L 
tin şiddetinden ileti geliyor. Mukave.~et ._ ____ ..., ____ ..._ ___________ ---------------------,----

Arkadaşımız Tahirin feci ölümi.m
den dolayı teessürümüzü bildirir, yara
lı arkadaşlara sıhhat ten:enni ooeriz. 

Matbuat Umum Müdürü 
Naci Kıcmınn 

Cenaz~ bugün kaldırılıyor 
Arkadaşımız Tahtrln cenazesi bugün saat 

11 de kaldınlacat, 15 yıl .bütün ömrünü ver· 
dlğl Babıali cadd sinden son defa olmak ü -
zere geçlrllccek ve Edimeknpı şehldllğlnde 

hazırla.nan medfenine tevdi edilecektir. 
BASIN KURUI\IUNUN Dı\VETİ 

lstanbul Basın Kurumundan: 
Evvelki gün bir otomobil laciası· 

nın kurbanı olan arkadaşımız T ahiı' 
Güldikenin cenazesi bugün ıaat 11 
de Gülhane parkı Alayköşkü karşı· 
•ında Morg müessesesinden kaldı· 
rılacaktır. Cenaze, Ebussuud cad· 
desi, Ankara caddesi, Babıali yoku· 
~ ve Cağaloğlu tarikilc Nuruosma 

niye camiine götürülecek, cenaze. 
namazı Naruosmaniye camiinde kı· 
lındıktan sonra, otomobillerle Edir· 
m:kapı ehidliğine nakledüerek ih·' 
zar edilen medleni mahsusuna teV• 
di olunacaktır. Asli ve müzahir aza. 
mızla matbuat müntesiblerinin ve 
T ahiri sevenlerin cenaze töreninde 
hazır bulunmalarmı rica eder~. 

• 
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Bu Sabahki J \" 1 

ı Gazetelerde !J \)~ 
!ayfı S 

E Avusturyada Alman para Toplar -=-~·~g!'nu!.~~~r!!n.blr- AL:E 
• 4'o Patlayacak mı? uıı başlıklı makalesinde yeni zirai ıslahat ----------1--

kanunu mer'ı·yete gı·rdı• u:~~::ı1~~:~~1~aı1::ıaı:~v:u:.:1e~=~t1er1 e Bir lngiliz Nazırının 
B• s . . t• m1zt naaıl zirai ıalahat bakımından pllnlq- gaptıllı ga~dan lr O~yet gazetesi V8Ztye 1 Lırmak yolunu tutmuşsak bütün Veklletlerln 6 J' 

·ı nasıl görüyor ? dtı,tınüşüntl anlıyarak pllnlara mlll1 Ye da- çıkan hakikat 
lntihabatta Almanlar beyaz, Avusturyalılar yeşı imi bir tekil vermlpek memleketin au, Jol. Yazan: Selhn Rarqt Emet 

Pusula Vere.cekler, Danzı·gde toplantılar menedildi Mo&kova, 24 (Tas ajansı bilditiyor} elektrik, aatıık gibi thtlyaçlan lt;ln açılacat 
_ cJ mal dö Mosku• gazetesi c A ""· mücadeleleri de mllll bir plln mahl1etlnde • 

u . . "', ~~ hazırlamalı ve blr tül hallnde J0?11r blr bale ı ngilterenin siyasi tarihinde bir ildnd 
Berlin 24 (A.A.) - Resmt gazete, 10 denin gayri kanuni olarak harice nakil Jus'dan çıkan dersler ve Litvınov un be koymalıyız .• demektedir. benzerine daha tesadüf edilmiyen bir 

~--n plebisiti ve büyük Almanya Ra~ .... memnudur. yanalı• başlığı altında neşrettiği bir ..._, hidise birı;:_ - 1 A Kamar•-
~ J •-.- ı.. .. _ ak led cüm1 di ki: , -ç gun evve vam -
1.atı intihabah kanunu ahkimmın icra Danziıde tedbirler ~ m a e ez e yor . Camhmf7e& - Hem nalına hem mıhına d şayanı dikkat bir müzakereye ve-
1arzıarını ne1ıretmı..+ü-. D zi .,,. (A.A.) Almanyada yapı· Avrupada tecavüz o dereceyi bul - sütununun muharrtrt, FertkÖJ Katollk me- sın a . ld B _zak ;. 

.. .,,,. an g - - ki b da bir d il . d zarlııtmın kapısında sade rraıwsca bir JUl sile verınış o u. u mu ere, as nazın 
Almanlara tahsis edilen pusulalar, be- lacak olan intihabat esnasında, 1,l nisan muştur '. un n erece ~rı e bult1ndutunu kaydederek diyor tı: Mister Lennoks Boyd taratından intlhab 

hı olacak, Avusturyalılara tahsis olu • tarihine kadar, bütün ııyasi toplantılar evrensel hır lırsa,barb ~~r. İleri bır ~- •Bu zatlara, Katolik Llttnlerln Tilrkce19 dairesinde irad edilen bir nutuk müna• 
laan pusulalar da yeşil olacaktır. menedilmiştir. Nazi liderlerinin nutuk • dım daha atı etmek ve mu- aldırq etmemek ve memleketin resmi clWne · sebetile açılmıştır. Elyevm İngilterede 

lntihabatta nisbet şudur: Altımı bin lan ve intihabatın neticeler6t sokaklarda zakerelerde bulunmak zamanı geçmiş hllrmetsızUt etmet gtb~ bir aallh11etıerl ol- dış siyasa işleri diğer meselelerin hep-
kişıye veya otuz bini tecavüz eden her hoparlörler vasıtasil"' lliıı edilecektir. olacaktır. O zaman toplar ve bombar - madııtını ve eski tapltülasyon den'inln çot- sinden üstün geldiği ıçin İngiliz it nazırı 
L ~ hird f d ta arelerinin motörlerl söze tan tarihe kanştııtuu ötretmet .prettır.ı 
'llUhab dairesine bir meb'us. Diyetin feshi ve ı1erbest ~ e yen ıman YY ~ da, müntehiblerile hasbıhalinde dlf işle-

Para kanuna intihabat icrası haberi, mevsımsiz adde- başlıyacaktır. Karan - Bugün başmakale atıtununda rinden bahsetmiş, bu arada ÇekoslO\•ak-
Viyana 24 (A.A.) - Alınan para ka • dilmektedir. AJ Partste çıkan Jurnal gazeteslnln Roma mu- yanın durumuna işaret etmiş ve kendi 

tunları, bugün Avusturyada mer'iyet Yahudiler aleyhinde btr tenkil hare • manya bablrl Robert Guyonun ıazeteaıne Jadılı nüfusunun, yansının dahi müzaheretıni 
lbevkiine girecektir. Ecnebiler tarafın - keti icrasından korkan Yahudilerin mu- :ıet~b~teterc~met:"mektedlrd.': m= temin edemiyen bir Çekoslovakyaya l:ı· 
dan para, esham veyahud kıymeUi ma- haceretl bir kaç haftadanberi artDU§tır. Macaristana , ı:nde: ba~et~~~ a gilterenin müzaheret etmesinin ihUmall 

_ ........................ • ............ • • olmadığını, böyle bir taahhüdün gülünç 

ÇekoslovakyadakiAlmanlarmüdahale temina verdi Fransada kabine :::a:::ı1~~·~::~~~"':: 
Budapeşte 24 (A.A.) - Hariciye J • z:h etmek ıazım geldiğini bildirmişür. • • h 1 k 1 1 Nazın B. Kanya, hariciye komisyonla- mese eSJ Avam Kamarasında bir hayli dediko-zem { n ı azır ama a meşgu rı önündeki beyanatında, Almanyanın, tekrar taz.alendı· duya ve fiddetli münakaşalara, tıte bu. 1 Macar hududlarını da tıpkı İtalya, Yu- "" sözler sebeb olmuştur. Malfun olduğu Ü• 

ı •'l ı ~ goslavya ve İsviçre hududları gibi, ih- Paris 24 - Kambiyo rnüvazene ser •,zere, İngilterede, harici işlercien ancak 
"A VllBlurga Hltlercllerl e., gonu,, arzınua 181 edilmez telikki ettiği hak~nda şüp mayesi mathibatından alınacak 3,145 İngiliz hariciye nazırı Vı? onunl:ı istişare 
bir "Çelıoslovalı livası,, leşlıll edllmelıtedlr. h~!.e .mahal bırak~.yacak temınat ver- milyon frangın mi!ll müdafaa kasasına edip mu~bık ~alan ~a~vek~. sallhiyetle 

. dıgını kaydeylemı.ştır. naklini derpiş eden kanun liyihasmm bahsedebilir. Dıjer bU" İngilıı nazınnm 
Londra 24 (AA.) - Pragdan alınan Bu haberlerde bu lıvanın Almanyanın 4 -•uluz'un tahakkuku sebeblerl n·· • li i ı· - · tara harici meselelere temaa etti.ıi-i görülme-. .. ~..., . un ayan mec s ma ıye encumenı - '" 

haberlerde Haynlayn'ııı fırkasının, radi • Çekoslovakya~ bır muaaha~eae ~ulun- Budapeşte 24 (A.A.) - Macar aJan- fından hiç beklenilmediği halde redde • diği gibi hele beynelmilel vaziyetiu bu 
kal unsurlarının cAvustury.ı Hitlerciler. masına sebebıyet vermek içın iğtışaşlar sı bildiriyor· Hariciye Nazın B Kan - dil · ·ddi b. · ihdas t · ... :. derece nazik bulunduğu böyle bir za. . . · · mesı cı ır vazıyH e mlj.u. 
leJ·iyonu• tarzında bir .Çekoslovak li - çıkarmağa çalışacağı dive edılmektedir. va iki meclisin hariciye komisyonları s· si h fil, b · t ka da manda beynelmilel mühim davalann bu · · ' · _ .. uıdl " ' • ıya me a u vaZ!ye quın , 
\oasb teşkil etmekta olduğu bildırilmek • Spma nm istifası ~b~ -.aa önünde yaptıgı beyanatta Anşuluz me- Blumun lyan meclisinde ltlmad mesele- şekilde münakaşa mevzuu yapıldığı da 
tedir. Prag 24 (A.A) - Reısıcumhur. ile selesinin harbtenberi Avrupa e!kan u- sini ileri sürmek mecburiyetinde k:ll • işitilınemiştir. Bu sebebledg ki, muha· 

Çekoslovak livasının Azası, Almanyada başvekil, Haynla~'in. fırllsı ile ~~rl~ mumiyesini işgal ettiğini kaydettikten masının ihtimal dahilinde oldujundm lefet mebuslan, bir taraftan bu sözleri 
ataj yapmaktadırlar. J3u aza, Almanyada mif ol~n ~lınan. çiltçı fır~ının h~k.u • sonra demiştir ki: bahsetmekte ve netice olarak, her halde söyliyen nazıra, diğer taraftan da kabi· 
11kı bir antrenman yaptıktan sonra, ayrı mettekı mume~ıl! o!an Spına'nı.n ıstifa• Anşuluz'un tahakkuku şu iki sebeb- bir milli birlik kabinesi teşkili meP-lcsl· neye şiddetle hücwn etmişlerdir. Niha· 
lyrı Çekoslovakyay.ı döneceklerdir. sını kabul etmişlerdir. le imkan dahiline girdi: nin tekrar ortaya çıkmış olduğunu be • yet allkadar nazır ortaya çıkarak İngiliı 

1 - Galiblerin askeri faikiyetleri yan eylemektedir. kabinesine ancak geçen ıubatta girdiği• 

Tu .. rkiye - Suriye 1 . Belçikanın ortadan kalktığı için, Avusturyanm Uı- ni, kabine azasının vazife ve mükellcfi-
tiklalini tekeffül eden devletler ariık B • b '"'d , -1. • • yetleri hakkında kifi derecede malumat 

dostluk pakti müdafaaSl Avusturyanın hAkimiyeti lemndc as • lr ug ag OJ lSl sahibi olmadığını, bundan dolayı bir baş-
keri müdahale edebilecek vaziyette de "'uruluyor ka nazırın vazife ve salahiyetine tecavüz 

Şam, 24 (A.A.) - Surıye hükUmeti, blr Briibel, U (A.A.) - Medi_I. dillı. ha· jjJlerdi. l\ı. ı ederek dıf iflerinden bahsettiği için ku-
'l'ürkiye • Suriye dostluk paktının imza. rlclye biltçeslnin m6zakere8bıe devam 2 - Avusturya - İtalya milna.cıebet- Ankara 2S (Hususf) - Buğday fi - suruna bakılmamasını söylemiş. başvekf· 
il için yakında yapılacalt görüşmelerde etmiştir. Bir meb'us, hük\unetin 19.~4 leri Avrupa politik vaziyetindeki mü - atlarını korumak ve tanzim etmek, iç lin müdahalesile de mesele kapanmıft.ır. 
lrıüşahid olarak bulunmağa Emir Aciil hadiselerinin tek~rrüründen korkan Luk. him değişikliklerden müteessir oldu - ve dış piyasalarda buğday, hububat a- Fakat kendi vazife ve salahiyeti dahilin• 
Arslanı memur etmiştır. Emir Adil Ars- senburg ve Belçika halkını yatıştıracak ğundan, İtalyanın Avusturya istik!& - lım satımını yapmak ınaksadile bir bul de bulunmıyan bir meseleden bahsettill 
lan, Suriyenin müs~skbel Paris elçisi te- beyanatta bulunmasını iste~ ve buna line karşı ali.kası azalmıştır. day ofisi kurulması kararlaşmıştır. Bu için istiğfarı kusur etmek mevkiinde ka· 
likki edilmektedir. cevab veren Spaak hudud mudafaasının ofis ekonomi bakanlığının milrakabesi lan nazırın bu sözleri, İngiliz hükftıneU· 

Müstakbel Suriye kabinesi tamamen organize cdilmi1 olduğunu ve Genel idhalit rejimi altında hükmi şahsiyeti haiz bir dev - nin fikri değildir, diye de bu beyana' 
Şam 24 (A.A.) - Öğrenildiğine göre, ~lçikanın, müdafa':8ın: ~ b.ir istikl~ k • de d .. • ·krk let müessesesi olacaktır. Ofisin mer - tekzibe uğramamıştır. Şu ,eklile İngilte-

dabiliye nazırı Cabiri, ancak kabinede içınde temin edeceğmi bildirmiıUr. ararnamesın egışı ı kezi Ankarada bulunacak ve ilk ser - renin, Almanyaya kaqı Çekoslovak lıu-
değişiklik yapılması ~artile istifasını gen Ankara 24 (Hususi) - Genel id - mayesi 1 O milyon Türk lirasından iba· dudlannı temin etmek istemed[li açıkça 
llmıştır. Reisicumhur, kabinede değışik· Dev 1 e t b Ü d c esin de D halat rejimi kararnamesine bağlı 3 sa- ret bulunacaktır. anlaşılıyor. Demek k! ÇC'kler, Almanlar· 
lilin yapılacağını vadetmiştir. Müstakbel belediyelere 5 milyon yılı listenin L b. c. ve b. c. d. 378 nu - Bu sermaye icabında ı S milyon U- la baıbaşadırlar ve karşıhklı olarak ken· 
kabine, pek muhtemel olarak, yeniden • maralı pozisyonlarına aid gümrük re • rnya çıkanlabilecektir. Ofis Ulzmn gö- di iflerinl halletmey~ çalıpcaklardır. 
lııardamın riyasetinde kurulacak ve ye- liralık yardım yapılacak simlerinde değişiklik yapılması Vekil- rürse diğer şehirlerde, memleket dışın- Selin~~~P Emeç 
dl nazırdan terekküb edecektir. Ankara 25 (Hususi) - Devlet bad • ler hey'etinde kararlaşmıştır. Bu de - da bürolar açabilecek ve ajanlar bu - idare meclisi ve bir direktörü buluna -

• cesinden belediyelere S milyon liralık jişikllğe göre mezkUr resimler indiril- lundurabilecektir. caktır. 
Türlı araştırma yardım yapılınuma dair kanun Uythası mekte ve eberisi için 700S sayılı id • Ofis büyük istihsal mıntablannda Şimdi Ziraat Bankuı tarafından 
Merllezl11ln önümüzdeki günlerde Meclis! ver.lecek- hallt rejimi karamamesin!-11 neşrinden istihsal edilen buğday fiatmın ve müa- devlet hesabına görülen buğday işleri 
u f n•la-ı tir. Bu 1'yibarun tstihdaf ettili turiatik evvelki resimler kabul edilmektedir, tahsillerin satışlarında normalin altı - ofis teşekkül ettikten sonra bu mües • 
nOn era "" •' ehemmiyeti haiz tehirıerımlzin imandır. An I na düşmesini önliyecek ve tayin edilen seseye devrolunacaktır. Hük!mıet bul· 

.,:arJJı 24 (Anadola~naıa:;;n !ı'::' .;:;/Ankarida Veldlet murahhaslarından takya koDSO OSUmuz fiatlarJa lüzum görülecek yerlerde bul .day ofisi teşkili hakkında kanun llyi • 
~~:;-tarafından ~rtlb edilen mürekkeb bir konsey bu paranın hangi Ankara 14 (HU11UI) - Antakya baı • day mübayaaları yapacaktır. j basını önümüzdeki günlerde mecli!le 
\:onferansların üçilncüsüntl tatanbuldatı belediyelere verileceği v~ ne işlere ur. konsolosumuz Firuz Kestn geldi. Ofü:in b:r TPic; ik; tt'7:a~ıt" ıhıa .. ,,.+ hlı- ,, ..... ,.,.e~•;~ 
l'ranaız ArteoloJl Enatltüsil dlrettörtı Bay fedileceği hakkında bir program hazır • 
Gabrıyel, vermiştir. lıyacaktır. 

Qa.brlyel tarafından Terilen tonferamm , 1 rin "-•-· 
-.nuu BalrJfehlr-Se)'ldpzl clnnnda J&Pl· Yardım görecek belediye e u-ra • 
lan tazılar ve araıtırmaıar idi. da İstanbul bulunacaktır. 

[ Makineye verilirken 1 Belgrat Dnlvenlteslnde 
.....__Ş_u_ş-1.-ig_V_i_y_an_a_a-'a_n_..1 Bir hAdiae 

Belgrad 24 (AA.) - Avala ajan11 teb-
(tkmı~· or lil ediyor: Dün öğ!e vakti, üniversitede 

Berlln 25 (AA.) - Bst1 AYUl\111')'& Batft-1 on ill on be§ talebP.den mürekkeb iki 
tat Şuşnlg lstedlll hududa tadar kendl.ıı1-
1'1ıı göttırtılmeat hattında rapılan reamt tek- grup arasında bir arbede olmuştur. Bu 
llrıeri tabul etmemlt " m.emleteUnde kal- gruplardan biri Lly~tiçin tarafıarlann • 
1'at tstedll1D1 tlldtrm)ftlr. dan, diieri de 10l c€nah unsurlarından 

Plebisit pullan mürekkeb idi 
Viyana 25 (A.A.> - 10 nlaanda yapılacak Talebeden biri hafif surette yaralan • 

lltltbtslt mtınuebetlle posta idaresi 8 fenik· mıştır. 

llt pullar lhrac; edecetttr. B hıı.dı-- · d k ka d 
ll tlnunuenel 1938 tarihine tadar geçe- u • '-• ancak bır ka; a i e • 

1ılıecet olan bu pullann Ozertnde blr Alman- vam etmi§tir. 
1a 'Ye bir tek ftuırer )'&Zllı ibare bulunacak- Talebe, polisin müdahalesinden evvel 
tff. dağılllllfbr. Bu h!di.seni:ı sebebi, bu 

Berlinde Viyanah askerler iki grup talebenin müsamahasızlığıdır. 
8erlln 25 <A.A.> - Viyana piyade alaJUUD 
~. llyarette bulunan bir taburu tama
llaen Alman elbisesi 'Ye ıdllhlarlle techlz edll
tltten sonra tekrar Vlranara hareket etmif
tlr. 

Cumhuriyet Merkez 
Bankası rizaninam 0 si 

&otaklara döttııen halk Vlyanalı askerleri Ankara 2.f (Hu.msi) - Türkiye 
llcldetle alkışlamıştır. C"umhuriyet Merkez Bankası hissedar-

Bir keten fabrikası yandı lar umumi hey'eti 28 nisanda fevka ıa-
O lılünster 25 (A.A.> - Büyllk bir yangında!• ıie toplanmağa davet edilmiştir. Bu 
ti ıı.terland keten fabrlkala~ 7anmı,tır. Yan- toplantıda banka esas nizamnames~nin 
... ~ kasan dalreıdnden çıtmq •e ao bln ten- ba dd ı • o d W' ti Un ;C!& M 

~Ut keten mahvolmQftur. 11uar toO blD zı ma e ermm e&1f r ıesı ~ go 
u.mıa ota'd)CIC. cütülecekt1r. 

~ "'! 
... ~.. . . 
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4 Sayfa SOH POSTA 

Ke d. e ği izle yapılan E~rar kaçakçısı, 
TAK d 

. . d• .
1
. Bır kadına satış 

A enıze ın ırı ıyor Yaparken tutuldu 
Yeni gemimiz 13 mil sür'atindedir ve 1025 beygir 

kuvvetinde iki pervanesi vardır. 

• • • 

~srar satıcısı Esrar mübtelası 
Mehmed Ali Ayşe 

Uzun zamandanberi zabıta tarafından 
takib edilmekte olan sabıkalı bir esrar 
satıcısı nihayet dün yakayı ele vermiştir. 

Mart 25 

Bir denizci karı n aşığ 
tarafından yaı·a andı 

Carih Muzaffer isminde bir gencdir, gemi kaptanını 
karısile uzun müddettenberi münasebatta bulunuyord 

cinayeti müteakib yakalandı 
DUn sabah saat 11 de Aksaraydıı. Kırık 1 

tulumh sokatında 22 numaralı evde feci b1r ,.,.. 
cinayet olm~. Şirketi Hayrlyenln 62 numa · 

1 
rnıı vapurunun süvarisi 50 yaşlarında Mev· 
lOd kaptan kansının A.şığı Muzaffer tarn _ 
tından ağır ve ümldslz bir halde yaralan -
mıştır. Vak'anm tatsilA.tı şudur: 

Mevlud lroptan bundan bir ay evveıtne 
kndar Kadıköyünde Piri Çavuş .sokağında 38 
numarnlı t:vde oturmaktadır. Mcvlüd gene 
Kadıköyünde Leylek soka~nda 6 numaralı 
evde oturan Muzaffer namında bir gençle 
k:ı.rısı 'ltuz beş yaşlarında Nimetin blr müd
dr.tterberl münasebatı gayri mcşruada bu -
l:tndutun~an şüphe etınektedlr. 

Bıı vn~lyet karşL'imda .Mevlud knptan, 11 
se.:ıedPnberl bir arada yaşadı~ı karısı ile bü
yUtıU 9, küçüğü beş yaşında olan 1k1 çocu -
ğu:ıu alnı nk bundan bir ay evvel Aksarnya 
tr.9mm.ş ve bu auretle Muzaffeı·den lcurtul -
r.ıak Jstemlotır. Ve evin alt t.ntında otura.n 
ev sahlbl bayan Tal-

Türk mühendisi, Türk ustası ve Tür k t§cısi tarafından yapııan tıarb 
gemilerimizdenı Atak 

Galatada Serçe sokağında kahveci Meh
med Ali namile maruf bu adam 

ata .ııı kendlsl tv -
Ayşe isminde bir zehir müpteltısına esrar de o!mnchğı zaman 
verdiği sırada her ikısi de, cürmü mcş • başka erkek bırak _ 

Gölcük deniz fabrikalannda inşa edil-ı Çektiği su 3,28 metredir. Yüklü maimah
mekte olan Atak mayin gemisinin inşa • reci 350 tondur. Gemi çift pervanelidir ve 

a~ ikmal edilmiştir .. Atak .~.ur~artesi gü- pervaneleri 1025 beygir kuvvctindedir. 
~u ~at 13 de meraslmle Goıcükte denize 13 mil sür'ati vardır ve 40 mayin almak-
mdirılecektir. ~ 

Pı "" · i d h d t f .. tadır. Geminin murettebatı 4 subay ve 
oın ve proJes n en en ur a e errua- .. . . .. 

hud halinde yakalanmışlardır. Bundan 
sonra suçlunun dül~k~nında bir arama 
yapılmış, bodrumda 6-7 kilo kadar es • 
rarla, esrar tartma.~a mahsus ikı terazi 
ele geçirilmiştir. Suçlu, asliye 5 inci ce
za mahkemesine verilmiştir. 

marr.blarını da sıkı 

sıkı tenblh etmıştlr. 

Fakat MevlM ye-
nl eve yerleştıkten 

lkl trün sonra aokak 

( Nimet ve aşığı !1-fozajff" 

tına kadar Türk fşl olan Atak mayin ge- 29 erdir. Atak Türk tersanelcrının mus-
misinin başlıca vns:flnrı şunlardır: takbel muvaffakiyet'lerinin mübeşşiri -

Geminin boyu 44, genişliği 8 metredir. dir. 

kapısı çalınıyor, e'f * Kasımpaşada esrar içerken Sırrı ve . 
1 

S d. . . d 'k' k' . k 
1 

,\ sahıb kapıyı ,.çar 

'ı tan ıstıfnde ederek firnr etmi;se de der 
yakalanmıştır. 

Mevlfıcl kap~n ıtaldıı ıldığı Cerrahpaş 

hastanesinde tedavi altına st!ır.mıştır. Ha 
yalı lehlıkede görülmüştür. u ı ısmın e ı ı ışı ya a anmış ve u -

zerlerinde bir mikdar da esrar ele geçi- açı muk kltankımadılı M 1.d k t 
. . · b r er c e aqıla - ev u ap an 

rılrnfştır. gıyor ve erkek r.or!a içeri ııtrcyor. Bv sıı.hlbl 
Nimlte gelince pollsde verdiği lfaded 

her şeyi olduğu gibi 1Uraf e~mlş: 

Müteferrik: Şehir işle.ri: 
. 

Kı:rtalda et buhranı 

NlmctC' bu erkeğin kim olduCunu soruyor. 

rakı Nlm0 t şu cevabı veriyor: 
- Ynbr,ncı d'!ğlldir. Teyzc:nln oğludur. 

- Evet sevişiyorduk ve sevlşece~z de d 
mekten çP.klnmemlştlr. 

lzmir Belediye Reisi şehrimizde 
o 

İzmir Belediye Reisi Behcet Uz İs -

tanbula gelmiş, dün İstanbul Ticaret O 

Kartalda koyun eti evvelce "45 ku -

ruş:ı satılıyordu. Belediye mezbaha rü 

Yeni bir 
fabrikası 

Bnnclan sonra Muzaffer s1it sık .eve gel-

yapı J a ca k meCe başlıyor. BattA MevlQd kaptanın bu -
hmmeJığı zamarJar evde blle kalmağa b~
lıyor. Ev sııhiblert de bu v:ız!yetı MevlOda. 

Tahkikata müddeıumuml muavlnlerln 
den Ahmed Münir el koymu~tur. Dün ak 
şam üzeri kadın serbest bıra\ılmıştır. Vak' 
dan sonra Muzafferin o clvs.rda bir arsa 
fırlattığı kanlı bıçak polis t!l.rnfından bu 
lunmuştur. Küçük rakı şişelerinin piyasadan 

dasına giderek katibi umumi Cevad Ni- sumunu indirdi ve kasaplarla etin 35 kaldırılarak rakının yalruz iki kiloluk 

zami ile İzmir fuarı hakkında bir müd- kuruşa satılması hususunda mutabık şişelerle satışı hakkında şehrimiz in -

det görüşmüştür. kaldı. Koyun etinin 35 kuruşa satılına- ,hisar mehafilinde malfımat yoktur. Pi-

~cilerden alınan cezalar lktısad sı kasapların ve kasaplık hayvan ge - yasada bir ço~k kü~~k . şişeler~e rakı 
VekAletine bildirilecek tirenlerin işine gelmemiş olacak ki e - mevcud ol~gu .glbı ınhısarlar ıdare -

İş kanununun 30 uncu maddesi mu
<:ibince, iş ferlerinde, iş verenlerin mu 
ayyen ahvalde işcilerden alacakları 
nakdi cezalan nezdlerinde emanet ola
rak bulunduracakları ve Vekaletin is -

tin ucuzlaması beklenirken Kartallılar sinde ve digcr fırmalarda da stok mcv-

b .. b"t·· ts ' k 1m 1 d Çu"nku" ka cuddur. Bundan başka bir çok da boş us u un e ız a ış ar ır. i k .. 
ş şe sto u vardır. Buna nazaran boyle 

saplar dükkanlarını kapamışlardır. bir karann derhal tatbikine geçileceği 
Halk Yakacıkda da et bulamamaktadır. umulmamaktadır. 

terliği zamanda işcilerin menfaatine her 
hangi bir yere sarfolunacağı tasrih e -
dilmektedir. 

Tifüs m::.cac!elesi Diğer taraftan inhisarlar idaresi Pa-

Halbuki, bazı iş verenlerin bu hük
me riayet etmedikleri görü1mektedir. 
İş bölgesi Amirliği, iş yerlerine bu hü-
kümlere riayet etmelerini bu neviden 
alınan cezalar yekununun ne kadar ol
duğunu bildirmeleri lüzumunu tebliğ 
etmiştir. 

Tifüs ile yapılan mücadele her şeh
rimizde olduğu gibi İstanbulda da de -

vam etmektedir. Han, otel ve bekar o -
daları bitten muhafaza için daimi şe -

kilde kontrol edilmektedir. Temizlik a
melesi arasında tifüs v'1k'alarile bite 

tesadüf olunduğundan amele sıkı su -
rette temizliğe tabi tutulmuş, elbise ve 
eşyaları etüvden geçirilmiştir. 

Floryaya her yıl 50 bin 
diktirilecek 

v 

ag~ç 
Belgrad ormanları şehrin eğlence yeri haline getirilecek' 

mesirelere nakil vasıtalaı-ı temin olunacak 

Floryanın ağaçlanması için beş senelik lence usulü cumartesi günü öğleden son
mühlet verilmiştir. Bu beş sene zarfında raya alınacaktır. 
ağaçlanma işi etrafında yapılacak ameli- Bu arada en mühim mevk. Belgrarl or
yatın projesini orman mektebi profesör- manlarına verilecektir. Otomtıbıllerlc u
lerinden Mazhar Diker hazırlamış, hele- zun gezinti yapabilmek, bilhassa l-.,,u 
diyeye vermiştir. Her sene bu sahaya el- gezintiye cumartesi gününden başlıya • 
li bin fidan ekilmek suretile, beş senede bılmck için Belgrad ormanları şehrin eğ
Florya ağaçlanacakhr. PJajların ve o ci- lence ihtiyacını karşılıyacak şekle ifrağ 

varda kurulacak binaların rüzgarlardan olunacaktır. 

korunması için fidanlar rüzgaı istikame- Şoğaziçini,n, Sulara, eğlence yerlerine 
tinde dikilmektedir. Florynnın sulanması ,giden yollan yenilenecek, buralara oto -
için büyük bir su mnhzeni yapılacaktır. büs seferleri ihdas edilerek, halk eğ -

Florya ile beraber, peyderpey şehrin lenct>ye ucuz nakliye masrafile teşvik o • 
her tarafı münasib şckıld? nğaçhınacak • lunacaktır. 
tır. Caddelerin iki tarafı ağaçlnnırken 

Maslakta sık sık vuku bulan otomobil 
kazalarından alınan neticeye göre aJaç
ların yolların dışında dikilmesine dikkat 
edilecektir. 

........ ___________ _ 
, PEŞTE~ 

Sergisiııde 6 gün 1 

, BÜKREŞ 
Halkın gezinti ve eğlence yerlerj için 

şehir planında müh!m yer ayrılmıştır. Sergisinde 2 gün 
İleride, bilhassa Avrupada cari olan haf- Hareket 30 Nisan 

ş.-ıbahçedeki rakı fabrikasının ihtiyacı 
karşılamadığını görerek yeniden büyük 
bir rakı fabrikası yapılmasını kararlaş
tırmıştır. Gene Paşabahçede yapılacak 
olan bu fabrikanın şartnameleri hazır
lanmış olup yakında münakasaya ko -
nulacaktır. 

K iiltür işleri: 

lıkmekteb muallimlerinin 
kıdem zammı 

İlk mekteb muallimlerinin kıdem 
zamlarile Maarif Vekaleti yakından a
lfikadar olmaktadır. Vekalet, şimdiye 
kadar sürüncemede kalmış kıdem zam
larının muallimlere verilmesini v~ kı
dem zamlarına karşılık olmak üzere 
her sene büdceye bir mikdar tahsisat 
eklenmesini vil§yet1erden istemiştir. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Fntıh Aı!. Ş. B:ışknnh~ından: İstanbul 
Kocamustafnpaşa halkından olup şubece a
vnklbl meçhul olan 316 doğumlu ve (28230) 
kayıd No. lu yedek topçu asteğmen Halid Na
<"1 oğ. Ziyanın şubeye müracaatı, İstanbuld:ı 
değilse adresini blldlrmesı mm olunur. 

Na~id'in teşekkür Ü 
Snn'at hayatımın ss•ıncl yıldönümü mü

nasebeille benim için bir Jlıblle tertibine mti
sııade etmek li'ıtüfkiı.rlı ı,tmda bulunan İstan
bul Valls1 Bay Muhtttln Üstündağ 11e bu jü
bile dolayısllc sevgi ve alakalarını eslrgeml
yen bütün artist arkadrışlarım:ı ve biitün ,e. 
hlr halkına şükranları.mn ibHı.ğına muhte
rem gazetenizin tavassutunu rica ederlm. 

N~1ıl 
--~ - ..... ..... ·- · --- "'\ 

( MEMURiN) ve ( TEl<AOD) 
KANUNLARI 

ta sonu gezinti usuHerinin bizde taam- 11 günlük seyahat Kanunlar sertstnln ı ıncl ve 2 ncı sa-
mümü için şehre civar olan eğlence yer- 98 LiRAYA yısını teşkll eden (Memurin> ve CTekn-
leri ile şehir arasında mütcnddid yollJr üd) kanunlarının mevcudu bitmek üze-
yapılacaktır. Cumartesi gü ıcr. öğleden redir. Edinmek lst~yenler doğruca Edlr· 

N A T T A nede Trakya Umum~ Müfettişliği Bnşmü-
sonra halk, bu yollarda:ı otomobil, at ve oavırt Sabri öneye ba~vurmahdır. Memu-

saire ile gezinti yerlerinde gidecek, p~ • Seyahat Acentah "'gı lstan bu 1 rdıl~erkıanunu postn ücretlle beraber C30), 
zartesi sabahına kadar eğlenecektir. Biı-ı 6 (60) kuruştur. 
de taammüm etmiş olan pazar günü eğ- ~--~ Tel. 44014 '!'-------------,.,,) 

söylemekten çektnlyorlar. . 
Vnk'ndfln blrt..:ıç gün evvel kaptan evde 

iken bir µosta müvezzii gelerek Nimet na -
rr.ına bir mektup getiriyor. hfektubun Mu -
z:ıffer tarafından ge1-!lğlnl ... ııseden Mev -
hıd kaptan derhal a$!l{!'ı inerek. mektubu a
hyor. mtinderecııtma vakıf olunca, Kadı -
koydekt v·ıztyetın burada da devam ettiğine 

hiç şüphesi kalmıyor 'fe fırsat kollamağa baş 

lıyor. 
NlhayPt dün mutadı hll!Hına öğleden ev

''el evlne gellyor. Ka•;>tdan h;c,ıJ glrdi~l uı -
man ev sahlblerının telftşındaıı Muzafferin 
evde olduğunu anlıyarsk' her tarafı arayıp 

taramağn baglıyılr Alt :tat+aJtl bir belflya 
glılenmlş olan Muzaffer bir nralık heU\ ka
pısının nçı!ıp ka~ısında Mev.üd kaptanı g5-
riınce belindeki tıçağu.ı çekerek zavallı kap
tanın üstüne yürüyor ve ilk aarbeyt g5ğ -
"une, kalbinin biraz yukans•!!a hızla 1ndlrl
yor. Bunu başıne. vurduğu lklncl bir darbe 
tak!\! ediyor. Kaptan can acı~ıle: 

- Yetişin! Karımın Aşığı bent öldürüyor, 
feryadını basıyor. 

Carih ıtadesinde: 
- Beni helfıdn görünce bıçağını çekere 

üzerime yürüdü. Ben de bileğini tutarak e 
llnden bıçağı aldım. Ve kendimi kurtarma 
1ç1n vurdum, dedikten sonrn ljunları söyle 
mlştır: 

- Evet Nimeti seviyordum. Biz onunl 
dört scnedenbcrı sevişiyoruz. Ben burada 
kurtulduktan sonra rrene sevişmekte dev 
edeceğiz. 

Nimet Jstlcvab esnasında Muzafferle ka 
cakln~mnk teşebbüsünde bulunmuştur. 

Şe."ı.uıdebaşı 11F.ERAH11 sinemada 
Bugün, bu gece 3 şlıheser film: 

TARZAN KUVVET KRALI 
Bu senenin en kuvvet.ıi tllmJ 

l\IARGARİTA 
Aşk ve heyecan mmı 

KEN MAYNAR Sünrller Kralı 
Amerikan fllml 

Cumartesi - Pazar matine ve auvarelcrde 
Ayrıca: VarlyeLeler Polls ve bekçi eve girince ::'lfcvlüd kaptanı 

kanlar 1clrıde butuyorlıır. Carih karg1L4&lık - --------·--------. 

Yıldızlımn en genç, en parlak ve en gnzeli, 
( 3 modern kız ) filminin kahramanı 

DEANNA DURBiN 
ve meşhur orkestra şefi ( Grets Garbo'nun nişanlısı) STOKOWSKİ'ııfn 

iştirakile çevirdiği en hOyt\k fılml 

100 E R·KEÖE BİR KIZ 
te n°cn M ıea IE5l Pek yakında e;;2J \blJ ~ ~ sinemasında 

Bugün TÜRK Sinemuında 2 büyük Fransızca film birden 

istiklal Fedaileri Aşk için yaşıyor 
WlLL Y BlRGEL - URSULA GRAB-

1 .. EY bUynk: aşk,beyecaıı ve barb filmi. 

VlCTOR FRANCEN herkesi 
hayran bırakan nefis qk filmi 
Seanslen 2.30 - 6 - 9,15 Seanslar: 4.15 Ye 8 de 

, ____ · Yalnız M J L L J Sinemada ~--..ı 
Bugon iki sn per f ılın 

NAZAR BONCUÖU 
SH/RLEY TEMPLE'tn 

Arzuyu umuoıt Uzerlne 

ALI BABA HINDISTANDA 
Türkçe sözlü bUyUI< film 

26 Mart Cumartesi ve 27 Murt P zur gUndUz gece 

Dünyanın en güzel sesli san'atharı 

LOTE s· NE 
" Şehir Tiylllrosu san'at.kllrlıırile beraber 

" YARASA ., operetini oynıyacaktlr. 
BıleUer şimdiden tiyatro gişelerinde satılmaktadır. 



25 llart 

Türk kızları askerlik dersine l 
büyük alaka gösteriyorlar 

SON POSTA • 

Orhanelinde bir 

Yeni tehlike: Fransanm Katalonyayı 
ilhaka hazrrlandıQı haber veriliyor! 

cinayet 
(Ba§ta.ra.fı l inci "1yfada) 

him hadisenin Katalonyanın Fransayı 

ilhakı olduğunu ve Hhak.ın en geç önil· 
müzdeki hafta içinde tahakkuk edecelf. • 
ni yazmaktadır. 

Parlste akisler 
Paris 24 (Hususi) - Brükselden alı • 

nan haberlere göre, Franko kuvvetlerinin 
Katalonya hududlanna vamı.11 oldukları

misyonuna, intihabatın kontrolü için tek· nı ve yakın bir istikbalde bu havaliyi de 
Orhaneli (Hususi) - Çöreler köyünde istila edeceklerini nazarı itibara alan 

kanlı bir vak'a olmuş, ihüyar heyeti O· Barcelone hükfuneti, bu istiladan kurtul. 
dasında, bir delikanlı, heyet azasından mak için Katalonyayı Fransaya ilhak et
birini bıçakla yaralıyara·ıt öldürmüştür. meği tasarlamıştır. 

Bir genç Çöreler köyünde 
ihtiyar heyeti azasından 

birini öldürdü 

Belçikadan yayılan bu pyialar, Fran· 
Vak'a şöyle olmuıtur: sız meclisi koridorlarında da akisler yap· 

İtalya ve Alınanyanın bu taarruz tçiD. mü• 
hiın mikdarda malzeme, tayyare ve in "' 
san göndermtı olmasına atfedilen ehem• 
miyeti bilhassa kaydeylemi§tir. 

Fransa Hariciye Nazırı diyor ki: 
Paris 24 (A.A.) - Pol-Bonkur, hariciye 

komisyonunda yaptığı beyanatta Akde • 
nizde ve bilhassa İspanyadaki hali ha • 
zır vaziyeti tasrih etmiı ve Fransanın bu 
bölgedeki hayati menfaatlerinin ehem "' 
miyetini göstermi§tir. 

Bakan, halen İngiltere ve İtalya hü .. 
kfunetleri arasında yapılmakta olan mü• 
zakerelerin İspanyol topraklarının tahli· 
yesini derpiş etmesi temennisinde bu ., 
!unmuş ve demiştir ki: 

Bir gece, muhtar Ahmed, köye nid iş· mış, ve büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
ler görüşülmek üzere köy halkını ihtiyar Parlamento mahfellerinde tahmin edıl· 
heyeti odasına toplamıştır. Bu toplantı diğine göre Barcelone bükfuneti, sırf 
esnasında muhtarın kardeşi ihtiyar he:- Franko kuvvetlerini durdurmak gayesile 
yeti azasından Hasible Ali Çar arasında Katalonyanın Fransa ile birleşmiş oldu
bir münakaşa başlamış, if daha büyümüş ğuııu ilan edecektir. Bu ilhaka rağmen 
ve Ali Çar bıçağını çekerek Hasibi baca- Franko kuvvetleri ilerledikleri takdirde 
ğuıdan ağır surette yaralamııtır. Hasib Fransız ordusu ile karşılaşmak mecbu • 
bir saat kadar ıonra ölmüt. katil yaka- riyetinde kalacaklardır. 

1nni1'de ukerlUc de?"ıi g6re1' kırlanmu: lanmıştır. Bazı meb'uslann söylediğine göre Bar-
lzmir (Hususi) -1zmirde, klz mek- yordu. Fakat askerlik dersi kız çocuk- celone hüküıneti, daha §imdiden Fransaya 

cEvvelki hükıimetler tarafından tesbitı 
edilmiş olan politika şımdiki hükıimet ta
rafından da takib edildiği takdirde, bu 
politikanın hiç bir zaman ve hiç bir şe • 
kilde Fransa vaziyetinin zayıflaması gıbt 
bir netice vermesi veyahud İspanyol oı .. 
mıyan kuvvetlerin Fransız topraklan 
yakininde veyahud münakale hatlarım~ 
üzerinde birle§mesıne imkan vermesi 
mevzuu bahsolamaz. 

teblerinde askerliğe hazırlık dersine lan kısa bir zaman içinde sarmış, okul Muşta vergi tahsilatı Minork adasının ~galini teklif etmiştir. Fransada yakalanan 
g&terllen alaka tahminlerin çok fev - programına bir zindelik vermiştir. YDzde doksan Ekserisi komünist olmak üzere bazı Bilyülı casus şebekesi 
kindedir. Yurd işlerine karşı derin bir meclubi- meb'uslar, bu haberin ne derece doğru ol (Bqtarafı ı inci ıayfada.) 

İzmir kız enstitüsü direktörü Hasib yet duyan Türk kızları askerlik dersi • Beşi buldu duğunu tahkik etmek içtn başvekil Blu· edildiğini bildirmişlerdi. Bunlardan bi· 
~kıncı okul programı içinde biçki ve ne büyük bir arzu ile sanldılar. Asker- r ma müracaat etmişlerdir. Blum haberi rinin evinde, Fransanın cenubu garbi hu-
dikişte~, modadan daha önde bir yer iş- lik dersi, sil&h kullanmak gibi vesile - Mu~ (~usust) -

9~? s~nesi ma 
1 

se- ne teyic;i, ne de tekzib etmiştir. dudlarmdaki tahkimatına aid planlara, 
galine muvaffak olan askerlik dersi • ler talebenin beden ve spor kabiliyeti- nesinın hitamına henuz uç ay varken Not - Katalonyanın mesahai sathiyesi hava toplarının yerlerine ve hudud mın· 
nin kız talebeleri kısa bir zaman için- ni arttırmağa başlamıştır.• tahsilat derecesi 32,000 kilometre murabbaıdır. Nüfusu iki takalarmdaki teslihat ve asker mevcu· 
de sardığını anlatırken bilhassa bir nok Hakikaten Türk delikanlısı gibi TU:.k bugün yüzde d.ok- buçuk milyond.-ı ibarettir. Payitahtı duna dair notlar ve bir de seferberlik 
ta üzerinde durd~: kızı da ikinci bir kuvvet olan yurd mu- san beşi geçmış .. Barcelonedir. Bundan başka Akdeniz &a• planı bulunmuştu. 

- «Askerlik dersi, belki de-.ilk za - dafaasında vazife kabul edecek veba - tir. Her sene az bilinde üç, dört limanı daha vardır. Bu hadise hakkında son gelen Avrupa 
manlarda kız talebe için şüpheli bir şaracak bir neticeye yaklaşmak üzere • çok kanuni tazyik İtalyanların tehdidi gazeteleri, çok şayanı dikkat tafsilat ver· 
mevzudu. Nasıl karşılanacağı bilinml - dir. ile yapılan tah .. Roma 24 (A.A.) - 'l'evere gazetesi, mektedirler. Bunları iktibas ediyoruz: 

,..,. """""'"'· ·-..,. .. --"' - · - silat bu sene vali Fransanın Katalonya lehinde bir müda- Tevkif edilenlerin isim ve hüviyetleri 
Zaf,ranbolu ticaret Orhanlgede köylüye Tevfik Gür veı halede bulunması ihtimalini nazarı iti~ şudur: 
Odası mümessilligvi Fidan dağıtılıyor defte~dar Meh .. bara alarak Fransaya ciddi bir ihtarda Jan Bastid; 23 yaşınaa askerliğini ye-

Zafranbolu (Hususi) - Kazamız tica
ret odasının Iağvi üzerine Bartma bağlı 
olarak idare edi • 
len ticaret işleri " 
nı yakından ted· 
kik etmek · üzere 
Zonguldak tica • 
ret odası katibi u-

med !nanın el ele bulunmakta ve bilhassa ıöyle demekte • ru bıtırmiş ve dericılik yapan bir genç. 
Orhaneli (Hususi) - Ziraat memur· vererek aldıklan dir: Marsel Ustrik; Fransız harbiye neza • 

luğu köylüye meyva fidanları dağıtma· pl~lı programlı cResmi Fransız mehafilı, Fransanın İs- retinin eski katibler!nde:ı biri. 
ğa devam etmektedir. Halka dağıtılmak tedbir ve maliye .lUıış defterdarı panyaya aid tasavvurlan hakkında sakit Amumiryan: Sorbon, 'Iuluz, Monpeliyo 
üzere, yeniden, Bursadan beş bin muh· şeflerine verdik • Me1:.med inan davranmaktadır. Bu sebebdcn dolayı üniversitelerine mukayyed, ve beynel • 
t l'f 17000 asma 30000 de dut fi· leri direktifler saye~de mükellefler Fransanın müdahalesi halinde müdhiş milel bir casus olarak tanınan bir İranlı 
de 

1 me:~ft- ' hiç bir kanuni tazyik görmeksizin her bir facianın patlak vereceğini açıkça söy- talebe. 
anı ge ır. . seneden fazla para tahsilltı yapılmış lem.eliyiz. Biz ıosyalist ve komünist Jan Laser; Monpelıyelı bir dansör. 
Ziraat memurluğu, kazamızda gerıde ve halkımız da seve seve vergilerini Fransız gazetelerinin tahrikatına asla e- İvon Talbot; dansör Jan Laserin kızı. 

olan kozacılığın inkişafı için çalı~mak- vermMerdir. Sene nihayetine kadar hemmiyet vermek istemiyoruz, fakat is- Bu kadın, Vassilieva, Label Tatyana ve mumisi Rüştü To.. ~ 
kad, oda muhasib tadır. tahsilatın hemen hemen yüzde yüz de· panyada müdahalede bulunduğu takdir • Amumiryan isimlerıni de kullanmakta· 
ve kAtiblerile be • recesine çıkacağı kuvvetle tahmin edil· de bir ölüm tehlikesıne maruz kalacağını dır. 
raber buraya gel. Bir istasyonun adı değiştirildi mektedir. Bu büyük muvaffakiyet va- Fransaya ihtar etmek istiyoruz.~ Hadise, ilk önce, kanunuevvel ayında 
m4tir. KAtibi u .. liıniz imarcı Tevfik Gür ve defterdar Harb 1'aziyetl meydana çı.km1§tır. Fransu entelict"nı 
mumi ticart mOes· 1.oqalclak Ticaret Ankara, .. (Hususi) - Adana ile Mehmed İnan nam hesabına ne kadar Saragos 24 (A.A.) - cHavas ajansı servisi, ilk önce Jan Bastidi yakaltlJIUftlr. 
seselerı, debağ • Odası Başkiılbl Yenice arasuı.daki Kihyaoğlu istasyonu• takdire layik ise halkın hükamete kar- muhabirinden>: Bu genç, Fransız istihkamlarına aid bazı 

b . 1 tılllt{ :~fab nun adı Yeşilova olarak değiştirilmiş· şı olan sarsılmaz bağlan riamına da o FrankisUerin umumt taarruzu, şimdi fotograflan satacak müşteri aramakta idC 
~neyı v~ e r'!vm . 8 ~ an er . : tir. derece iftihara sezadır. Aragonda 180 kilometre imtidadında bir Polis kendisini bir müddet takib ettik • 

rikasmı zıyaret etm\f, tacır ve sanayıcı. cephede inkişaf etmektedir. İleri hal'e - ten sonra, elindeki suç delillerile birlikte 

lerle temaslarda bulunmuıtur. Burnovada toprak bayramı keti, başlıca aç istikamette yapılmakta • tevkif etmiştir. Yıpıl.ın istintakta Bas • 
Zafranbolunun Zonguldak ticaret oda· dır: t.id, bu ifle alikadat olan adamın Ustrilr: 

sına bağlı bir mümessillik olarak idaresi İmıir, (Hus~ • 1 - Hueskadan Barbastroya doğru olduğunu söylemi§, bunun üzerine bu el• 

karar altına alınmış, 1.onguldak ticaret stto) rak Beynelmilel cenubu §arki istikametinde, ki harbiye nezareti katibi de yakalan • 
p bayramı, 2 - Saragoedan şarka doğru, mıştır. 

odası memurlarından Sabit, sicilli ticaret Burnova ziraat mek 3 - Teruelden şimali prkiye doğru. Ustrik evvelA her şeyi inkar yoluna 
işlerini yapmak üzere burada bırakıl· tebinde köylüleriıl Saragos ve Hueskadan yapılmakta olan sapmışsa da bilihare hakikati söylem~ 
mıştır. iştirakile kutlulan • müvazi ileri hareketlerin hedefi, Siyerra, ve Label Tatyanayı ele vermiştir. 

Tokadda zirai vaziyet 
Tokad (Hususi) - Bağ budama mev

limi gelmiştir. Fakat, soğuklann -deva· 
mından ve zaman zaman kar yağmasın
dan bu iş teahhur etmektedir. Tokad ve 
mülhakatında bu yıl meyvanın bol ola
cağı tahmin edilmektedir. Buğday, ar
pa vesaireyi vaktinde eken köylü, bu 
yıl bunlardan çok istifade edeceklerini 
ınn.makta ve §imdiden sevinmektedir· 
ier. 

Ziraat kongresi için Ticaret Odasın
Clan istenen rapor tanzim edilip Va-. 
kllete gönderilmiştir. 

dı. Civar köylüler, Alkubiyerrenbı dağlık mıntakuını ihata Beş lisan bilen bu genç ve esmer ka .. 
toprak bayramı sa .. etmektir. Teruelden §imali prktye doğru dm, fevkalAde güzeldir. Bir çok yüksek 
bahı erkenden yol .. t yapılmakta olan ilen hareketi ise daha Fransız şah&iyetlerini tanıyor, lüks bir 
lara dökülerek en §imdiden Frankist kıtaatın Tarragona - hayat geçiriyor, genı- ...ıbitlerle de arası 
yeni elbıselerile top • dan Valansiyaya giden yolların Tekatu çok iyi bulunuyordu. -...enç ve güzel k3 .. 
rak bayramına iş . noktasina hAkiın olmalarına medar ol • dının bu arada bir çok defalar Monpelye-
tirak etmişlerdir. O muştur. den Parise gidip geldiği ve Amumiryan .. 
güne mahsus olmak Dünkü harekitın en bariz hAdisesi, la da çok aık temas· ettiği tesbit edilmiştir. 
üzere köylü toprağı.. Faslı kıtaatın geceleyin Ebr'i geçmeleri Güzel kadın, tevkif edildiği zaman Ruı 
nı sürmemiş ve tar.. olmuştur. Diğer taraftan dün işgal edıl • tebaasından oldujunu, bir Polonyalı ile 
lada çalışmamıştır. miş olan Tardiyenh mevkii Aragon e • evlenniif, billhare ayrılmıJ bulundutuna 
Ziraat mektebi ta • yaletinin mühim bir sevkulceyş mevzii söylemiftir. 
lebesinden İbrahim, toprak mevzuu hakkında blr konferans vermiş, Türk olan ehemmiyetli bir mtınakallt merke. Fraııaız entelicens servisinin yaptı.il 
köylüsünün asırlardanberi toprağa karşı gösterdiği sevgiden bahsetmiştir. zidir. tahkikat, bu güzel kaduun ecnebi bir dev 
Köy delikanlılan bu münasebetle mil ll oyunlar oynamışlardır. Fotografda, Franko'nun mtler'e telgrafı let hesabına casusluk yaptığı ve gene ay. 
toprak bayramına iştirak edenler görülüyor. Berlin 24 (A.A.) - General Franko, ni devlet hesabına cuus kaydetmekle 

Hitlere aşağıdaki telgrafı göndermiJtir: meşgul olduiunu meydana çıkarmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor klı Komüniıme karşı yapılan harbde za - Amurmiryanın evinde yapılan araştır-
fer kazanmış olan cepheden Almanya • malarda Jan Laserin ismine tesadü! edil
nın vahim tehlikelerden korumak sure- miş, bunun üzerine kendisi Bayonda 
tile garbe yeni bir hizmet üa etmiı oldu· tevkif eclilmiştir. Jan Laserin mütead -
ğu bu saatte ekseli.nsıruza İspanyanın did defalar İspanyaya geçtiğı ve orada 
selamlarını gönderiyorum. ihtllAlci unsurlarla münasebette bulun -

- Hasan Bey, ben ça • 
hftığım kadar yaşamasını 
da bilen bir adamundır. 

... MeselA aybaş4 olup da 
maaıımı alınca ... 

... Karımı ve çocuklarımı 
alır, iÖyle bir gece, güzel 
bir lokantada yemek ye .. 
dikten sonra bir eğlence 
yerine &ldlp &üzelce etle • 
Dirim. 

Hasan Bey - Peki ama, 
öteki aybaşına kadar ne ile 
geçinirsin? 

Führer, Frankist İspanyanın yakında duğu tesbit edilmiştir. 
muzaffer olması temennisillde bulıınmak 
suretile cevab vermi~tir. 
İspanyanın Londra elçiUğinin tebliği 

Londra 24 (A.A.) - İspanya büyük el· 

Profesör Pittard'ın 
üÇüncü konferansı 

kıkara 24 - Profesör Pittard bu -
çiliğinden te_bl~~ edi~iştir: • gün s&at 16 da Halkevinde üçüncü katı 
İspanya buyuk elçil•ği, Aragon cephe- feransını vermiştir. Konferansta kül • 

sindeki son taarruza İtalyan ve Alman • tür bakanı Saffet Arıkan Tilik Tar~b 
ların iştiraki hakkında İngiliz hariciye ve Dil Kurumlan Başkan' ve üyelerile 
bakanlığına müsbet malt!mat göndermiş- Kültür Bakanlığı erkam, yüksek okul
tir. Ayni zamanda büyük elçi, daim! mds- J:ır pıofesörlerile talebeleri ve seçkin 
tepr Sir Ale1uandr" Kadogan't ziyaret bir d!nle icl kü.tlesi hazı: bulwım · • 



• Sa7f• • 

1 Hadiseler Karşısında J 
• • 
MCNASEB~TSOZ 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 

Kalb 11e mantılı 
Agnl şegl 
Emretmezse ••• 
Bir okuyucum bana yolladılı mek • 

tuba fU atırlarla nihayet venmt: 
- Kalbim bırakma dıyor, mantılJm 

ile bu aergilzefte nihayet vermellitt· 
mi emrediyor. l(a\bim ile mantıtım 
aramda miitereddid kaldım. Banaı • 
llnln aelinl dinllJeJlm? 

* . Otuyaemnun 1lana anl4tblı llflll· 
llfti burada te~ etmtxe J6zum Fı'· 
.Oyonun. Jtendlslne verec:elim ee • 
ftbdan meaeJenln mahiyetini anl1Ja • 
bllinlnlz: 

- Kalbin pterd'll JOl hayatın ilk 
amanlannda tatlıdır, orta yqlannda 
&enle ve çakılla d01u görünür, lhti-
7arlıkta l8e kıymeıll bir batıra ha1int 
ahr. 

MantJim pterdW Jo1 ile Jbd• 
doksan tatsız. zevbiz gelir. Fakat 
daima rahattır. Kızı aeviyorsunuz, size 
qk ve saadet getireceğınl bilıyorsu • 
DUZ. fakJt kilçük aılenin bütün yükü. 
nün zayıf omuzlannız~ yiiklenecelini 
clü§Üİlerek çekiniyorsunuz: 

- Şimdi pekil.l, fakat yarın çol~ 
pula kanpJlımız uman, yani orta ... ,. ••••1""'9 .. iiffD'& 

:Ve bu arada size afkı defil, fakat bu· 
su.nı getirecek obn zengin kızı düşü. 
aüyorsunuz. Artık. kalbin IM!ll dtırmUft 
mantılm leSi bqlamlftır. 

Hangisini dinliyeceksiniz? 
- ~ birleştirmiye bakınız de

mek. bütün diler okuyucular için ye • 
rinde bir tavsiye olur. Fakat sliin hu· 
sual vaziyetinizde esasen ima olan öm. 
rii tatmz geçirmeyi tavsiye etmiy~ df· 
J1m varmachjı pbl, lizl müstakbel il• 

kuıtılara mahkOm etmeyi de 16ze aJa • 
mı yorum. 

MeaelenJn fU ftJa bu tekilde halli 
11z1n bana hiç anlatmadıluuz en mtı· 
IWn noktaya balhdır: 

- Karakterinfz, pllfll\8 kuvvettnJz, 
elfnlzde tahlil. bilgi. muhit olarak bu· 
JundurduJunuz kozlann •YJll nedir? 
Netice lehte ile llze kalbin IHfnl 
dinlemeyi ta'911ye ederim. Aksi halde 
tares1z mantıtm 16'terdill Jolda 11-
riiyecekainiz. 

* Bay Orbana: 

Blıısettiğiniz tzdfvacı hakkınızdı 
hayırlı bulmuyorum. Esasen qk de
dijiniz de çocuklukta batlamıı b!r 
dostluktan ibaret. Bırakmı% babasının 
istedlli kadere dotnı yürilsün. Siz de 
burada meRd alnuJ• Rkmız. 

.,--~ ... 
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IKADDNI 
ceket 

Bir muhtar hakkında 
takibata" başlanıldı 

Muhtann suçu, bağ kütüklerine haciz konan bir köylüyü 
hiddetlendirerek ölümüne sebeb olmakbr 

OtobUs davası 

Beyuıdda Sotanala mahalleslllle fala-
AllbeJ t6J(lnden AH llmlnde bir adam. lıl ederken, cirmi meşhud halinde ,.uıa.. 

kendi 61 km 11 J&Şl!ldatt BaflJeJe ıu.rru nan SeHme AaUJe 4 ttnctı ceaa mabkematne 
etmek lstemlfttr Kımı tlTtJ anuı hleüleJI .erllmlftlr. 
pencereden ıarmot Te derhal Jandarma:pa 1h Falcı tadınm muhakemell Ntmlf ft 1 &J 
bar ederek, auçluyu Jatalatmıttır. mtıddetle hapse, ııo Ura para cen.mıa mab. 

Ktlçilk kız, babasının bir aenedenbert ten- k6m edUmlftlr. Bu daTa aıraaında eski ifa• 
dlllne bu tekilde muamelelerde balundutu - desi blllıfına ifade veren bakkal ıı•hmed 
na .ntlemütldlı. Buola. ad1lıe1e Wdlmlt - bU"8da ._ mUddehmı'ilndlUrca JalUMlı ... 
tir. bade\ten takibat Japdmattadıl'. 

Toplantılar: Poliste: 

Betiktaı Halkevinde llonfer•Dll•r Kutalda hir hırnzlık 
Yann aqam. Betltıat Balkmnde, mu - Kartal l1lllı :mahkeıa'!sı gece bekdsl Blae

Jlarrlr 8e1lml taeı Seda .sahnenin J&JUD- JID W cin eneı vefa~ etm.Lttır. lldınetta. 
dald lnldretb. mabarrlr NvuUab Ata4; da mn odıana eneltt geoe hınıs stnDlt. tilr 
.Bdeblratm maht.ellf kollarb mnauıu birer permananı maklneet De Jller bul eua Oal-
tonterana ftricülerdlr. ımtıır. zabıta bJrmı .r.ramatıadır. 

Terbiye ve cliliplla m&ukaplaıı Kaz.ya ujnyanlar 
~Jde Anut caddalnde oturan BQ• 

lltll Baltmnln olnlllarda terbl1e " dl- ram otıu ltebmed bir bentre blnmll oldu • 
llpUn maelell etratmda tertlb etUll mttna· tu halde aJDl caddeden ~ten b&JftDUI 
n.-11 tonıeramlann tlçilnctld ba puar il iirlmleıd netlcellnde :ren dliprek 181 9J1.ca11 
nl a.aı on betde ftrDecektlr. tırılmlf, ıedaTI edilmek laere BeJo1!u haa

AÇlf konterananı Op. Mlm Kemal öte~ &anaJne kaldınlmıttır. 
cektır. Bu konferansın memıu: ıKaraJcter * Tüalmde Kocatepe IOb.lmda o&man 
lnl midir?. TerblJ• De detifeblllr mi?. ,.. - Pltnaı llllı1nde bir adın lstıtW r.addaJn -
blJe De k11ar;ıı•an ftllfllr neaWere intikal den seçerken 10f6r Pall1n ldarealndeld 11151 
eıUrlleblllr mlh notıaıan etrafında ıoplan- numaralı otomobllln eademealne man• a . 
maktadır. Jaıak baftfce pralanmı.ttır. 

Solda: urell bir Jilnlil verev ve atız Konferamı. ll!ılr baltalıtıan 1nGtebaal-
kanıtınlm1f. il Doktor Pabreddln Kerim, profesör doktor Develerle nakliyat yauk edilecek 

Sajda: Eteklere dolru genifliyen 1'kl M!~-:.1: Slafdeaö"ıedll~ ::Sa;!•:: Şehir dahilinde develerle kömür ve 
Y ka -'-': ruWOJ-~ pro r r ... . --'-ı · tı . kin 

parça önde, iki arkada... a 1• ~ ıer -"'•blB " tablll 14eeel'lerdlf. saıre WIA ıya çır manzara arzet -
bandlar geçfrilmif. Halid c.zi toplmba mekte oldubından Şehir Mec:Jialnin 

• .,,.. Nisan toplantısında bu gibi nakliyat 
H a.._,ıın a..!•m-'ı",ıır· 1 Tarın aRa• .. ı on dotmda catiıat • ---'- edilecektı-. 

• • er 1rC1C1 
1111 a a ıunda JNbba Oduındatı d1t &ablblerl cemi· y-... _u __ _ 

Gaz kokan kahlar 7eU merbllnde, merb11111 Balld IJulnin 6 -
lüm J1}dönömtl dolaylllle dit &ablblerl top - Polislik imtiham 

nasıl temizlenir ıanacatıar, merhumun batıra " mtıaJU· Polisliğe kabul edilmek için mtıra • 
nı Jadedecetıerdlr. eemtyeı, dit tablbledDl caat eden altmış kadar talibin dün İs .. 

- Porselen veya cam • gu kokan b~ı bu toplanbJ& dam etmektedir. tanbul Emniyet Müdürlüjünde tahriri 
!:ır~rule yıkayınız. Koku derhal wl Eif Nacinin kaafaala blıtibınJarı yapılmıştır. 

Hafif lafpde chaux 10 miaU Smln6ntl Balkmn.s: BttmlllD calalal Kadıkay Halkevinde konfenu 
Chlorure de chaux 1 ıpisli. 111 = ':ı~= •ını• .. mu~ Ba aqam eaat 11 de KadJU, Baanl sa.-
Bu suyu kullarfnadan 6nce btraz mtJr. ı:ut Nael aratından fRalk " Relim) mn- lonanda, t..man Rlml Danltmfnd •OlmUI 

ınnız. İçinde yıkadıtuuz kabı quk, duru nha '* konferans '9rllecetUr. Kanteram ı · BeJlD 1111ebb Salmll ldr lronferua ...-... 
sudan geçirir, iyice kurularsınız. ~ danU,. JQktv. Berka pleblllr. tir. 

1 Bacaksızın masllaralılılan : Şaka 
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Harikulade bir maceranın hikayesi: 8 41111!1---JI-

Ben bir casustum ! 
Holly~o~d~n g?rün?.Iİr.en Yatağımın yanı Yb:;,:;;, A'fsb:;mlenin üstünde 

hakıkı hır dıkta toru malı/ azasile birlikte bir Kontaks makinesi duruyordu 
.. Her istenilen şeyi bulan adam" , hayata bir stüdyoda 

süpürücülükle atılmıştı. Geçenlerde 
bir film kumpanyasına 20 milyon dolar borç 

Ertesi sabah, saat üçe doğru uyandı-, 
ğım :zaman kendimi yatakt:ı giyinik bır 
halde uzanmıı buldum. Elektrikler de 

verdi yanıyordu. Uyanmama sebeb de hasta· 

Hollywoodda çot 
büyük bir f(>hreU ha
iz bulunan bir adam 
vardır. Bu adam Gre
ta Garbo, Marlen 
Ditrih ve Şirley 

Templ'in hep b1r &· 

rada aldıklan mek· 
tublardan fazla mek. 
tub almakta, onlar· 

dan fazla aranmakta
dır. Bu adamı halk 
tammaz, onunla ala
kadar bile olmazlar: 
Halbuki Holywood, 
daki film alemi on-
auz yapamaz. 

O, filmcilerin en 
fazla güvendikleri 
bir adamdır. Bir sah .. 
ne vizu olmadığı gibi Maruf artist Lola Lane ve cher §C!ll bulan adam>ın yarım 
dekor.atör filan da ıaatte bulduğu bcn.,<>ri 
değildir. lsmı sadece J. Ralph Ringdir. müşterilere aiddir. Birinci sınıf müştc-

Mahareti de sadece: riler yüksek sinema yıldızlarıdır. Bunlar 
cHer istenilen §eyı bulan adam> olma· istedikleri her §eY için ona müracaat et

11dır. mektedirler. 

lanmış olmamdL Müdhiş surette hasta 
idim. Dermansız dermansız soyundum. 
Başımdaki ağrıyı gidermek için iki as· 
pirin yuttum. Bir bardak su içtim, ve ge
ne yatağa girdim. Ancak yanm 5aat son
ra uyuyabildim. 
Şu noktayı bilhassa hatırlatır.ak iste· 

rim ki, bu yarım saat içinde neler gör· 
medim neler? .. Fotograf makineleri, Beg· 
hin uğursuzu, Yugoslav :zindanları, ve 
daha ne bileyim birçok şekilsiz ıeyler 

gözlerimin önünde hora tepti ve en mü
himmi ağladım, kana kana ağladım. 15 se
nedir bir damla gözyaşı dökmüş adam 
değiJim. Öyle iken, bu sefer o kadar ağ· 
lamıştım ki, yastığım sucuk kesilmişti. 
Bununla beraber gözyaşının, §ahlanmış 
heyecanlara karşı bir nevı emniyet SÜ· 

papı olduğunu söylersem, bana inanınız. 
Öyle ki .kahvaltı zamanı bayağı bayağı 
neş'emi bulmuştum. 

Kahvaltıya geç kalmıştım. Taraı;aya 
indiğim zaman, kala kala bir Vogeller 
kalmıştı. Başımın arkasındaki §İŞ te bü
yüdükçe büyümilş, yumruk kadar ol
muştu. O kadar acımıyordu ama, taban
larımın her yere değişinde, oraya bir tok· 
mak vuruyordu sank.1 ... 

* Bu yüzden ayaklarımın ucwıa basa 

Ralph Ring'i ancak sinema ile çok ya
kından alakadar olanlar tanır ve çok mil· 
him bir adamdır. Hergun almakta olduğu 
binlerce mektubları tasnif eden on be.§ 

kAtibe ve katibi vardır. 
Aldığı mektubların da çoğu garibdir. 

Birkaç tanesini zikredeceğiz: 

Hollywooddaki bütün stüdyolar onunla 
daimi bir surette temao;tadırlar. Stüdyo
nun biri bir yılan audı, değil mi, hemen 
ona telefon ederler. 

basa ilerledim. Masaya otururken, Vo
geller kalktılar. Birbirimize sırıttık, bey· 

on:ı lik sözleri söyledik. Sonra Herr Vogel 
yok· günün ilk haberini, bombasını uçurdu: 

İki cüce isteniyor, hemen gene 
müracaat.. cOnun11 bulmadığı şey 

tur ... 
cMösyö, bonjur ve orevuar diyebilen 

bir papağanım vardır. Size satmak !sti
yorurn.11 

cAyaksız bir adamım. Fakat bu halim
le fevkalade carnbatlık yapıyorum. Size 
llzım olurum belki .. • 

cOn sekiz yaşındayım. Boyum iki met
redir. Fevkalade bir surette yüzümü bu· 
ruşturabiliyorum.11 

Bu mektublar muntazam bir surette 
tamif edilmektedir. 

John-Ralph Ring'in asıl lsml: 
Joshua Ringstein'dir. Bundan yirmi 

1ene evvel Hollywooda geımiştir. Ralph 
Ringin ilk vazifesi 5tüdyolarda süpürge
cilik idi. tıte bu csabık süpürgech bun
dan pek az bir müddet evvel büyük bir 
film kumpanyasına tam yirmi milyon 
dolar ikraz etmiştir. Hem kendisi sağlam 
kefalet gösterenlere yalnız yirmi milyon 
dolar değil cbir11 doıar bile ikraz etmek
tedir. Bunun için Hollywooddaki bütün 
figüranlar müşterisidırler. 

Katibeleri içinde üçü cbirinci sınıf11 

Bundan bir buçuk ny evvel muhtelif 
stüdyolara bir günde alelacele bulduğu 
cmallar11 şunlardır: 

1 - İRi çift sarışın ikiz çocuk. 
2 - Bir çıngraklı yılan. 
3 - On beş çift yüksek çizme. 
4 - Bir metreden kUçük 4 cüce. 
5 - Elleri üzerinde yürüyebilen dört 

adam. 
6 - Paraşütle atlıy:ın biı· figüran. 
7 - İlli cSiyam• kedisi. 
8 - Dört kuzu butu ..• 
Biltiln bunlar yanın saat içinde bulun· 

muştur. 

Ralph Ring kısa boylu kambur bir a 
damdır. Daima şen, daima şakacıdır. Ça· 
lışması hakkında demiştir ki: 

c- Ben yirmi dört saatte, istirahat e 
debilmek için ancak beş saat 33 veya 3; 
dakika bulabiliyorum. Bunu da cidder 
çok görüyorum. Vücudüm elverse de da 
ha fazla çalışmış olsam, muhakkak k 
Hollywodda'un tam manasile bir diktatö 
rü olacağım.> 

Çok para kazanan bir yıldız 

Amerikada yerleşmiş hatıl Amerikan·ı redecektir. 
)aşmış olan Fransız san'atkirı Lily Pons Nevyork operasında temsil başına 3~ 
sinemada olduğu kadar tiyatroda dahi Türk lirası alırken radyonun tek b 
mühim bir mevki ışgaı etmektedir. Si- programından 4500 Türk lirası almakt 
nemadan sonra da radyoya intisab et- dır. Filmlerinden ise haftada tam 90 
miştir. Oç karpuzun bir koltuğa sığamı- lira almaktadır. 
yacağını idrak eden Lıly fons son :za- Resimde kendisini son çevirdiği l: 
nıanlarda tiyatrodan ayrılmıştır. Bundan film esnasında istirahat ederken eö 
böyle faaliyetini radyo.,. linemaya has- yorsunuz. 

- Duydunuz mu? .. İngiliz yüzbaşısı 
ile karısı gidiyorlar!.. dedı. 
Başımdaki yara şiddetle zonkladı ve: 
- Ne zaman?. dive sordum. 
- Bilmiyoruz. Haber 'Mosyö Duclos-

tan. o hepsine vakıf .. 
Bir §eyler homurdanara~ sözü değiş

tirdim. Demek İngili.z1er gidiyorlard! ha .. 
korktuğuma uğruyordum. Yüzbaşının 
casus olmadığı muhakkaktı. Yalnız orta
:la olan hakikat te kansının bir İtalyan 
bulunmasıydı. Komiserin odasını hatır
ladım ve Beghlnin vira, İtalyan dostlann 
var mı, kimlerdir?_ diye soruşu gözü
'YlÜn önüne geldi. Fakat hayır buna ım· 
tan yoktu; bunlar casus olamazlardı. 
Yapılacak en doğru iş Beghine telefon 

•tmekti, kahvemi bir hamlede içtim. A· 
ıağa kalktım. Salondan ve holden geçe· 
ek kapıya doğ:ruldurr.. Tam bu sırada 
)ahçeye uzanan ağaçların arasından yüz
>aşı göründü. Her halile benimle konuŞ
nak istediğini anlatıyordu. 

Sözü uzatmıyayım, yüzbaşı ile selam. 
aştık. Herif bana, sahildekı adamın, ka
ısının ağabeysi olduğunu, ve büvük har. 
in sonlarına doğru bir silah işinde ken· 
'isinden 7 bin İngiliz lirası sızdırdığın: 
nlattıktan sonra: 

- Ben ne bilirdim kı, iş dalavereli i· 
'liş, dedi. O sırada Romada nekahatimı 
·eçiriyordu.m. Beni de hudud harici et· 
ilerdi. Dün birden karŞlma çıktı. Sıkıl-
1adan, eski işi ile beni tehdide kalkıştı 
e biJdiğiniz vak'a oldu. Bittabi, bundan 
onra burada kalamayız. Karımla Tunu· 
'i gidelim diyoruz. Ama paramız yetiş-
1iyecek. Bana ikt bin frank ödünç vere· 
ilir misiniz, azizim.. dedi. 

Şa§kınlıktan küçük dilimi yuttum. j. 
"mden: c Vay onurlu yüzba§l vayl11 diyr 
öylendim, ve: 

- Size yardımda bulunamıyacağım
an dolayı çok müteessirim yüzba~ım. 
'aram ancak bana yetecek kadar .. fazla 
'saydı, maalmemnuniye .•. diyordum k 
izbap cAllaha ısmarl!ldık:11 derneği U· 

ıtarak ıerisin geriye döndü ve uzak· 
ştı. 

* On dakika sonra, Beghinle telefonla 
nuşuyordum, sesi hırçındı: 
- Yüzbaşı Hartley ile kansının y:ırır 
elden ayrılmalarınm ihtimali var. Ben. 
'n, Tunusa gidebilmek için iki bır: 

ank istedi, dedim. 
- Aıa, daha başka? 
- Belki ehemmiyetli bulursunu!. Dıir 
ce, birisi ilzerime hücum .ettı. Ensem· 
n vurarak beni 7ere yıktı ve üzerim 
adı. 

OteZciJIC bavulumu g6ıterdim 
Manalı bir ıük\it oldu. Derken Beghi- rek biraz ayrıldı. Ben hemen yapıştır-

nin sesini yeniden duydum: dını: 

- Adamı tanıyabildin mi?.. - Taciz etti~mden dolayı müleessi-
Anlattım ve arkasından korktuğum rim, fakat 11'.itfen odama kadar gelir Jni .. 

sorgu ile kar§llaştım: ainiz?. Biraz evvel şehirde iken odama 
- Odanı aradılar mı? girmişler, bavulumu :zorlıyarak kırmı1-
- !Bavulumdan Jkl film rolüsil alın- lar ve bir takım kıymetli eşyamı çal• 

mış. mışlar .. 
- Ne zaman? - Hemen geliyorum .. 
- Dün. Odama çıkarken, ııeler kayboldu diye 
- Başka bir feY· daha çalınDUf mı?.. sordu. Ben de Beghinin emrettiği o ga. 

Sual pek nazikti. rib listeyi tekrarladım. Sonra da filmleri 
- Hayır ... Fotograf makinesini niha- kattım. Köche başını salladı. Bir şey 

yet holden aprmıflardl. Odamdan çalın· söylemedi. Filmleri alanın ve hahçede az 
mış sayılmazdı, bu... kalsın benJ tahtalı köy,· yollıyacak olaıi 

Bir sessizlik daha oldu. Kulağıma bir yumruğu ense köküme yapıştırmış ola· 
takım mınltıJar geldi ama anhyamadım. nın Köche olması hiçte uzak bir ihtimal 
Sonra konuşan ıene Beghin oldu. dqğildi. Bu takdirde, düpedüz l'&lan 

- Vadassy! aöylediğhni anlamıştL 

- Efendim.. Odaya girdik. Öz elimle kırdığım ba· 
- İyi dinle. Hemen otele döneceksin. vulumu ince bir dikkatle gözden geçirdi. 

Köcheyi görecek ve §Öyle diyeceksın: Sonra gözlerini bana dikerek.: 
cBavulumu zorlıyarak açmışlar ve ~fr - Büroma kadar zahmet eder misiniz, 

çok şeylerimi çalmışlar. Mesela bir gü. mösyö? .. Kaybolan eşyanın bırer birer 
müş sigara tabakası, bir altın saat köste- suretini yazayım, dedı. 
ği ve iki de film. Elinden geldiği kadar 
ışi büyüt, gürültüye getir, pmata yap. 
Diğer müşterilere birer birer söyle. Bu· 
nu otelde bulunanların duymasını isti· 
yorum. Şikayet et. Nedir bu çektiğimiz, 
insanın canma bile emniyeti kalmadı fi· 
lan, diye at tut. Yalıuz polisi çağırayım 
deme .. 

- Fakat .•• 
- Münakaşa yok. Ukalihk etme. Sa· 

na ne söyleniyorsa onu yap. Bawlun 
zorlanmış mıydı? .. 

- Hayır, fakat.. 

Söze başhvacağı yen unutan acemi bir 
aktör gibi Köcheyi takib ettım. Odasına 
gırmce, dıkkatle kapıyı kapadı. Bana bir 
iskemle gösterdi ve kendisi de kalemini 
eline aldı: 

- Yazabiliriz, mösyö. dedi. Sigara ku· 
tusu, aemiştiniz.. zannederim altındı, 
buyurmuştunuz ... 

Apışmıştım. Sahilden dönüp te odama 
çıkarken öyle mi söylemiştim acaba?M 
Hatırlıyamadun. Amm:ı herro merro de
dim attım: 

- O halde, kendin bu süsü ver. Ondan - Hayır, gümüş. Bir kö!::esinn t V. 
sonra git Köch•ye söyle. Şurasını iyice 1 harfleri var. Öbür tarafı da düzdü. On 
aklında tut ki, filın!erı ikinci pllnda sa- aigara alırdı. • 
yacak, onlara ehenım:yet vemıiyeceksın. - Teşekkür ederım. Köstek nuıldı? 
Asıl telaşlandığı~ üzüldüğün teY çaldır- - Elden düşme aldım. Montparnasse 
:iıtın kıymetli eşya olacak, anladın mı? gan civanndaki kuyumcu dükkinlann· 

Ve telefon kapanıverdi. dan birinin vitrininde asıiı idi Oradı * görmüJ almıştım. ıs kırat altın köstekti, 
Odama çıktım. Beghinin verdiği taU. BildiA'fn gibi eski işlerden, ağır, kalın ve 

matı harfi harfine yerine getirmek için, büyük halkalı kösteklerden. Bir ucunda 
~vvela bavulumu kilidledim. Sonra ka· da 1901 Brüksel sergisini ifade eden bJr 
pının anahtarile zorladım ve kilidler· madalyon vardı. 
'erden birini sökerek açtım. Ukr&flrken Köche bunları inceder.. inceye kay. 
~ğdiğim anahtarı da düzelteceğim diye detti ve: 
le anamdan emdiğim süt burnumdan - Şimdi sıra iğneye geldı, dedi. 
~eldi. Bavulun kapağını kaldırdım, eşya- Ha, sahi .. bir de iğnem kayboldu, de-
:nı karıştırdım. MendU!eri buruştur· mfştim. Bunu anlatmak o kadar kolay 
:ium. Sonra aynanın karşısına geçerek olmadı. 

!eğme aktör gibi yüzüme felakete uğ- - Bir iğne işte.. kravat iğnesi §Oyle 
ramışlann maskesinı geçirerek merd!- altı, yedi santim uzunlugunda. B:tşı da 
enlere atıldım. Deli gibi Köcheyi ıra· inciden. İğne de altm suyuna batmıştır. 

naya koyuldum. Otel sahibi, sırtınd3 - Bu eşyanın durduğu kutu nasıldı? 
lornozu sahilde Roux 'Ve Duclos ıle gö- - Alelade bir tenek~ kutu, sigara ku· 
üşüyordu. Kolundan yakaladım ve: tusu. İçinde de iki film vardı. Kullanıl .. 
- Affedersiniz, dedim. Sızinle biraz mıştı. 

msusi görüşmek istiyorum. Gayet mü· - Sizin bir Contax makıneniz var, de-
1im bir mesele için.. iil mi? •. 

Köc:Jıe. mtlfter1lertn• 6zürler dW e-- DnMat JJ tad • ..,. 
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Hani bazı erkekler vardır, bir sağa, biri 

sola baka baka yürür, sağdaki &anşını 

gözden kaçırmaz, soldaki esmeri alıcılı 
gözle süzer. Geriden gelen kumralın, ya· 
nından sürünerek geçmesini bekler, kar· 
şı kaldınmdaki kürk mantoluyu yakın· 
dan görmek için kaldırım değiştirir. İşte 
ben bu erkeklerden değilim: YaQ.ımdan 
kadın mı geçiyor, tekir kedi mi geçiyor; 
alakadar bile olmam ve bu halimden çok 
memnunumdur. Çünkü bu sayede yolu· 
mu şaşırmam, tramvaydan, otomobilden, 
alacaklıdan velhasıl görünür görünmez 
bütün kazalardan korunurum. 

Fakat nedense evvelki gün ahlakını 

değ.iiti? Buna hiç şaşmadım. Avrupa ha· 
ritasının değiştiğı bugünierde benim ah· 
lakıın değişmiş, çok mu1. 
Dalgın dalgın yürüyordum. Başım ö

nüme eğikti. Gözlerime bir çift iskarpin 

SİZİ TANIYORU 
Yazan: 

İsmet Hulusi 

topuğu iliştL Başımı biraz daha kaldır· c- Ben sizi bir yerden tanıyont.m!> 

• 

dun. Gergin ipek çorablarını gördüm. duyardı. Yürüdük bir kumaşçının came- - Nereden? 
Herhangi ipek çorabdan farksızdı, ama, kAru. önünde bir lfilıza durau. Ben de dur- - Sizi ben kocama benzetmfşim. şlm· 
ipek çorablann içine saklsnnuı munta- dum. İlkbahar çiçekleri renginde bir ku- di boş cüzdanınızı görünce o hatırıma 
zam bacakların güzelltğlnl setredeceğine ma;c;a gözleri takılmıştı: geldi. Onun da cilzdanı daima böyle boş. 
bilakis küşade bir vaziyete koyuyordu. - Ne güzel- tur. Yüzü de sizin yüzünüze çok benzer. 
Başımı biraz daha kaldırdım. Etelinl Dedi. Çantasını karıştırdı: Ayağa kalktı: 
gördüm. Herhangi bir kadın kostümü e· Ben hemen atıldım: - Affedersiniz, tanımadığım bir in-
teği idi ama, hani içimden: - Alalım. sanla fazla oturamam. 

- Böyle etek öpülür! Girdik ve bir robluk aldık. Parasını Paketleri topladı, gidiyordu. Elini u-
Dedim. Biraz daha başımı kaldırdım. verdim ve böyle böyle birkaç dükkana zattı: 

Bu sefer belini gördüm. Herhangi bir ka· daha dalıp çıktık. Baharlık epey eşya al- - İsmimi size söylememiştim.. Zara-
dın beli gibiydi, ama demiyeceğim, her· mıştık. Hepsinin parası benden gidi- fet! 
hangi kadın belinden çok başka idL İn· yordu. Dedi ve artık kabaı.ık olsa da kendim! 
ceydi, kıvraktı. Biraz daha başımı kal· O her dükkAndan çıkışımızda bana tutamadım: 
dırdım. Omuzlarını gördüm. Herhangi biraz daha sokuluyor: - Benimki de Gabavet: 
bir kadında öyle omuz görmemiştim, - Sizi ben çok iyi tamyorum, fakat Dedim. 
çünkü vücudünün heyeti umumiycsine nereden? Ömrümde bir kere bir kadına alıcı 
pek güzel uymuştu ve nihayet ensesine Diyordu. Nihayet bir lokantaya gir- gözle bakmıştım ama, baktığıma, baka
döküll'n kıvırcık san saçlannı gördüm. dik .. karşı karşıya oturduk. Yemeklcrı- cağıma bin keıe pişman olmuştum. 
Bir gönülü bağlamak için bir tek telı kA- mizi yedik. Paraları verdim ve ona rast- ı----~~---------
fi idi ama, saçları tek tel değil, binlerce geldiğım zaman dopdolu olan cüzdanım YARINIO NUSHAMIZDA: 

teıru. boşalmıştı. Baba ve oğul 
B. ~ım dik vürüdiim. Önüne geçtim. Hah d di · i d t d - " - , e , sız nere en anı !gım: 

Yurumi gördüm, bilmem hangj gazetede şimdi anlndım. 
dünya güzelinin resmını görmüştüm. O- ...... ---=-=:=::..--=----== 

Yazan: SaUi.1ıaddin Enis 

nun yuzü bunun yüzünün yanında çok ADALAR MALMÜDÜRLÜGÜNDEN : 
çirkin kalıyordu. 

Doya doya bakmıştım. Ba§ımı çevire- no··1apla1· Ot ı· s t 1 kt 
cek yoluma gidecektim, fakat çevireme- e 1 a 1 aca ır. 
dim. Çünkü o gülümsemişti. Gülüıruiyen Tamamı Satılık Ote,I: No: 17135 Altın Ordu Caddesi Yalı ma-
hir kadından yüz çevrilmezdi ya .. ben de ballesi BÜYÜKADA. 

gülümsedim. Bir müddet te böyle ba- Alt kat: Büyük gaztno halinde taşlık iki oda, bir mutfak ve otele bitişik ça· 
kıştık, ve o söyledi: maşırlık, iki sarnıç ve yan tarafta harab bir makine dairesi. 

- Affedersiniz beyefendi. 1 nci kat: Bir koridor üzerinde 10 oda, 2 hela ve ön taraf balkon ve arka ta-
-- Estağfurullah.. rafta büyük bir tarasa. 

- Ben sizi bir yerden tanıyorum. 2 nci kat: 10 oda, 2 heli ve ön ve arka taraf balkon. 
Böyle bir söze kar§ı: 3 ncü kat: 2 büyük oda, 8 küçük oda. 
- Hayır, ben sizi tanımıyorum! 
Gibı kaba bir mukabelede bulunmak Otelin sol tarafında 160 metre bahçe ve etrafı duvarla çevrilmi,tir. 

çiylik olurdu: -Tamamının mesahai sathfyesi 879 met re murabbaıdır. Arka taraf tamamen 
- A evet, dedim, gözüm ısırıyor. deniz sahili ve Adanın §erefli bir yerin dedir. 
- Hem o kadar iyi tanıyorum ki. Tahmin edilen kıymeti defaten ve pe şiilen verilmek §artile 9800 liradır. Ka-
- Ben de öyle! palı zarf usuliyle satıhğa çıkarılmıştır. Satış muamelesi 7/4/1939 Perşembe gü. 
Yanyana yürüyorduk. Hattl konuşu- nü saat 14 de Adalar Malmüdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve iza

yorduk. Ne tatlı bir sesi vardı. İnsan onu hat almak istiyenlerln Adalar Malmüdürlüğü Milli Emlak masası ve İstanbul 
dinledikçe daha çok dınlemek arzmunu Defterdarlığı Millt Emllk Müdürlüğüne müracaatlan. (1536) 

. Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Bedellerini ~ sene zarfında ödemek ftze. 
re ald.ıb 1931 v dnha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyoıılaruı bakiye 

-' ~ liç seıı.elik taksitlerini def'aten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
Senelik satıflarımızın % 30 una f§tirak ettirilmek sureWe bedelleri ödenmei

te olan 1934 ve daha evvelki aeneler mahsulü konsinye Afyonlann lk1 ıenedeıı· 
heri verilen tabf.tlerle takrlbeıı nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezldlr Afyon sahiblerine mUıza bir yardım olmak üzere geri kalan Qç se
nelik taksitin l/Nisan/938 tarihinden itibaren defaten ödenmeslnı karar veril .. 
miştir. 

Alfikadarlarm ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına nazaran qa .. 
ğıda glSsterilen tarilılerde İstanbul'da idaremize milracaatlan lüzumu ilfuı olunur. 
İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edemiyeceklere aid 

olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldılı gibi banka vasıtnsiyle kendilerine 
havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibra~ edemiyenleriıı müracaatları tediyatın 
sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 > > Pazartesi 
1031-1045 ~ • > Salı 

1046-1060 e > > Çarşamba 

1061-1075 ., 
> > Perşembe 

1076-1090 8 > > Cuma 
1091-1105 11 > • Pazartesi 
1106-1120 12 > > Salı 

1121-1135 13 > > Çarşamba 

1136-1150 14 > • Perşembe 

1151-1165 15 > • Cuma 
1166-1180 18 > > Pazartesi 
1181-1195 19 • > Sah 
1196-1210 20 • > Çarşamba 
1211-1225 21 > > Perıernbe 
1226-1240 22 > > Cuma 
1241-1255 25 > > Pazartesi 
1258-1270 26 > • Salı 

1271-1285 27 • > Çarşamba 

1286-1300 28 > • Perşembe 

1301-1315 29 • • Cuma 
501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 
521-540 s • > Salı 
541-560 4 > > Çarşamba 
561-580 6 > > Perşemb 
581-600 6 • • Cuma 
601-620 7 > > Cumartesi 

• 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

!Kadıköy -Vaklflar DirektörlilğU llAnları 1 
Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
Altunizads Koşu yolu 20 Ev 

> • 22 DüWu 
• > 24 > 
> Küçük Çamlıca 26 > 

• Koşuyolu 36 Ev 
• > 40 • 
» > 44 > 

• • 46 Oda 
• • 62 Ev 
> • M • 
> • 66 • 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler kiraya verilmek lizere açık arttır • 
maya çıkarılmıştır. 

İhaleleri 28/3/938 Pazartesı günü saat 15 dedir. isteklilerin Kadıköy vakıflar 
müdürlüğüne müracaatları. (H65) 

1 - Neyi bilecek? Naciyenin bu eve altında .ezecek kudreti kalmamıştı ... şeyler .ioruyordu! Kendisine taUı bakı-
zampara aldığını!. Derhal soyundu, musluğa koştu, abdest şile bir ~eyler soran sevimli Naciyenin 

--- Son Posta'mn edebi romam : 19 ---
Ah, Şu Hayat! - - l ! ! ! . A aldıktan sonra kıbleye dönerek ku~anı adeta mahzun sesini işitir gibi oluyor 

Murtaza efe~di. evvela sapsarı, son- açtı. Titrek sesile okumağa başladL ıfakat, felce u~ramışcasına harekets~ 
~ mo~or kesıldı. K~d:nı .ŞJ?detle itti. Murtaza efendinin mazlum bir ölüye bir ıztırab duyan iç benliği bu sorgula
~~şlerı. ~cırdıyarak gıyınmege baş!adı. kur'an okuyan sesi, akşamın loş1uklan- rın ne olduğunu bir türlü kavnyamı
Ium bı~ır b~ ~ıldıran adam geç vakıt ne na damlıyan ın.cak gözyaşlan içinde eri- yordu ... 
yapmaga g~d~yordu? .Aca~a Na~iyenin yordu... . .. Nihayet uzanmış olduğu sedirde içi 

- ret edecektı! .~~at b~~enbıre tekrar vakti gelmişti. Odaya beş numaralı bir zubla karşısına geçmiş ona soruyordu: 
Bu dayak ona bir ders oldu mu? Ne !Murtaza efendi birdenbire köpürüyor- kaynanasının ustune hucum ederek: petrol limbası getiren Mürvet kocası- _Emanetimi ne yaptın? 

gezer! Üç gün bir paçavra gibi kıvrılıp du: -•İsbat et! - diye gürledi - Ölüye if- na: Murtaza efendi gözyaşlarını yutarak 
kı\Tandığı köşeden kalkınca ilk işi da- - Kadıncağızı yattığı yerde rahat tira ebnek kolay .. _faknt ~s~at :tmeli! O - Sofra hazır! - dedı • halsiz halsiz eevab veriyordu: 
ha uzak bir komşu kümesine dalmak bırakın .. hem ağzını topla! Naciye dün- :aman ne yapacagımı g~rursu~ Ama Murtaza efendi kıbleden kalktı, bu, -Emanetini saklıyorum Naciye Giil 
oldu! yanın en temiz, en namuslu kadınıydı. ısbat edemezseı:ı vay halı~.e .~emn!! lhabralarla dolu Naciyenin gelinlik o- yüzükle yüz görümlüğü küpelerini so· 

Yakalanmak, değnek ve sopa ile da- Gene bir gün Murtaza efendi, küçük Karşısında hı~d~tten gozu •. k~rarmış, dasının her köşesinden zavallı genç ka- nıyorsun değil mi? Onlara el bile silr-
~ak yemek tekerrür ettikce Murtauı e- Münirin bir türlü ıslah olmıyan yu - zangır .. zangır tıtrıyen erkegı ınandır- ıdırun_hayalleri çıkar.ak etrafını almış, dürmedim.. oğluna sakhyorum onlan. 
fendi: murta hırsızlığına isyan ediyordu: rnak lazımdı. Acar Fatma çatlak sesile: Mürvetin yemeğe davetini işidemiye- Naciye darılmış gibi mahzunlaşarak 

- Bu soysuz neredep çıktı! - diye - Sen benim evladım değilsin! Allah - İsbatından kolay ne var - Gedi • cek kadar gö~ünün acılarına dalmıştı. daha titrek bir sesle· 
haykırıyordu • biz yedi göbeğimize ka- h-ahretsin seni! evlendiğinizin tam üçüncü ayı, bir ge- - Duymadın mı yahu? Yemek h3zırl . · 
dar tepeden tırnağa namuslu insanla- Acar Fatma derin .bir yeis ıiçinde is- ce yansı bu eve bir delikanlı girdi. Er- - diye tekrarlayınca Murtar.a efendi: . - Hayır ~ d~yordu • ben sana başka 
nz .. fukarayız, esnafız, ama el malında ynn eden babanın hiddetini körükle- tcsi sabah erken çıkıp gitti. Galiba se- - içim istemiyor, yemek yemiyece- bı: .. e:nn:ıetımı soruyorum.. oğlu~u, 
gözümüz yoktur. Milyona da, toplu iğ- miye kalktı: nin hiçbir şeyden haberin yoktu a za- ğim. Ben biraz rahatsızım bu gece, E:en 1::ıı:ıınmı sonı;oru7m. Nerede be~ım 
nele de baş çevırmeyiz. Bu cibilliyetsiz - Senin evladın değil ya .. bunu bil- vallı!.. Bu ela gözlü uzun boylu deli- .annenin yanında yat olmaz mı?. dedi - kuçu1t !8~··· \er onu bana .. oglu• 
nereden çıktı? Haşa sünune hfışa bu be- tün mahalleli biliyor!. kanlı bbkı .Münire benziyordu! Söylet- Mürvet kocasından gördüğü bu istis- mu, Munırımı ver bana .. 
nim c' Uidım değil! Murtaza efendi bir çılgın gibi yerin- tin beni 4şte!.. kalin manasını annesinden sormak için Naciye kollarını uzatarak ağlıyor, 

Bunları derin bir zevkle dinleyen den kalktı: Murtaza el.endi ta yüreğinden titri- .derhal kapıyı örterek aşağı koştu. Mur- Murtaza efendi ağırlaşmış kollarile Mü-
i\car Fatma: - Ne dedin?! Bütün mahalleli bi- yerek: taza efendi geniş bir nefes alarak kapı- niri kaldırıp uzatıyor, fakat Naciye du· 

- Hay ağzını öpeyim - diye söze Iiyor mu? Neyi biliyor?! Çabuk söyle!! - Sus!· diye haykırdı - sus!! O deli- yı sürmeledi. Oh, yalnız kalmıştı!. Bi- manlaşıyordu. Uzanmış kollan bu bem· 
karıı:;ıyordu- Elb tte senin evladın de- Murtaza efendi bir deli gibi !kaynana- kanlı Naciyenin kardeşiydi! çare ölü Naciyenm ruhu mutlaka bu beyaz duman içinde kayboluyor.. ku· 
ğil .. "'kimbilir o aşifte kan nerelerden sına hücum etti: Kollan felce uğramış gibi iki yanına gece bu odada dolaşıyordu! Murtaza e- faklarına derinden derine bir 'kadın hıç· 
peydahladı bunu. Mirasından mahrum - Aa çıldırdın mı ayol?. Kendine gel düştü.. · !fendi, genç, güzel ve uysal ilk karısının kırığı doluyordu. Sımsıkı ellerinin ara· 
et1 - Söyle bakayım, neyf biliyormuş Karşısındaki mel'un kadına elini ıkal- bayalini öyle yakın, öyle açık görü- sında tuttuğu Münire bakıyor. 

Bu alçak ve sefil iftiraları duyan mahalleli? dıracak, onu lbir yılan gibi ayaklarının yordu ki ... 'Hem bu 1hayal 'kendisine bir - Arkası vcır -
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" Son Posta .. nın macera romanı: 66 
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A~~~~'lfşa eden idam olunuı:!_·n 

Harb sanayi casuslen era•ındakl mücadele' 

Litvanyalının ağzından çenesine akan şarab kan damlalarına benziyordu. Bunu 
görünce Vielopolska sıkılmış bir halde bize doğru döndü: "Affedin, asm 

hastalığı vardır babamda, güç nefes alır! ,, dedi 
Size demin verdiğim sözden asla 

vazgeçmek niyetinde değilim. Eğer ma
kul bir fiat teklif ederseniz hükUınetim 
namına hemen size tesviye edebilirim! .. 

Çek deftc::-imi önüne koyduktan son
ra Litvanyalının makinesini değil, ci
ğerini bile alacağıma son derece emin
dim. Gülerek sordum: 

- Mösyö Mişel! Cihazınız için ne gi
bi bir fiat istiyorsunuz? 

Litvanyalı birdenbire şaşaladı. Aya
ğa kalkmak istedi, kalkamadı. Tepe -
sindeki kırmızı ibiği bir kaç defa sal
landı. Sanki ağzı bir kaç yüz iple geri
len kocaman bir ağız imiş gibi yüzü -
nün bütün buruşuklukları gerilerek, 
güldü. Çenesini bir kaç defa oynattı, 
fakat bir şey söyliyernedi. Galiba he • 
yccanından sesi çılonıyordu. 

O vakit Vielopolska telaşla yerinden 
fırlamış, merhamet mi, nefret mi ifade 
ettiği belli olmıyan nazarlarla babası- Litvanyalı birdenbiTe elleri titriyerek çeke uzandı. 
na balanağa başlnmıştı. Sonra; birden- frank, her halde pek noksan olan bu ci- - Bizde adettir, dedi. Mühim satış-
bire, masanın üzerinde duran şarap şi- bazınız için çok fazladır. Zira, tak - !ardan sonra birer bardak şarab içeriz. 
şesinden bardağa şarap doldurup ba- dir edersiniz ki bu keşfiniz şimdilik aı:ı- - Dostluğumuz şerefine içiyorum!. 
basının önüne ittL cak tedrisat için kullanılabilir. Radyo Diye Litvanyalının sÖ'riinü kesip bar-

Litvanyalı şarap bardağını yarısına sanayiinde tatbikı bile şübheli. Doğru- dağı havaya kaldırdım, şimdi, Litvan
kadar içip masanın üstüne bıraktı. Ka-ı sunu isterseniz, ben, bu keşfinizi sırf yahyi ihtimal ki senelerden beri tahay
lın ve çatlak dudaklarından kırmızı şa- Dublen'deki (Teknik Keşiller) müzesi yül ettiği z~ginlik rüyularınm eşiğine 
rap damlaları bir kan gibi çenesine için satın alıyorum. kadar getirmiş bulunuyordum. 
doğru sızıyorlardı. Fakat Litvanyalı bir defa eline ge- - Arkası var -

Vielopolska son derece sıkılmış bir çirdiği bu yağlı kuyruk önünde hiçbir ----·-----------
halde bize doğru döndü: suretle yumuşamak niyetinde görün-

- Affedin, mister doktor, dedi.. müyordu. Buruşuk yüzü adeta ateşlen- lstanbul Borsası kapanış 
asm hastalığı vardır babamda. Güç ne- mişti. Benim bu itirazınu ürkerek din- Hatları 24. 3. 1938 
fes alır, onun için böyle.. )edi. Sonra ağlar gibi yüzüme baktı. ı---------------ı 

Filhakika Litvanyalı, birbiri peşine Dudakları titreyerek: 
bir kaç defa derin derin nefes almağa - Peki muhterem doktor cennblnn!. 
başlamıştı. Gözleri daha ziyade irileş- dedi. Irlanda devleti gibi ya-
miş, ördek gırtlağı gibi oynıyan ve bu- ıın müstakil bir devlet olmıya ~~~or• 
ruşuk etleri sarkan gırtlağile yutkuna- namzed bir hükılmet için elli bin frank Par!I 
rak, sanki, havayı yemiyc çalışıyordu. nedir ki? Mll&no 

Demindenberi eldivenli ellerini kür- Haris adamın başka türlü gözü doy- BrtıtMI 
Atına 

künün yenlerine sokmuş, hiç bir şey mıyacağını pek güzel anladığım için 
söylemeksizin bizi dinlemekte olan O- kısa kestim. 
landa, Litvanyalının bu heyecanını - Peki, Mösyö Mişel!.. dedim. Hü-
nefretle seyrediyordu. kumetimle son bir defa muhabere et-

Nihayet Litvanyalı yerinde doğrul- mek şartile, keşfinizi angaje ediyorum 
du. Gözlüklerinin altmda ı~ıldıyan ko- Şimdilik de size kaparo olarak 15 bin 
caman gözleri derin bir sevinçle parlı- franklık bir çek takdim ediyorum. 
yordu. Aldığı nefeslerle karnının içine Çeki' derhal doldurup Smith Wibte 
konuşuyor gibi garib bir sesle tok tok, imzasını atarak Litvanyalıya uzattım. 
nefes nefese: Litvanyalı birdenbire elleri titriye-

- Irlanda... Irlanda devleti - re1
{ çek~ uzandı. Hemen aldı. İri gözle-

nin büyüklüğü karşısında çok minnet- rine kan daha ziyade hücum etmişt1. 
tar oldum. Müdhiş bir hayretle. kocaman gözle-

Cennre 
SofJa 
Amaterdaıa 

PNt 
Vl7aıuı 
Ma'1rtd 
BerUn 
V&J'fOft 
Bud&pefte 
Bbref 
Belarad 
Yokohama 
Moaton 
StokboUD 

ÇEKLER 

Açılış 
628, 

o,7901 
25, 726 
J6,0176 
4,6962 

17,0'.222 
,,4460 

C.6942 
1,4!86 

12,6114 
4,22 

12.7388 
1,9709 
4.lll6' 
S.9810 

106.21 
34,6337 
2,7365 

23,d7 
S-0910 

ESHAM 

Kapanış 
627, 76 

0,7890 
25,7911 
16,0220 
4,6980 
~.0570 
S,447li 

0,72 
1,4290 

22,62 
4,2214 

12.7440 
1.9711 
4.ısso 

S.9826 
206.2626 
34,6476 

2,7'66 
23 86 
3.0918 

Diye mırıldandı. Sonra bana doğru rile yüzüme bakıyor, dudaklarını oyna- ı-------ı-:-::-------1 
döndü: tıyor, fransızca, fakat anlaşılmaz bir Açılıı Kapaoıı 

Anadolu em. " eo 
- Affedersiniz, muhterem doktor takım sözler mırıldanıyordu. petlD 

cenabları .. affedersiniz, cihazımı niha- Ben, yaptığım jestin Vielopolska üze- A. ım. 1' eo ndelı 
yet asil Irlnnda devletinin satın alaca- rindeki tesirini de anlamak için yan Bomonu - Nek\ar 

ğını hiç aklımdan geçirmezdim.. gözlerle ona baktım. Vielopolska'nın ~~::.t:ı:::.. 
- Beni merak içinde bırakıyorsunuz, yüzü mosmor olmuş, kanapenin üzerin- tı Banuaı 

Mösyö Mişel. Fiat üzerindeki fikrinizi de taş gibi hareketsiz bir halde duru- Telefon 
henü zsöylemediniz. Ümid ederim ki yordu. ittihat ~• Deflt. 

Şark "nettrmeııJ 

JOO 
10 40 
8 10 

12 76 
1 10 
1 

100 
10 40 

düş?ndüğünüz fiat makul bir şeydir.. İlk ağızda 15 bin frangı eline geçir- Tertoe 
dedım. miş olan Litvanyalıya ise şaşılacak bir •---------------• 

Litvanyalı sarsak sarsak gülmeğe ça- abdallık ~rız olmuştu. 1 S T 1 K R A Z LA B 
lıştı. Kocaman kafasını sallıynrak: Hfılfı etrafına bön bön ve sarsak sar-

- Oo!.. dedi. Elbette! 1rlan - sak bakınıvordu. Neden sonra kendini 
da devletine ağır bir yük olmayı ak·· topladı. T~ gibi harekelc;iz durmakta 

:riirk borcu ı peel."l 
• • 1 ~&delı 
• • u •adtl. 

Acılıı 

19 176 
Kapamı 

19 l71S 

lımdan bile geçirmem. Bu makine yü- olan Vielopolskaya döndü. 
z~nden zengin olmayı _diişün:cck deği- _ Vielopolska! .. diye kekeledi.. Vie- •-~-------'--------!t 
lız ya .. Fakat, ne var kı, bu ugurda, ya- lopolska' Muhterem dostlarımıza şa- TA B V İ L A T 
ni sırf fen uğrunda bu makineleri vü- b ... 
cude getirebilmek için bütün varımı ;rav·:·1 1 k k 1 kJ k d" · 

- · Ad t f 1 • . ıe opo s a, şaş ın ı a en ısıne 
yogumu sarfettım_. e a se a et ıçme :fransızca söy'liyen babasının işaretle-
yuvarland_ırn. S~z~en, _. ve .. 1~~nn - rinden ne demek istediğini derhal an
da devletınden dılıyecegım muruvvet lamış gibi yerinde fırladı önümüzde-
rl d·- f t · 1 · ğ d ' n ' sı . ıger ~~n _Pl'OJe erım u run a ça- ki bardaklara şarab doldurarak Olan-

lışabılmek ıçındır. dnya, bana ve Litvanyalıya uzattı. 

Anadol• l pt. 
ı ı ~adell 
t D pe. 
• U TL 

AD&dolu mQ. ,llttlD 

PARALAR 
. - Fe~~i çalı~~~arı?ızda _deva.m e?~- Litvanyalı, hala titremekte olan elle-

bılmek ıçın.' Mosyo ~Mış~, ~ıze şımdılık rile şarab bardağını eline almıştı. Ağır- ı Ttırk aıtını 

KaJ>&lllf 

Sabş 

ne ~adar hır par~ laz~m. .. laşmış dilile, yarı acı ve adeta vahşi bir l 1 Bantno' Ol. .. 

I..1tvanyalının ıçlerıne kadar gulen gülüşle gülüyordu: '-••-•••lliııııı••••••~ 
gözleri adeta kanlanmışlardı. Dudakla- =::--==-:.==-====----==-==---cıı::m-.,...-----------
n sallanarak: 1 

- Ooo! .. Büyük bir şey değil, muh- Devlet Demiryoll~ limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
terem doktor cenablan .. elli bin frank 
kadar bir şey... • · 

- Elli bin frank mı? .. 
Litvanyalmın biiyük Bir şey istemi

yormuş gibi önüne bakarak sahte bir 
tevazula duruşuna hayret içinde bakı
yordum. 

- Fcıkat Mösyö Mişel, dPdim1 50 bin 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 100 ton Klorütutya 9/5/1938 Pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdaH binuında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek i.stiyenlerln 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermelerı lilzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te· 

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1515) 

Sayfa 9 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1- Tokatta Kazovanm sulanması için yapılacak Gömenek Regülatörü ile Su .. 
lama Kanalı inşaat ve sm:ıi imalatı, keşif bedeli (1,225,000) liradır. 

2 - Eksiltme 18/4/1938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Nafia 
VekAleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zar1 
usuliylc yapılacaktır. . 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek içJn isteklilerin (50,000) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve (400) bin liralık Nafia Su jşldairerini taahhüt edip muvaifakiyeUe 
bitirdiğine ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna da?r Nafia 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 'kadar Sular Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikme-

ler kabul edilmez. (630) (1452) 

Adalar Malmüdürlttğünden: 
Muhammen değeri 

Heybeliada: Eski Arka yeni Müstecip onbaşı sokak eski ı yeni 
14 sayılı ev. 700 OO 

• Eski Berber oğlu yeni İşgüzar sokak 32/36 sayılı ar-
sanın 300/384 hıssesı. 106 65 

Bilyükada : Karanfil mahallesinin Karanfil sokağında bila sa-
yılı arsa. 400 20 

Yukıradı yazılı mallar 7/4/1938 Perşembe gününde saat 14 de peşin para ve 
açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerJn % 7,5 pey akçeleriyıc Adalar Malmü· 
dürlüğüne müracaatları. (1535) 

Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA • ISTANBUL e; ••• 1de 11Nisan1938 den itibaren 

bathrecakttr. "733,, • '1&u0,, 

. HiÇ 
ihtiyarla mı va n 
Bir kadının sırrı 

Bu Bayan 25 mi ? 
Yoksa 40 yaşında mı ? 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan aebebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız - etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmı§ pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildleri ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştır. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
• Belediye karşısında, Piyerlotı 

caddesinde 21 numarada hergtııı 
Öğleden sonra hastalarım ubu.l 

eder. 

Son Posta 
Yevmı. Slyaa.L Havadla ve Halk ıazetua 

Yerebatan, ÇatalÇeJme aotat. ıs 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yan ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
~-~-~ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay A1 

45 y3şmda o!duğu halde yüzünde hiç 
bir buruş:.ığu ve hıç bir f.zi yoktur. Açık, 
yumuşak ve hır genç kız gibi kusursuz 
bir cild AdE>ta bir harıka, fakat, bu
nun da fennl bir izahı vardır. Viyana 
Unıversitesi profesörü Doktor Stejs
kal'in şayanı hayret keşfi olan ve 
cDİGCELı tAb1r c-dilen kıymettar cHd 
unsuru, her yumuşak ve buruşuksuz 

cild için elzem tabii ve ihya edici bir 
cevherch: k: ş1mdi: penbc rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Sız uvurken cıldinızi besler ve genç
leştirir. Her ı.abatı daha genç olarak 
uyan.rsı:ıız. Bütün buruşukluklar ve 
çızgiler tamamen silinmiş ve kaybol
muştur. Gündüz için, cild unsuru olan 
(yağsız) beyaz re!lgındeki Tokalon kre
mım kulh .. 1J1nız. CiJd!mzi terü taze tu· 
tar ve b.•yaı:atır, siyah neıktaları ve 
gayri saf maddelerıni eritir. On yaş da
ha ~em;lc>şmiz ve d:>ha genç kalınız. 

Yüzimuzün zayıflamış adalelerine ni
hayet n•rin!:ı ve bu çirkin tenden kur
tularak yanakJarmıza gençliğinizin ta
zelığıni veriniz. 

Kr. ~- Kr. ~ •• 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığınız T okalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiiinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kif atları bulunan Tokalon müsa
bakasına İ§tirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1400 ~ wo 1iü"" 
2340 1220 710 270 
270J l 400 bOO 800 ---Abone bedeli peşir.ciır. Adrea 

değiştirmek 2!> &uru§tur. 

Gelen evrak gCTi verilme:.s. 
llcnlcuJar mea'uliyet alınm~ 
Cevap fçin mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lfızımciır. 
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Son Posta'nın tarihi tefrikası: 59 

•• 
UÇ B :Z ·ATLI 

Yazan : Ziya Şakir 
Adil Şahl:ı Hatay Bahadırın girdikleri oda, dört duvardan ibaretti Mazgal 

~~-SPOR -~ 
Atletizmi yükseltmek için 

neler yapmalıyız? 
deliklerinden birinden içeri hafif bir ışık giriyordu. Tavanlarda, bacaklarından 

asılmış yarasalar görünüyordu. Bir kaç adım ilerlediler 
Gelen antrenörler, ya ahcı, yahud da koşucu idiler. 

Halbuki bize atlet komple antrenör lazımdır 

-Evet .•• Uma hazretler.inin tarika-ı · - Acab~, muht~rem Lama hazretle- / rine, arzu ettiğiniz şeklide hürmet gös-
tine dahil olan!ar; Taaaa, Tıbetten kal- n de bu cınsten mı?.. terebilirsiniz. Bu hususta, tamamile 
karlar, buraya kadar gelirler. Tarika- - Hiç şübhe etme. serbestsiniz ... Buyurun. 
tin büyük pirini ziyaret ederler. Bir - Demek ki, 'az çok bize benziyor- Dedi. 

kaç gün burada misafir kalc1ıktan sonra, lar. 

1 

Avluya çıktılar. On adım kadar yü-
çıkıp giderler. - Öyle zannederim. rüdüler. Küçük bir kapıdan girdiler. 

Hatay Bahadıra emniyet geldi. Ba- - Maamafih, .fena fi!<ir değil ..• Şa- Dar ve kısa bir dehlizden geçtiler. Ön-
şıru tekrar Adil Şaha çevirerek: yet teşebbüslerimizde muvaffak ola- de giden uzun sakallı adnm bir kapı 

- İnelim, dedi. rnazsak, biz de böyle bir iş yapalım... açtı. Odanın içindeki garib manzara, 
Yere atladı. Boz atın yulannı, o şiş Tenha bir dağ başı da biz bulalım ... bir anda Hatay Bahadırla Adil Şahı şa

suratlı adamlara uzattı. Daha hala ol- Birimiz, Kartal Baba, yahud Lama şırttı. İkisi de iradelerin{ kaybederek 
dug-u yerde elleri gög-sünde kavusmuş May - San olalım. .birimiz de...... d h 

1 
k 

1 
' •. 

' • er a ar a arını oırer duvara dayadı-olarak duran adama yaklaştL Parma- Uzun sakallı adam kapıdan seslendi: 
ğile ötekileri göstererek: - Muhterem misafirler! .. Lama haz- lar. Elleri, kılıçlarının kabzalarına u-

- Sen, bu adamlara benzemiyorsun. retleri mabudlardan istizan etti. Muva- zandı. 
Hem de, iyi Tilrkce konuşuyorsun. fık cevab aldı. Sizi, huzurlarına kabul Uzun sakallı adam. nnki onların şu 

Diye, mırıldandı. edecek. Buyurunuz. andaki hislerini anlamış gibi, başını 
Uzun sakallı adamın çehresi, birden- Dedi. k · k 

ar asına çevırere : Gitgide .sönen atletizm hareketı ennden: Semih ve ıtilm~ bı"r •OO bire mahzun bir ha 1 aldı. Bu sözleri an- Bu sefer de Hatay Bahadır iradesi- • 1. 

h Ak - Tarikatimizin itikadına göre bun- metr~.: bitirirlerken. lamamış gibi davrandL ne a im olamadı: -c.11• 

- Onlar. atlarınızı ahıra çekerler. - Aziz dostum!.. Tıb\ı bir saray teş- lar, Lama hazretlerini muhafazaya me- Futbol Federasyonunun pet haklı ve pet 1 katloncu kompler hoca lAzımdır dlye bar 
b l 1 - d ·r t b · B · mur olan küçük mabudlardır. yerinde bir ihtiyaçtan doğduğu 1çln tesu et- bar bağırırken, gelen gidenı arattınr sözüne Hayvanlarımza. iyi a :ı acagm an e- rı a cısına enzıyorsunuz.. . u te~rı- mlş olduğu •Futbol Anhenôr kursu. bir nok- mı rücu edeceğiz? ~er Federasyonlar re • 

tnin olabilirsiniz. Buyurunuz. Beni ta- !ata nazaran, Lama hazretlerinin huzu- Diye, mırıldandı. ta üzerinde bir parça. durmaklı~ımıza vesile misini kurt.aran kaptan mevkllnde lse _ ti.. 
kib ediniz. runa da merasimle girilmesi icab ede- İki noyanın bir anda şaşırmaları, ve teşkil etti. buna ihtimal vermiyoruz - o halde atıe • 

Diye, söylenerek, başka bir kapıya cek. Bunu bize öğretir misiniz?.. kılıçlarına davranmaları sebebsiz de- Avusturyadan gelen maruf antrenörlerin tızm federasyonundan da tutbolde, güreşde, 
dog-ru ilerlemiye ba şladı. Diye mırıldandı. nezareti altında faaliyete ııeçen bu kursa denizde olduğu gibi hareket bekliyor n ıs -

ğildi. Çünkü, uzun sakallı adamın açtı- faydalı ve teknik bllgllerile yardım edenle- tlyoruz. 
9 Bu sözler, çok derin bir istihzayı ih- ğı kapıdan itibaren, ta karsısındaki ka- rin b~şında Atletizm Federasyonu Refs1 vu- Antarada yapılan Türktye tır toşusu bl-

Girdikleri oda, dört duvardan ibaret- tiva etmekle beraber, uzun sakalh a- . . • dan Aşir de bulunmakt:ıdır. Pist üzerinde ze bir takım lstıdadların aramızda doJaşıp 
ti. Yere. havvan kıllarından dokunmuş, dam darılmadı. Gene, dudaklarında 0 pıya kadar, ıkı sırah korkunç şekilde a- ı uzun müddet kalamamış olan VUdanın lı- durmakta olduğunu işaret e~tl. AUet1zm nı-
kilim gibi şeyler serilmişti. Duvarların garib tebess.üm belirdi: damlar dizilmişti. Bunların başlan, veçde beden terbiyesi tahslll dolayıslle na - hayet güreşe, futbole benzemez ";t, her J& • 

1 d h !if ht l "f k "ld b 1 mrl olarak edlndlğl bilgiden, tursda bulu - pılan derecenin bizi tatmin ettiğinden bah. birisindeki rnazqal delik er!n en a · - Muhterem Lama hazretleri lfıtüf- ~u e 1 ş~ ı e canavar aş arına ben-
1
nan1ann büyük istifadeler edeceğine hiç sile kendlmlzl avutup yana geçtvereıun. 

bir ışık giriyordu. Tavanlarda; bacak- kardır. Kendi tarikatine dahil olmıyan zıyor, cllerınde de uzun kılıçlar, ve siv- ~üphem yoktur. Kronometre ve çelik ölçünün hfttınm11 lanndan asılmış yarasalar görünüyor- yabancı misafirleri hiçbir merasime ri mızraklar bulunuyordu. Fakat gönül arıu ederdi tı, Atletizm Fe - !~in mesafeleri ııerleteceğinl bllset, tend1 
du. tabi olmadan kabul ederler. Kendile- _ Arka _ derasyonu Reisi Vllda:ı, memlekette inkişafı kendlınlze yuvarlanıp gidiyoruz ama derece-

Adil Şah j!Ülümsedi. Hatay Bahadırın w sı var birinci plfında gelecek olan Atletizm varlı - lerimlz yükselip duruyor diyelim. 
r -- g-ımız için açılacak bl:- kursa liderlik etme- Beynelmilel Atletizm Fe<ierasyonu artılı: kulağına eğilerek: \ 1 L~ /N._ fR\ y ~ 1 11 ve bugün bu uğurda sarlettığl birkaç aa _ bir hadde gelip dayanmış olan dilnya re • 

- Burası bana nereyi hatırlatıyor, Bir Doktorun A ıQ O atı başında bulunduğu spor için harcama - korlarını nazarı dikkate alarak trunometrt 
biliyor musun?.. G u·· n 1 u·· k CU!\IA lıydJ. ile çellk ölçünün kullanılmasına, sadece bl-

Dedi. Her fırsat vo vesUede bllereıı: .-eya bllml- rincl gelenlerle net.lcelerln tesblt edll~lnt 
Adil Şah da gülerek mukabele etti: No11erından Bugünkü program yerek sağdan, soldan tekma ytyen Atıetızm ıcarar verinceye kadar, bugUnıtu dereceıert-

vazlyctımız. esasen Berlln olimpiyadında mlzJ onlara her gün bir mJkdar daha uJq • - Öyle tahmin ediyorum ki; Semer- -- 25 - Mart - 1931 - Cuma düştügü halden, doğrusu öksüz!titten tur - tırmağn mecburuz. 
kandde, Çeşmizinde Hanın Kartallar Mide haslaillılarında 1 S TAN BUL tulamamı~ bir haldedir. Tahsisat vnrdır, veyahud Yoktur, orasını 
Tekkesini.. değil mi?.. Kahve Ö"' Memleketin dört köşesinde cordüğü raı- bUemem, ama; blzlm mesafeleri ~htıva eden 

ı;le neşriyatı: betten dolayı daha şümullü bir tekilde in - atletizm varlığımızın inkişafı için mtınle -
- Aşkolsun .. ayni şeyi hissetmişiz. Mide hastalıklnnnın ehertstnde, bAhu- 12·30: PlAW.ı Tilrk musttıst. 12:50: Hava- , kişafı istenen futbol için ıııualllm kur .. ıarı a- ketin her köşesinde bir değil bir ~le hoca-
- Zaten: daha kale kapısından girer- sus mide karhalarında, mide t'kşlllklerln- dls. 13·05= Pll\kla Türk muslk1sl. 13.30: Muh-ı' çılıyor, mUU küme oyunlan 1hdu ;dlJlyor, tara ihtiyacımız vardır. ' 

ken Kartallar Tekkes!ni hatırlamışt:m. de, mide ağrılarında, hazımsızlıklarda tellt plAk neşriyatı. yer yer blrlnclllkler yapılıyor n ounlara ı _ Ömer Bam 
- Burada yerleşen Lama May-San kahve Ue tfitünu menetmek ıcab eder. Aqa~ nt'şrlyatı: • lA.veten Viyananın manıf antrenörltrl mem- G 1 t klüb Ü 

hazretleri de. hiç şübhcsiz ki, Kartal- Fakat son senelerde kafeinsiz kahve. ni- 17: Inkılll.b tarihi derli: ttnıversıteden leketlmize getirilirken. beri taraftan da at- a a asaray Un n 
lar Tekkesinin c:eyhine benzer bir şey kotlnsiz tütün ticarette yavaş yavaG re- nakleu: Y.~sur Hikmet Bayur. 18.30: Beyoğlu 1 ıetızm için ne yapmak~:ı oldııtumuzu, ba bir f eşebbüsd 

ıı vac bulduğu için acnba mlde hastalıkla. Halkevl gosterlt kolu tarafından bir temsil. sporu ne kadar ihl\Jal ettııımaı acaba tart 
olacak. nndan dolayı perhiz yapma~:ı mecbur o- 19.15· Konferans: Ali Klnıl AkyQz (Çocuk ! ediyor muyuz? 

- Acaba?.. lanlar bunları lçeblllrler ml? terbiyesi). 19.55: Bl>rsa haberleri. 20: Memle- 1 Biz; 1924 de Parlse giderten, hiç fllphe 
- E, öyle olmasa, bu korkunç dağla- Filhakika mide ha&talannın ekserUt bir- ket şarkı!an: Feryadı Hakla Araa taratın- 'ı yok k1 atletizm hakkındaki dQşünceıerımıı 

rın başını bekler mi?.. çok perhize tahammül ederler. Llkln dan. 20 .. 10: Ilava raporu. 20.33: Ömer Rıza bugün kadar inkişaf etmiş dctlldl. 
Uzun sakallı ve sivri kiilah1ı ada.mm kahve Ue slgara)'l pek zorlukla bırakır- tarafından aratıe:ı söyle•. 20.45: İnci ve ar- ı O zaman federasyon, dlfer tecierasyan _ 

ıar. Kahvenin mideyi tenblh ile kahve kadaşları tarafındıın Türk muslkisl ve halk lardan geri kalmama:C, :\tletfzm gibi hu _ kapıdan girmesi üzerine, muhavere bu- tokusu duymadıtı ve kah•eyi görmtye- §arkıları, <~aat lyarı). 21.15: Mustafa ve ar- sas bir sporun derme çatma tedbirlerle JU-
rada kesildi. rek midesine tndlrdlğl halde bile mide- 1 k~daşlan tarafından Türt musikl.sl ve halk 1 rüyem1yeceğln1 göz önünde tutarak Ame • 

Bu adam, adeta bir saray teşrifatcı- nln hareketlerini ve ifrazını çoğatttıfı 1 şarkıları. 21.50: Orkestra. 22.45: AJanı ha- rlkadan Tabin !smindekJ antrenörü cetir _ 
'b · - ·1 k röntgen ve usare muayene.sile sabittir. 1 berlerl. 23: PllıkJa sololar, opera Ye operet meği faydalı bulmuştu. sı gı 

1 

egı ere : Binaenaleyh katalnll olaun, tatelrtalı parçaları. 23.20: Son haberler ve erteıı günün Tahin blzi dünyıı rekorlanna ulaştınnadı 
- Muhterem misafirler! .. Teşrifinizi-. ol.sün kahveyi tamamen menetmelid.ir. programı. ama; antrenörün büyük bir ihtiyaç oldutu -

Lama May - San hazretlerine arzettim. O nu kolay anlatmıştı. Tablo tısa bir mllddet 
Eğer mabudlar müsaade ederlerse, sizi * sonra ayrıldı. biz de blr ınüddet tendi ten-
huzurlanna kabul edecekler. Ancak şu ! Okayucam Y.R. ye: !S - Mart - 1931 - Cama dlmlze kalmıştık. 
var ki; mabudJa .. dan istizan etmek için - Size artık prostat hastalltı gelmez. A N K A R A Atletizm Federasyonu 1928 Amsterdam o-

• merak etmeylnlı. İdrarınız da normaldir. llmpiyadı hazırlıklan eJnasında Alman1a -tvvela hüviyetinizi bilmek lazım. Öğle ntŞrJyatı: dan Abrahamı aetfrdl. Kan aldırmanıza JUzum yoktur. Çok o- • 

Galatasaray Spor KlUbll federe ft pJ?f 
federe bütün klilplere açık olmat here bir 
voleybol turnuvası tertlb etmlftlr. 

Turnuvaya iştirak etmek lateyen t\t!.pler 
28 mart 938 Cumartesi günü saat 18 de Bey
o~lunda Galatasaray Spor lclübü lob.l.lnde 
teferruatını müzakere etmek ilzere ha mu
rahhas göndermeleri rica olunur. 

Bu haft~ki milli kUme 
maçları hakemleri 

Cumartesi ve pazar günü İmılrae mao 
yapacak olan Gllneş takımının maçlanm İs 
mir mıntakası hakemlerinden Mustafa 1da .. 
re edecektir. 

Cumartesi günü Galatasaray Ue Harbiye 
arasındakl maçı Adnan Akın idare edecek .. 
tlr. Adil Şah. kendini zaptedemedi. Bir turmaymız, hatif yürüyü§ler yapınız. Al- 12.30: Muhtellt pllılc n~rfya.tı. 12.50: Pllt: Fiklr ve teltı.kkl farklarımıza ratmen Ab-

kahkaha koyverdi. Ve sonra, alaylı bir kol almayınız. Afüıh Afiyet versin, bir fe- Türk ı!>Lısiklst ve halle tarla.lan. 13.15: Dahi- raham yedi sene atletlerle epey meşgul ol - EBTDÖRDL SADi TEK 
esle: ylnlz yoktur. U ve turlci haberler. muş ve Abrahamın son z:ımanJarında ıene 

- Muhterem Lama May - San haz- Akşam neşrf.ratı: Almanyadan Prnk isminde lklncl blr antre-
Cnııb lstey~n olı:uyucularmıtzJn posta 18.30: Muhtelif pl!Uc neşriyatı. 18.35: tngl- nör getırllmlştı .. 

etlerinin mabudları her halde bizim pulu yollamalarını rica ederiz. Ak.sJ tak- ı zce ders: Az!me İpek. ı9.ı5 : Türk musJkl- Atletizm sahnsındrt mııvatlak1yetlerl r;tt-
im olduğumuzu bilirler zannederim. dlrde istekleri mukabelesiz kaJabDIJ'. si ve halle şarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaş- Ukçe azalan bu hocnlnrı:ı etrafında bulu -
ğer bu kadarcık şeyi bilmezlerse, on- larıı . 20 : Saat Ayarı ye arabca neşriyat. 20. nanlar esaslı bir §eldlde top!anamadıklan 

TİYATROSU 
Pazartesi (KadıkOy

SOreyya) da 

BOyDk suare 
ara mabud demek nasıl caiz olur?.. r 15: Tilrk musikisi ve halt prkılan { Melek bir sırada, atletizm~ yeni bir hll \·ermeğl 

Tokgöz ve ukadaşlan>. 20.45: Solo ıakso- blr tedbir olarak ele s.lan teder&a10n Ame _ 
Uzun külfıhlı adam her halde pek Nöbelcl ton: Nihad Esengfn (Piyanoda Marsel Bl). rtkanın genç atletlerinden Herbert Lulzl ıe- Salı ( Bnkırköy Miltlyadi) Çarşamba 
utaassıb görünmedi, Bu sözleri, mu- E l 21: Konferans: Parazıtoıog Nevzad. 2ı.ı5 : tirdi. ( OskQdar Hale ) sinemalarında 
ddesata hürmetsizlik telakki etmedi. 'CZBlle er Plı\kla dans mUB1kls!. 22: Ajana haberleri 22. İk1 seneden az bir zaman zarfında bir çot 

AKTORKIN 

atta o da hafifce gülümsiyerek: Ba rece nöbetcl olan ecuaelu tunlar- 15: Yarınki Proıraın. Tilrklye rekoı:lannın tadilinde btı'Yük bir Ç A M SA K J Z J 
- Evet.. şübheslz .. IRkin .. misafirle- dır: -·············· .. •••••••••••• .. ·--·-···-·-· .. ····- rol oynayan Lutz teşkllAtın §elı:ll, tadil edl- ~--•••••••illi••••-.. 

· isimleri ve cisimlerile arzetmek A- İstanbul cJbetlndekllu: y • · =ı JeceAl bir ııırada kontrolsüz talrn.Jf, çalı~ma 
eni Deşrıyat lmkA.nlarmın azalmı,J Olması işine nihayete ettir de... Aksarayda: (Sanmı. Alemdarda: <Sırn bir vesile teşkil etmişti. 

_Pekal" .. şu halde söyleyiniz ... Daa- Asım>. Beynzıdd:ı: (Belkıs>. Samatyada: BALKAN çtÇEKLEld _ Edirneli yazıcı-cı ~ 1936 Berlln olimpiyadından sonra pJst e... ar arasında yolunu kaybetmiş iki yol- <Eromos). Emlnönünde: (Beşir Kemal). laraan M. Behcet Pılln bu isimde bir roman zerinde kendi hallerine bırakılan atletleri _ 
k . ka Eyubde: (Arif Be.şlr>. Fenerde: <Emllya- yazmış, renkli bir kapak tçJnde tltab halln-

u ... Benim adım, Gö demır .. ar da- dl>. Şehremininde: <NAzımı. Şehzadeba- de bastırmı§tır. Balkanlı bir •rürt aenclnln mız o ııün, bugün blldlkıtrl kadar toşup, at-
d d Y ı k İ ln • lamaltta ve ellerlnde:ı geldlği kadar bu utur ımın a ı a, a çm aya. şında: < • Hatim. Karagii rültte: (Su- tlşkını ve maceralarını nakleden bu eser mıı-

da didinip durmakt.adırbr. - Pekala ... Bu izahat, kafi.. gide- ad>. Küçükpazal"da: <Necatı Ahmed). li bir kıymet tqımaktadır. 
. On dört sene evvel nntrenörQn gtrdlği bu im, Lama hazretlerine arzedeyim. Bakırköyünde : <Iatcpan>. 

Kadıköy ikinci Saib Rukalı: Hi.ldmllflnden: topraklarda §lmdl kendi haline bırakılan 
Uzun sakallı adam, sessizce odayı ~yolla cllıetindekiler: Kadıköyilnde Canan s. 31 Nolı hanede mu- atıetıerl~lzJn yarın için ne rapabll.eceltle -

erkettl. İstlklAI caddesinde: (Galatıısaray). TQ- kim ve halen atıl hastalı8ında d 1 Ai il rlnl bugunden tahınln etmet çot ıüç bir if 
nelbaşında: (MatkovıçJ. Galatada: cL 6 0 0 ayı .,, ş değildir 

H, tay Bahadır, bu ııdamın arkasın- klyoll. Fındıklıda: (Mustafa Nall). Cum- Fransız hastanesfnd~ t.edut altında bulunan · 
n bakarak Adı· ı Şahın kulag-ına eg·il- ArJf oğlu Fazıl Kayrcllın hacrlle kendlsJne Bir vak.itler Tabin'I, Abarahamı. Prat'l, 

- Ya, bu adam hakkındaki fikrin? .. 
- Çok esrarenPiz bir adam. 
- Bu, muhakkak.. çiinkü; dışarda 

ereli oldut!una dair sorduğum suale 
evab vermedi. 

hurlret caddesinde: <Kürkciyan>. Kal- d k.ft d L 1z1 - u tı ı 
Yılncuda: 1 czanro::ıulo:;ı. ~inuapda: yazılı evde muklm kıı.rısı MeUhanın 18!3/~3a son a a a u goren a e ere 4 mdl de 

tarihinde vasi tayin olundufu llı\n olu- Amerikanın meşhur antrenörü Robertsonu 
<Ertuğrul) . Şlşllde: (Asım). Be§f..ttaıta: nur. 0039> getirelim demiyoruz ama, insaf etmeU tı 
(Nail Halid). d1sk.f otuz yedi metre atını~ Nalllyi de bu ı -
Botazlcl, KadıU:r n Adalardakner: Son Posta Matbaası ıın başına getirmekle vazifemizi 1Jltmif, or • 
Üsltüdarda: <İmrahor•. Sımyt'rde: (Nu- tahtı da gül gibi gldiyor göremeyiz.. 
rH. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat>. Bil- Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet Gelen antrenörler gülle ve dlst atıcıdır, 

Uykusuzluk, •••bt ISkaD· 
rUkler, . asabi faylfhk, b•• 
ve yaram ba, •Arıaı, bat 
dönmesi, b•raınhk, ça .... 
pınh ve sinirden Oerl 
gelen bUtUn rahataızlık•arı 
iyi eder. 

- Vermek istemedi. yQkadada: (Halid. Heybelide: lHalk>. SAHiRLERl· S. Ragıp EMEÇ yahud sadece kOfucudur, halbuki atletizmde 

'" A. Ekrnt UŞAKLIOU. Ji,rm1 Jki muhtelit fabe vardır, bbe de de - ~ ~------------
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• lngiltere hükiimeti dün ITELGRAFHABERLERfl 

kat'i kararını ilan etti .f Deniz silô.hları 
Yarışı 

"Ordu Türk 
hamasetinin 

tarih ve 
timsalidir,, 

~~~~~~~~ 

Londra, 24 (Hususi) - Başvekil Cbam-ı karışacağını hesaba katmak mecburiyc-
berlain, Avam kamarasının bugünkü tinde olacaktı. Amerika ve Japonya (~qtm"afı 1 inci ıayfada) 1 Ortası çukur ve teneke kaplı bü~ 
toplantısında sabırstzlıkJa beklenen nut- Geçen her gün, Almanyanın biraz daha arasında rekabet le yemeğini asker gençlik arasında yiye- tatbikat masasile alakadar olan Ba§Ve • 
k:unu söylemiş ve İngitterenin harici si- kuvvetlenmesini intaç etmektedir. Al • rek mektebde saatlerce kalnuş ve tedkik- kil yağmurlu günlerde içi kum doldu • 
yasetini anlatmıştır. manyanın yeni hazırlıklarının kime mü- Tokyo 24 (A.A.) - Amirallik daire- ler yapmıştır. rulan ve arazi fekilleri verilerek tatbi • 

Chamberlain ezcümle demiştir ki: teveccih olduğu belli değildir. si namına söz söylerneğe salahiyettar Bir müddet direktör odasında istirahat kat yapılan bu masada vazifesinı öğren• 
c- Çekoslovakya bi:- hiicuma maruz Çurçil, müteakiben kanuna ve hürri· olan Kontramial Noda, şöyle demiş - eden başvekil direktörden mekteb hak • dikten sonra: 

kaldığı ve Fransa onun yardımına gitti - yete istinad eden kuvvetlerin birleşmesi tir: kında geniş tafsilat alını~ ve bilıihare bi- ıHarb oyunlarını seyrederken koc• 
ği takdirde İngiltere Fransaya müzahe- lüzumunu ileri sürdükten sonra sözleri • •Japonya, Amerikanın deniz aşırı nanın her tarafını gezmiştir. kıt'alann hareketi kolay gibi geliyor, 
r~te hazır olmadığı ·gibi doğrudan doğ- ne şu suretle devam etnıi~tir; harekatının hedefinin Japonya olduğu Jimnastik salonu Celal Bayann bilhas- Fakat tatbikatta iş değışıyor. Bır bölüğil 
ruya ayni memlekete ~ardıma d~ hazır· cBu zümreden olarak k-uvvetli ve sağ- keyfiyetini ihmal edemez.> sa takdirini celbetmişUr. Başvekil bu yerinden oynatmak da muazzam bir İfil 
değildir. lam bir devlet olan Yugoslavyayı zikre • Notla, şu sözleri ilave etmiştir: münasebetle bir kaç gün evvel J;alkevin- demiştir. 
Malıaza bu istinkaf, İngt1terenin hiç- debiliriz. Bu devlet gıbi Rom:ınya da Amerikan donanmasının tevsii pıo- de muvaffakiyetli güreşle:- yapan Har _ Harbiyelilerle uzun uzun konuş:ın, on. 

bir vesile ile barba gırmiyeceğ. manasını ı Almanların şarka doğru muhtemel h:ırc-; jesinde derpiş edilmiş olan büyüklük - biye gtireşçilerini zevkle seyrettiğini ifa- lann arzulannı öğraıen Başvekilin b' 
tazammun etmez. Ancak İngiltercnin kctlerinden tehdid edilmiş bir vaziyette te bir filo, zaruri değildir. Meğerki A- de etmiştir. ziyareti bu değerli ocakta derin bir se 1 

hayati menfaatleri, tıcaret yo1lan, :ın'a.1 bulunmaktadırlar. Bu devletlerle bera _ merika deniz aşırı bir harekette bu - Güreş ringinin köşesinde bulunan ta- vinç uyandırmıştır. 
neleri ve hürriyeti tec ... viıze maruz kal - b"r Bulgaristan da dahil olmak üzere lunmadığı tasavvur etmekte olsun. Ja- bil büyüklükte Atatürkün heykelini u • Celal Bayar mektebden ayrılmadan ev4 

dığı takdirde~ biz de ho.rb edrceğiz. il diktatörlere karşı kuvvetli bir elin ynr _ 1 ponya, bir deniz .konferansına iş!irak zun boylu tedkik eden Başvekil ezcümle vel mektebin altın kitabına şu hatıraYJ 
Bundan başka, girışmis olduğumuz te- dımına mazh.ar olmadıitları takdirde bi • etmeğe amadedir. Fakat diğer devlet - demiştir k.J: kaydetmiştir. 

ahütleri de üaya hazırız. Milletler Cemi- rcr birer Nazi grupuna düşeceklerdir. ler daha büyük inşaat programlan ka- _ ze ·k -~ . . . . .o. rdunun irfan merkezinde geçirdigwinJ 
. . . . .. . b tikl . takd' d k . d . \ ve umuuu vazıyet ıtıbarıle f e- d k k yetinın çlzınış olduğu kolektıf emnıyet Turkiye ve Yunanistan ul et erı ır e cndı enız prog na değ'l , tk~ ff k lm a ı ·alar hayatımın en kıymetli anıdır, 
. . . h f . B h .. . d w. ı· k b . t' d k ı , san a ar muva a. o .uştur ve O d Tü' k prensıpının mu a azasını de bır borç bı- . u alde Türkiye ve Yunanistanın va- ramını egış ırme mec unye ın e a- ilave etmiştir: r u r tarih ve hamasetinin timsali .. 

liriz. zıyeti ne olacaktır? Fransa ve İngiltere lacald.ır. _ Yalnız b _ _ dir. Türk meziyetleriniı.ı ta kendısidil\ 
Avrupada emniyet tarafından kat'i bir hareketle Çekoslo _ Amerika ordusu • · _ . . en Ataturkun ayaklarında Hürmetle selfunlanm.> 

24 Mart 938 Avusturyada cereyan eden son hfttifse- vakya da dahil olmak üzere bu beş dev- Vaşington 24 (A.A.) _ Ordu erka- ~aylekbır. çızml eye .rastlamadım, şık, dai-

1 A d k
. · l ı· b' · k . . . G . §I çızme er gıyerch. 

er, vrupa a ı emmyeti sarsmıştır. Ma- e ı ır araya getırme acaba mümkün nıharbıye reısı eneral Craız, ·orduyu •• • • • ••• .. • •• • Ceıaı Bayar 
h b . d ~·1 'd" ··········----··-aza u emnıyetin teessüsü mümkündü~ egı mı. ır?. Bu devletler hepsi kuvvetli tensik ve mevcudu seferber Tık planın- H • k " _ ••• • • • • ••• • •• • •• •• • • 
Bunun için bütiın devietlerin hüsnü ni • ordu .sahıbidırler ve nüfuslarının yekunu daki rakama yani bir mılyon kişiye ib- art Ulade bır maceraDJll hı•ka" yesJ• 
yetle hareket etmeler! icab eder. Alman 75 milyondur. Bu devletlerin hepsi sulh lağ için bir milyar dolar tahsisata ih -
yanın, Çekoslovakyaya karşı herhangi içinde yaşamak arzusundadırlar:t tiyaç olduğunu büdce komisyonuna bil 
bi h N 

(Baı tarafı 7 nci şayfada) m hf ·1 b' likte b 
r asmane niyet besled\ğine dair bize eticede Avam kamarası reye müra _ dirmiştir. _ Evet. a azası e ır ir Contax makine .. 

verdiği teminatın samimı olduğuna kani- c:ıat etmeden hilkıimetin siyasetini tas _ ----------- si duruyordu. 
iz. Çekoslovnkyanın da Alman ekalliye- vib etmiştir. Hahimler arasında * Merdivenlerden aşağı inerken gene ab· 

Köche tekrar bana baktı ve: d ı bd ı 
tini tntınin etmek üzeN! almağa başladı- Müstemlekit nazın ne diyor? Deg.,ı·şı~ ı..ıı· ı..ler a a a söylendim: 
ğ db ı L d 

:it IC - Herhalde fotografınızı iyi yere sak- İsk ı b k ı te ir eri sempntile tak!b etmekte • on ra 24 (A.A.) - Müstemleke nazırı lamı - em eye ıra tığım:ı unutmuşum .• 
dir. du"n so" 1 d·~· b' t k h' 1n Ankara 24 (Hususi) - Ot bflklm mua - şsınızdrr. Zira, hırsızlar fotogrnfla. Köche bac::ını salladı t kr h 

.. y? ~gı ır nu u ta, ıç bir giliz vlnllı;Ine Emin Güney, Muş hlklm muavin. ra pek düşkün olurlar .. dedi. ~ ' ve e. ar yazı a• 
Milletler Cemiyeti hukfımetının, mecbur edilrnedikre, İn - ıır.ine haplshnneler müdürlr.lh'1 tedklk ~e - nesine girdiğimiz zaman: 

:r b ue-.u Kalbim kopacakmış gibı attı ve falso T b k ·ı k' 
Milletler Cemiyetimn, elan sulha ha - giltereyi harbe sürük:lemiyeceğini bil _ muru Galib Yucel, Fo"a sorgu Mklmllıttne - a a a ı e ost~1' ne ederdi? .. di't"e 

y yapbm: d " 
dim bir müessese olduguna "kanı bulu _ dirmiştir. Husnü Baydut, Gülnar Mkim muavlnllR"tnc sor u. 
nuyoruz. Cemiyetin paktı. mucibince, İııgiJiz hiikfımetinin Fransaya tel afı Muş eski hftklm muavini Hayri A~ş, Sam - - Fotograf makinesini mi? .. diye ab- Düşunür gibi yaptım; 
haksız ve teşvik edilmiyen bir tecavüze Paris 24 (A.A.) - Fibs, bu sabahgrPol ııun l'lzn muavinllğine İbrahlın Özengt~tolt· dal abdal söylendim. Bakmadım, çekme-. - Tahmini güç .. sıgara kutusu 80Q 
maruz kalan her hangı· bir aza devlete Bonkur'a hükfuneUnden alınl.J olduğu bir ıu, Dlvrlk sorgu M.klmllğine hft.klm naCJ - ceye bırakmıştım.. ~rank, 500 frank ta köstek eder dedim. 

teJ.nonfnamey1 t dJ tını ti • ~ecU KAzım Bayer, Antıılya h!l.klm muavin- A ~ k lğ · d yardımdan çekinmiyt!ceğız.> .,.M ev e § r. yaga alkan otel sahibi, o halde gi- n€nın eğeri hiçtir, fakat manevi kıu. 
Bu telgratnamede Büyük Brltanyanın Çe- lifine hlklnl namzedi Mustafa Dlnekli, Ce- d llın h • t' ,, İs 1 • b 11b k t fı. 1nı1ıı.1 •·taUst1k e emen arıyalım.. dedi. me ı var. Filmlere gelince, kavbettiğime 

panya mese esı koslovnkynya karşı olan vazlyetı .beyan ve e ere e za muav ı; ne"' umum " 
Başvekil bilahare .sözünü İspanya har- tasrih edilmektedir. müdürlüğü tedklk memuru Şeklp Unduru • Tekrar odama vardık. İcabında flrlatı- üzülürsem de (burada omuzlurımı silk-

bine intikal ettirerek, ademi müdahale Salihlyettnr mehatll, bu telgraf muhte - cu, Giresun sorgu hfıklmll~lne Muammer lacak, yesili feryadlan, küfürlcrı aklım- tim) gene aldırmam, dedmi. 
prensibine tamamen sadık kalacağını ve viyatının memnuniyeti muclb olduğunu be- Köprülü, Pınarbaşı hakim muav1nllğ1ne bl - dan geçiriyordum, maliim a .. burada da - Anladım. Hepsi sigortalıdır, demek 
diğer al4kadnr devletlerin de bu hususta yan etmektedir. &im nnmzedi Memduh Bülbül, Artvin hl - oyun oynıyacaktık.. istiyorsunuz. 

. ld kl Siyasi mehafil, Büyük Brltanyanın bey _ ldm muavinliğine adliye zat 1.şlerl müme - Kalemi, elinden bıraktı ve·. 
verrnış o u an sözü tutncaklarından nelmllel sl.ynsetln hallhnzırdald. meseleleri ~·\ıl Pertev Arnt, Ordu hllim mua~l:'le Konsola hücul\l ettim. Üst gözü açtım. 
fÜphe etmediğini soylemiştfr. hnkkmda Inglllz ve Fransız nazırları ara _ suphl umut, Birecik haklın muavinliğine Ul- İçini a_~el~. acele karıştırdım. Sonra, ağ:r - Pek iyi takdir edersini.z ki, bu gibi 

İngiliz _ İtnlyn müzakereleri sınrı .ı. bir gorilş teatisi arzusunda bulun _ yJ Balaban tayin edllmlşlerdJr. ağır dondum, a.ktörvari: ahvalde ilk zan altına alınacak olan kim-
Chamberlain, İngıliz _ İtalyan müza _ makln olduCuna dair olarak Londradan ee- G't . seler uşaklardır. Ben de ilkönce onları 

len haberleri alaka lle karşılamaktadır. 1 - l ınış! .. Bu haddi aştı artık. .. Me- i r t k k W• 

kerelerine de temas etmiş ve bu müza - Londra veya Pariste toplanılacak zmir komisyoncuları Ankaraya kine, beş bin frank ederdi. Hırsız bizim ~ l~ a a çe ecegım ve siz de muşterile· 
kerelerin mcm.nunı'y,,t•oah b' tt b 'km rımıze bu hususta bir c::ey so"ylemezsenı'z 

• ... •Ş ır sure e Bu mehılfil İngiltere hükilme _ h \ ·· d d.I u gecı emizden herhalde sevinmiş ol- ~ inkışaf etmekte olduguw nu kaydettikten tınce do~rudan doğruya muz·· ake _ eye gon er l er malı M'" ·· ziyadesile memnun ve minnetler olurum " .. osyo, muhakkak bir şey yapJ). d d • 
sonra, İspanyadaki ecnebi gönüllüler me- reler icrasına fin;dik1 ahval ve ıe _ İzmir 24 (Hususi) - Kazanç kanunu mah! ... dedim. e i. 
selesinin hnlledilmedlği müddetçe cere- rntUn mfisnld olduğuna kaU olması takdi _ mucibince 81 mart tarihine kadar be - - Elbette söylemem. 
yan eden rnüzakereJerin hiç bir n~ticeye rln~e ~lum lle PoJ Bonkur'un Londraya gft_ yanname vermekle mükellel tutulan da- Köcbenin dudaklarında belirsiz bir te- - Teşekkürler. Neticeyi alır almaz sJ. 

b 
•
1 

mcbe umade olduklarını 11Ave etmektedir h'l. k is cula b ta 'h k d d f bessümün yer ettigı··ni görünce ~ac:trdun·. ze bildı'rı·r· 
ag anmıyacağını ilave ey1eirJc::tir. Mnnmnflh bu mehafU İngiliz ı . ı ı om yon r, u n e a ar e - ~ :ı:· ım. ~ nazır arının be - Muhakkak ki bir §ey yapılacak mös- N 1 d ? 

Konferans teklifi faydasız P.n.rlsc gelmelerini tercih etmektedirler. Çiln- ter tanzimini ve yanname verme müş- .. B e yapma ıy ım. Köche, müşterileı 
Ch k 

.. ı~ itib 1 k A k Y.o. un_ a emin olabilirsinii, fotografa ge- duymasın di l 
amber lain, SovyetlPı ;11 yapmıc: ol • ku Fransız nazırları geçen TeşrlnJsanı ayın- u atını nazarı ara a ara n araya 1:....; ' ye ya varmıştı. Beghin do :ı: da L d ilJJCe J.uzum yok ... Zira, •11raya bir bak- aks' b"'tü duğu konferans davetıne de ilişerek, böy- on rayı ziyaret etmişlerdir. üç kişilik bir heyet göndermeğe karar ... - me, u n müşterilere bunu yay de-

le bir konferansın hiç hır fayda temın T. •• 'k. vermişlerdir. Komisyoncuların hukuku- sanız!.. mişti. Hangisine uymalıydım? .. 
d 

lir 1ye 1·/e . d Baktım. Elinin gösterdP•i yerde, yata- N ki d İ 
e emiyeceğini ve millet!erı iki grupa a- nu müdafaa için tıcaret o ası hukuk mü- 5 a e en: braJıim Hoyi uaı· h bd ğın yanı başında, iskemlenin üstünde yıracağını söylemiştir. .cı 1 l ar e şaviri de yann Ankaraya hareket ede • - ATka~"l var -

~~~~ O~nm~~~! ~~ ~~~~=~~~~~~~===~=~~=~ 
N r ed h t"b ·1· 1 Kadın çorapları Fe b h &a·ıı k e ıc e a ı ' sı ah anm~ programı - (Baştarafı 1 inci sayfada) ner a Ç0 mi i ümeden çekildi 

nın müst~celen tatbıkındc ve hatta arttı- . Bu unutganlığm cezasını çeken de Aydmda bir idam kararı Nasıl olacah ? (Baştarafı 1 tnci sayfada) 

nlrnası luzumunda hararetle ısrar etmiş· Ismail Galeçyan isminde bir vatanda _ İzmir 24 (Hususi) - Aydının Kabataş İpek ,.e sun'i ipekten mamul kadın ro- k. ab. ul etmemiştir. Fenerbahrc iki ma,.... 
tir. c::ımızdı d , k :r 11''"' . ~ r. köyünde Durmuş ismin e bir ada.mı. 22 raplannın damgalanması için verilen ış_tır~ etmediği için milli kümeden çe .. 

lşci partisi §cfiuin sözleri Türkiye vasatf Avrupa devletleri- lira 75 kuruş parasını gasb için öldüren mühlet yarın akşam bitmektedir. kil~ış olacak ve yerine hiç bir tdkun 
Ba~vekilin beyanatını müteakıb İş- le, Sen Maren Cumhuriyeti de İtalya- kahve~ Ali .Afşar, Aydın _ağırcc~ ma~ ·J Nizamname, çorapları, evvela. kalın, kaım olamıyacağtndan milli küme t•G, 

el muhalefet partisi şefi Atlee söz ala- nın yanında olarak muharebe etmiş - kemesınde ıdama mahkum edılmiştir. orta ve ince olarak üç kalınlık sınıfına türü birer hafta geri alınmak sure~ile 
rak, Chamberlain'in nutkundan sarih lerdi. Fakat harb bitince Sen Maren'i Suçlu idam hükmünü büyük bir korku ayırmaktadır. Bu sınıflard n h b' . d maçlara devam edilecektir. 
hiç bir mana çıkaramadıgını~ , efkan u- idare edenler bir ihmal neticesi olarak içinde dinlemiş ve titriyerek ı d a er ırı e, ·-·- --·--sa on an birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve be • T 
mumiyenin tam 1914 de olduğu gibi Türkiye ile ismen olsun harb halinde çıkarılmıştır. Suçlunun arkadaşlarından şinci olarak b kart 1 k d A K V ı• M 
meşkfık bir vaziyetle karşılaşmış bu _ bulunduklarını unutmuşlardır. Mustafanm bu suçta aliikası görüıerr.e • e§ 

1 
eye ayrı ma ta ır 

lunduğunu söylemiş ve demiştir ki: Muharebeden sonra bu memleketi diğinden beraetine karar verilmiştir. Çoraplar, nefaset, dokuma ve boy 
- Başvekilin sözlerinden ancak in- ziyarete giden ilk Türk vatandaşı İs _ düzgünlüğüne göre en kusursuz, az ku 

gilterenin ziifı ve vakit kazanmak iste- mail Galeçyandır. Ticaretle iştigal et- Korsika deniz Üssü • surlu ve en kusurlu olarak üç seçime 
diği anlaşılmaktadır. Halbuki bu ifa _ melde olan bu zat 1talyada bulunmak- . . ipek veya sun'i ipek olduğuna göre ikiye 
de, sulhün müdafaası prensibile bir te- ta olmasından istüade ederek (Sen - . !?a~ 24 <~-!1·> - B~nye nezare - sun'i ipeklerde istihsal usullerine gör 
uıd teşkil etmektedir. Maren) e geçmiş, mükellef bir otele tı~.ın. hır teblıgınd~ yem ~e son derece Bemberg, Küttner ve Viskoz olmak üze 

Liberal Şefinin tenkidleri yerleşmiş, fakat çok geçmeden polis ~uhırn .0~a~ ~orsıkad~. Aspre:to ~s- re üçe ayrılmaktadır. 
Muhalif Liberal partisi Şefi Sink • müdüriyetine davet edilmiştir. .sdi~ ~ahrısını!1 ikmal edılmış oldugu bil- Şimdiden sonra satılacak çorapların 

t ·ı G 1 b 't b' f l't nlmektedır .. · d b" ı·· b kalite ler de Chamberlain'in nutkunu tenkid smaı a eçyan ası ır orma ı e · uzerın e u un u ve nevilerden 
etmiş ve Atlee'nin fikirlerini ileri sür- karşısında bulunduğunu sanarak ev - hangilerine aid olduklan ve imal edil 
müştür. veıa ses çıkarmamış, fakat az sonra iş- Niğdede elektri k diği fabrikaların sicilli ticarette müsec 

Çurçil'in beyanatı lcrin kendi hesabına fena bir renk al- Niğde, 24 (Hususi) _ Niğde elektrik cel firmaları sabit olarak yazılı buluna 

Bilahare söz alan muhafazakarlardan dığını görmüştür. fabrikası bugün ikma~ edilmiş, ıehre ce- caktır. 
Polisde vatandaşımızın pasaportu a Nizamname, topuktan la"stı"k kısmının Ch hil - 1 - reyan verilrni<:tir. Halk sevinç içindedir. urc ezcum e demiştir ki: lmmıc; ve kendisine: ~ başladığı yere kadar hir çorabır. uzun -

Fransa ile olan münasebetlerimiz bır S ı - en. - M:ıren. ile harb halinde bu-I Şı.lepçı·ıı·k şı·rketi· dı·rekt-r•· 1 uğunun 70 sa.ntimden aşağı olmasını da 
askeri ittifak mahiyetındedir. Bu itti • b O U lunan ır devletın tebaası olmak sıfa- menetmektedır. 
fakı resmen ilan ve tahakkuk ettirmekte Anka 24 (H susi) Ye · k l tile bu toP. ağa ayak basmak hakkını ha . . .ra . . u . .-:-_ w _ nı uru an Dolma bahçe • Taksim yolu 
ne mahzur vardır? Bilakis, erkanıhar • iz olmadığı söylenmi t ·r şılepçılik şırketı dırektorlugune İş Ban- . . 
biyemiz ve askeri rnaknmlarımıı: Fran _ İsmail Galeçyan ş 1 • •. .. d S kası Beyoğlu §Ubesi direktörü Tahir ta _ Dolı_nabah~e. ~ı.e Ta~ım arasmdaki 
l1Z erkanıharbiyesilc teşriki mesai et - ye: y~~un e en- yin edildi. caddenm genışlıgı on dort metreye çı -
:melidirler Bu suretl ... m ı. kk k k' l Maren adını taşıyan bır hükU.met bu - ··--· .... • .. --... -·--·-·-™· .... karılacaktır. ViraJ'lar ise on yedi """etre 

' ~, Uaa a l Slt - , d w d h 1 b h"kfun t• Tü t fl k rt lın } .u 
ha daha iyi hizmet E:tmiş oluruz. k.ı~n ~gl unh anb, h el.e d u ldu e ın r- knutn da~assud:. e u hu .. d.U§ ~e Hm~ ~ - genişletilecektir. Yeni yol Dolmabahçe-

çek ı k 1i 
. . ıye ı e ar a ın e o uğundan ha - e e oner onmez a ıseyı ancıye den Gümüşsuyu hastanesine k d 

os ova yaya ge nce, başvekıl bu d • - 1 . V k"l t' · h be . . a ar pa-
devı t d d ğ. . . • berdar olma ıgım soy emışse de bu e a e ımıze a r vermıştır. . t.et taşı ile dfü::enecek buradan T k · 

e e y,ar ım e ece ıınıze daır daha d' . . S M İ 1 . d . . . ~ .., , a sım 
sarih bir beyanatta bulunabilirdl Ve bu prot~stolmken ştısının hapse atılmasına . b~cumh-areı:ı ttaı· ya içNınüfu. e mınl 21 O:mOıO- meydanına kadar ise asfaltlanacaktır. 
Uık manı o amı ır. nı ır unye ır. su , ---... - ....... ·-···-··--···-·-
k dirde Almanyı:ı, her

1 
~ngi bir hare '" İsmail Galeçyan hapishanede 48 sa- kiiidir• Hil~et :ınerkeı.iıiin nüfusu 1 ı 

te geçmeden evvel ngılterenin de jie at kaldıktan sonra İtalyan konsolosu - da binden ibarettir. • Çocqk haftası 23 
Nisaiailai ha§lıyor. 
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Bu akşam saat 20.30 da 

FiDANA Ki . l Dram 3 perde 
lllHllll 1 Yazan: Pandeli Horn 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20.30 da 

Bir Kavuh Devrildi 
Komedi 5 perde 

Yazıın : Mnsahib zade Ceıru 



• .t. Sayfa 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan 
sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

n• çocuklar bayılıyor. Çok ittihalı Te •eTerek bDyOrler. Bu Hf 
6dü unlann •itamini bol, gıda.. çok ve kalorUi yüksektir. Bntnn 
çocuk doktorlan buna pbadet eder. Avrupada daima diploma
larla mraa idak birinciliği kazanmışbr. Bu kadar yüksek ev.safa 
malik tabil aıda ancak H A 8 A N Ö Z L Ü U N L A R 1 D 1 R. 

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

çocuklarınıza yediriniz 

. •, . ·<=-.. • t 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

Ern.talsiz bir 

olduğundan tamamen 

lıayatın intizamaızlıklarını en emin 

surette ıslah ve inaana hayat 'H 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU. ISTANBUL 

Kadınlığı raha
ta, saadete ka
vuşturan en bi
rinci sevgilimiz; 
adet zamanla -
rımızda kullan-

dığımız 

FEMIL ve BAGLARI 
d1r. 

SON POSTA 

Bir tek tip mlD ba 
neticeyi almanıza 

lıAll gelir 

••lb ilk iş olarak 

o 
alınız ve bitinciye kadar gQn<te 
no defa kullanma. Bu mQddetln 
ıonunda dişlerinizin evvelkinden 
çok daha parla!(, çok daha beyaz 
T9 ÇOk daha temiz Olrluğ\lntl rO. 
recekslnfz. 

RADYOLiN 
11• muhakkak sabah 1'8 akşam 1'8 

her yemekten sonra d.lşterinid b.r
çalayınız. 

Bol mah9&JI,, lulfaf\da -bR, bOVUk Y9 lea• 
ceaı merv• ,,.. ...,... yeıı~ ı.te.......ıa. 
M-k•tımlrde bit ke.; -CMft - ~ 
yuıc ·~' ocır ... ,,. ~ ""'"_... 
reıı.r~ 

AMOFOS 

...,. __ A_n'O'of _IC __ ,_ 

~ ........ .... " ... ·'' •...-ı~~ --·-. 
·~ _ ..... a.- .. --
~ .. --- ........ 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahil• 400 kuruı 
ikinci aah:le 250 • 
Vçancü aahi!e 200 • 
Dördünci sahile 100 » 
iç ıahileler 60 • 
Son tahile 40 » 

, 

Muayyen bir müddt' zarfında fazla. 
ca mtkdarda ilin yaptıracaklar aync~ 
ıenzilitlı tarifem.izden istifade ede-
ceklerdlr. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bit tarife derplı 1 
edilmiştir. 

Son Posta'nm tıcad llanlanna ald 
iflec itin ıu adreJe müracaat edil. 
cnt!lidir: 

11.lncllık Kollektlf Şirke"' 
&a.Jınma.ru:ad• Ba11 

AD.kara cadd-.& 

EN 11Uf551n iLACIDIR 

: ı 

·~- -----~----- -~--~----~----~--~--~--~--~~~--~--~~~~~----

Mart 2S 

'' N EV R O Z İ N varken başağrısı ile kınklık· 
tan şikayet edip durmanı anlamıyorum 1 ,. 

N E VA O Z i N soğuk algınlıklarına, gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağrılanna, nezleye, sinir. 

adale ve bel ağnlarile kırıklığa karşı birebirdir. 

Bütün ağrı, azı Te .ancılan b·çak Jibi keaer. 

• 
ISRARLA 
İSTEYİHİI 

En eslcl ve bOyQk bir f•brlk• 

ol•n .. N•Uonal Carbon Com• 

pany ine" m üessesinin mamü· 

latı E veready pil ve bataryala· 

rının kalitesi dünyanın her 

tarafında beOenllmlt ve takdir 

edilmlttır. 

Flab ucuz fakat •pOı kaliteden 

olma11 dolayıslle nette!! itibar• 

ile daha pahalıya mal olan idf 

mamülattan sakınınız. 

Uzun zaman dayanan ve iyi 

randıman veren bir 16mba ya 

lhUyacınız varsa emniyet telkh' 

eden yalnız Eveready marka· 

aını aeçmellslnlz. 

ELEKTRiK FENER VE PILLER1 

BDURLA BiRADERLER 
iS TAN aUL AN&< ARA _ .. · •. , ~'Z. r:'1 i R .. 

-~ ........................ .. 
Güzel • Çirkin ... 
Kime güzel deriz? Bu belli 
değildir. Yalnız muhak

kak olan bir şey var: 

VENOS PUDRASI 
kullanan kadına, çirkin demeğe dili· 
miz varmaz. Bu pudranın en · büyük 
mucizesi, çirkinliğile şöhret almlf 
kadınlan bile, tanıı:mıyacak derecede 

güzell~tirmesidir. 

Sa~ balmm, ciizelliiin en birinci §U'tıchr. 

PETROL NiZAM ÖksUrenlere ve 

aC. OU• nezl•lerlne AT AN HAKKI EKREM Eepetlerl ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir illçtlr. 


