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Orta AvruP-ada tehlike Hatay yeni intibah 

alametleri y_eniden talimatnamesinin esasları 
_ ~m~~~kfu 

belirmeğe başladı 
_Çekoslovakyanın dahili vaziyeti 

Herkes istediği listeye serbestce yazılabilecek, intihab 
büroları başında camialar tarafından serbestce tayin 
edilen mümessiller bulunacak. Cezai hükümlere de 

medeni bir çehre verildi 

Bugün Ankaraga gidecek olan Menemenciogju Belgraddara 
geçerken Başvekil Stogadinoviç ile görüştü Pariste endişe uyandırıyor 

Hatay intibah talimatnamesinin yeni· 

bulan büyük bir teşekkül den hazırlanması için bir müddettir Ce-Çek gençleri harekete geçtiler, azası 250 bin kişiyi 
vücude getirildi, Cumhurreisine, hükumete 

nevrede bulunan ve dün sabah İstanbu· 
telgraflar yağıyor la dönen murahhas heyetimizin reisi Ha· 
-·········-·--·· .. ·····--·-·-··----,- riciye Vekaleti umumi katibi Bay Nu-

8E~Lİti 
130 .Dresden 

r --"-\ man Rıfat Menemencioğlu, Cenevredeki 

POLONYA t F k 1 müzakereler ve yeni intihab tallınatna· r a n o c u a r mesi hakkında, dün bir muharririmize fU 
beyanatta bulunmuştur: 

K f 1 
- Bizim iddiamıza göre, komisyon, ev-a a on yaya vclce, salahiyeti hari~inde olan .~lr tali-

matname yapmıştL Bız, kontrolun, ken-

d 
11 1 d • ı dimiz hariç olarak yapılmasını kabul et· 

U n g 1 r 1 e r mekle bera~er, ihzari faaliyette, yani ta
llmatnamenın hazırlanmasında, beraber 

.A-IA C 4R İS TAN 

SaragGs, 27 - Havas muhabiri bil
diriyor: Bu akşam karanlık b:ısarken, 
General Yagtte ordusu kıt'alc.ırı Ka
talonya arazisine girmtşler ve Masel
gorrein'i zaptetmişlerdir. Ayni saatte 

Çekoslovakyada ekalliyetlerin adedini ve bulundu.klan mevkileri gösteren harifa Fraga şehri de tamamil~ muhasara 
Paris, 27 (Hususi) - Pragdaıı bildirili- .gönderilen telgraflarda hükumetin azim- altına alınmış bulunuyordu. Franko 

yor: Alınanyanın Avusturyayı ilhak et· kar bir siyaset tak.ib etmesı taleb edil- kuvvetlerinin ileri karakolları şehre 
tiği gündenberi bütün Çekoslovakyayı mektedir. Çek gençleri heyecan içinde- girmişlerdir. Bu kuvvetler, Sınka şeh· 
saı·an gergin hava son günlerde muhtelif dirler. Muhtelif partilere mensub gençler rinin sol kıyısını beş altı kilometre 
siyasi partiler arasında tesirin~ göster- Çek birliğine halel getirecek her hangi 1 genişlik ve üç ila beş kılr.metre derin-
meğe başlamıştır. Südet Almanlarının bir hareketi önlemek ve memleketin is- likte işgal etmişlerdfr. (A.A.) 
aldıkları vaziyet bütün Çek partilerini tikliilini korumak için yeni bir teşekk.U 1 

..,,_;.,------------------~ harekete getirmiştir. vücude getirmişlerdir. Bu teşekküle şim· -·-············ .............. ·-········-····-···-
Çek cumhurreisi Beneş'e ve başvekile diye kadar 250 bin kişi iza yazılmıştır. 

hergün muhtelif teşekkül!er tarafından (Devamı 11 inci sayfada) Çörçil Pariste 
faaliyete geçti 

olacak, beraber çalışacaktık. Bu talimat
nameyi, bu işi bilenlerin, anlıyanların t 
yapması lazımdır. Biz, talimatnameyi o-1 
kuduğumuz vakit, bunda, bizim asıl eks-

(Devamı 5 inci sayfada) 1 ------
Mühim beyanatta bulunan 

B. Menemencioğlu 

Cenevre kararlarının akabinde Hatayde 
tazyik ve tedhi' tekrar batladı 

Hatayda Türklere karşı 
Rum ve Ermeniler 

silihlandırılıyor lar 
İskenderwı, 27 (Hususi) - Cenevreden Cenevre müzakerelerinin akabinde ko

gelen güzel haberlerle buradaki tatbikat miserin bu hareketi Türkler üzerinde fe-. 
Çinliler Japonlardan iki 
şehir istirdad ettiler ı · birbirini tutmamaktadır. Halen Hatayda na tesirler yapmıştır. 

n g İ 1 İZ de V 1 et ada m l statünün hiçbir maddesi tatbik edilme- İskenderun, 27 (Hususi) - Bir hafta 
Fransız ricalile ayrı mektedir. Türkcenin resmi dil olarak evvel Karabeyazda Türklere ittihadı •· 

Hsucov etrafında yapılmakta olan hayati muharebe 1 kuııanııması bne nazarı bir mahiyette nasır vesikaları dağıtılır. Türkler de bu 
. . . . . . . 1 ayrı görüşme er yapıyor kalmıştır. 'teşekküle girmeğe davet edilirlerken 

bırdenbıre Çınlıler lehıne ınkışafa baş adı P .· 27 B··t·· 
1 

. B .. I Antakya, 27 (Hususi) - Kont de Mar- Türklerden Kel Mehmed adlı bir adamm 
aı ıs - u un gazete eı, . Çor- 1 b" k .. 1 H ta lrni 1 ııı. B" b t kk"" l · · ı d i n · 

1 
ak la h ti h b · ı · p . d k" f ı· ı · . w te ır aç guıı evve a ya ge şt r. h c ız u eşe u e gırıneyız.> eınes u• 

Hankeu, 27 - Röyter muhabin bildiri- çın yapı m ta o n aya mu are e, çı ın ans e ı aa ıye ını ve yaptıgı ı . .. . . (D •1 i · f da) 
ı b" d . . lil 1 hine n .. .. 1 . b .. . k d" G , iş olarak Yenıgun gazetesını kapatmıştır. evamı ' ncı ıay a 

yor: Buraya bugün gelen askeri resm ır enbıre Çın er e ge ış surette goruşme en te aruz ettırme te ır. a- 1 ••••• • • .-.-.•••••• •• •••••• • • ••• • • ••• •• ••••• ..,. •••••••••••• 
raporlara göre, Hsuçov'un hakımiyeti i· (Devamı 11 inci sayfada) zeteler ayni zamanda B. Çörçilin Fran c • 

· saya olan bu seyahatı·nın· husus·ı ma _ Bı·nı·cı·terı·mı·z umartesı .............................................................. 

S P t K d •• k t b 1 hiyette bir haber alma seyahati oldu -'' on o s an 1 n u us m Üt'I u arı ğunu da kaydetmektedir. Sösuar ga -
' 1 zetesi bu haber alma keyf!yetinin her 

iki memleket için çok faydalı olabile -

F • ı • t • d t ı '' R A ceğine bilhassa işaret eylemektedir. Zi l IS ın e çe e er esmı ra B. Ç~rçi~, Enternas~o.?al .politika -
nın bugunku meselelerı uzerınde meş-

t hı• v • h ı d ı gul bulunmaktadır. e ıg ,, neşrıne aş a 1 ar yü:·e~~l~~~~d~~nB~e~~~;,nc~~e;:0~:u; 
• • • 1 A d 1 ve Daladie şereflerine bir supe vermiş-

Her hırı bır slam kahramanının a ını taşıyan çete er tir. Bugün de aralarında Flanden de da-

bir başkumandan tarafından idare edilmektedir hil olmak üzere bir çok politika şah -
• siyetlerini öğle yemeğine davet etmiş 

ve öğleden sonra B. Daladie ile uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. 

Filistin köylerinden bir inde lngiliz devriyeleri .• · • 
.;. ..... ~ 

Kudüs 23 (Hususi muhabirimiz ya- ,güne şiddetini arttırat-a"'"~.edi -
zıyor) - Filistin arablarmın lngilte -ıyor. Büyük meras~. 111 hafta 
reye karşı açtıkları mücadele, günden (Devamı J1 "ıa"LJ1tada) 

(A.A.) 

Eski Yunan 
Başvekili dün öldil 
Atina, 2'7 (Hu" 

susi) - Sabık Yu· 
nan Başvekillerin· 

den Mihalakopulos 
bir müddettenberl 

rahatsı• bulundu· 
ğu hastalıktan kur· 

tulamıyarak bu· 
gün ölmüştür. 
Sabık Başveki· 

Un cenazesi mera
simle kaldırılacak· 
tır. 

Avrupaya 
Nis, Roma, Varşova ve Londrada yapılacak 

müsabakalara bu yıl ilk defa olar ah 
yeni yetişen 4 sübayımız daha iştirak edecek 

l 

.lvrupaya gidecek kıymetli binicileT!mtzden Cevad Gürkanla Salnı Polatkana 
dünkü müsabak4lardan. sonra birincilik v• ikincilik mükafatları verilirken 

Beynelmilel atlı spor müsabakalanna rekkeb ekipimiz nisanın ikinci günü İl
i~tirak etmek üzere Avrupaya gidecek o- tanbuldan hareket edecektir. Ekipe riya. ilan aüzlde süvari sübaylarınuzdan mü- (Devamı 5 inci sayfa.da) 



2 Sayfa 

r-

1 
Her!ün 

Evet, Türkiue Almanya 
Degildir; fakat 
Suriye de Fransa 
Olmamalıdır I 
- Yazan: Muhittin Birgen -
O kuyucularımız biliyorlar ki son 

~ günlerde Suriyede eüyük bir he

yecan havası esti. Almanyanın A vus~ur
yayı istilası günlerinde Şam muhiti, Ha· 
taytan gelen bazı haberlerle. birkaç gün 
içinde mühim hadiseler bekledi. cBir em

SON POSTA 

Resimli Makale: IC En büyük kuvvet 

ri vaki de Türkiye yapacak!> denildi. B!l 
heyecan, bir takım uydurma haberlerin 
eseri idi. Türk ordusunun Hatay hudud
lan üzerinde asker yığmakta olduğunu, 

ordumuzda kullanılmıyan bir takım nu
maralar zikrederek, biJdiren bu haberler ·· 
üzerine Şam ~uhiti, telaşa düştü. 

Fakat, şimdi görüyoruz ki bu heyecatı 
geçmiştir. Tereddüd tamamen zail olınuş 
değilse bile Şam muhiti son günlerde bu 
meseleye başka türlü bakrnakttıdır. Oku
duğum Şam gazeteleri bahsi daha itidal 
ve daha hakiki çehresile mütalea ediyor
lar. Mesela El İstiklfilül Arabi, .. Türkiye 
Almanya değildir> unvanile yazdığı bir 
makalede bu haberlerin doğru olmad1ğı
nı ve Türkiyenin böyle bir emrivaki po
litikasına gitmiyeceğini söyliyerek bu
nun sebeblerini zikrediyor. 

* Bu Şamlı arkadaşımıza göre, Hatay hu
dudlarında Türk askerleri yığılmakta ol· 
duğuna dair çıkan haberler, cmüstetrik>
Ier ve cmüteterrik> ler tarafından uydu
rulmuş şeylerdir. Bu iki arabca kelimenin 
manaları cTürklük satan>, cTürklük id
dia eden> veya cTürkleşenler> demektir. 
Bu gazeteye göre Hatayda blrtakım Türk 
olmayıp da Türklük iddiasında bulunan 
Arablar türemiş. Sübhi Berekat hidisesi
ne ima etmek isteyen bu ıddianın içinde, 
Şamlı meslekdaşlarımızın dikkat edecek
leri bir nokta vardır: Demek, Hatayda sa
de Türkler değil, cTürk.lük satan> bir kı· 
sım Arablar da Türk ordusunun Hatay 
hududlarında toplanıp bir cemrivaki> 
yapmasını istemekte ve bunun için de 
bir takını şayialar çıkarmaktadırlar'? Şu 
halde, büyük Türk kütlesi cTürkiim, ben 
Türküm, Türklük isterim!> diye bar bar 
bağıran ve bir kısım cArablara da cTürk
lük> iddfasına başladığı Şam gazeteleri 
tarahndan meydana konulan bir memle
ket üzerinde hala cArab sancağ1> diye san 
cağın Arab olduğunu iddia etmek için 
Suriyenin elinde nasıl bir sebeb buluna
bilir? Henüz Fransız bayrağı altında bir 
müstemleke hayatı yaşıyan ve son iti
laflardan sonra da cİstiklal muahedesi 

Fransızların Türk tarihinde de adı geçen büyük kraiları 
birinci Franruva düşmanlarına mağlub olduğu zaman anne. 
sine gönderdiği bir mektubda: 

hetmediği gönül, kazanmadığı dostluk azdır, güç tasavvur 
edilebilir, fakat hayatta paradan da büyük bir kuvvet vardır. 
Adına cesaret ve şeref denilir. 

- Şerefim müstesna olarak her şeyimi kaybettim, demişti. Güçlükle kazanıJan, damla damla biriktirilen para ko1ay-
1ıkla eriyebilir, fakat cesaret ve şerefle tekrar kazınılması 

mümkündür, buna mukabil cesaret ve şeref kaybedildiği za .. 
man tekrar yerine korunası rnümkfuı değildir. Her ,eyinizi 
kaybedebilirsiniz: Fakat cesaret ile werefi asla. 

Bilahare esaretten kurtulduğu zaman bu ilk c..ümleyi: 
- Cesaretim.in de ölm~ olduğunu görüyorum, cümle

sile ikmal etti ve sonunda galebe kendisinde kaldı. 
Hayatta para büyük bir kuvvettir, devirmediği kale, fet-

(~_s_c_~ __ A_o_R __ A_S_D _N __ D_A_) 
• HERGu··N BiR FIKRA * 1 Bir bisikletcinin Barselonda tayyare 

Bombalarının tahribi 

Maatteessüf 
v 

oynıyamıyacagız 

Kekeme bir muharrir bir pi-yes yaz· 
dı ve piyesini bir tiyatro rejisörü.ne 
okudu. Tiyatro rejisöro, kekeme mu~ 
harririn okuduğu piyesi baştan sonıı· 
na kadar dinledikten sonra: 

- Fevkalade güzel! 

- Dedi, kekeme muharrir sordu: 
Oooynanayacaksmız, öööylele 

mi? 

Rejisör cevab vetdi.: 

Maatteessüf oymyamıyacağı:. 

Piyeste eşhas fazla; kekeme taklidi 
yapabilen bu kadar aktöriimii.z yok! 
.~ 

Fransa da 
Ötüm miktarı 

* 

Hala doğumdan fazla 

Faydalı bir icadı 

Bir İngiliz bisikletcisi, uzun miid -Fransada ölüm mikdarmuı doğumdan 
fazla olması devam etmektedtr. Resmi det düşündükten sonra, karısile birlik-

kalıblna do.'kü'lmu··ı::: bır' manda nıza· mı i te yaptıg-ı gezintilerden yeni dogwan ço 
. d akt d-ı: d kl> i . b. • ispanyadaki ihtilalci kuvvetler, son bir istatistiğ-e . gör·e· şubat ayı. nın ikin:::i cuguw nun da m.aluıım. kalmamasını te _ 

çın e yaşam a evam e ece er nı ız. .. . . d p t ı 1128 k 
Zamanlarda Katalonya Uzerındeki taz- yarısın a arıs e o en ınsana arşı . d k b' . dda b 

1 
t t k d·ı · ·· li Jl S · li · .. . Ci d ğ mın e ece ır ıca u unınmı ur. za en ı en soy yen zava ı urıye dı d - 1 kd 909 d 90" ·-

yiklerını. . •damakıllı arttırmışlar r Re ogan arın mı arı ur. u o wn- B i d . d d ö d- - .. .. 'b' komşularımız, bu müstemleke nizamı i- "' . . · . . u ca , resım. e e g r ugunuz gı ı 
. d b k d dılar ki b' la sim, bu bombardımanlardan bırınden dan 769 u meşru ızdivaçlu.d8:11, 140 ı da çok basittir. Yeni ana baba bu şekilde çın e u a ar şaşır mı , ır smı . h d · h uı ı t B 140 

SOnra bır tayyare bombasına e ef 0 • gayrı meşru us e ge mış tr. u w b 
1 

b' k kiıns 
1 müstetrik, ve bir kısmı da müteterrik o- _ _ . · . d gezmege aş ayınca ır ço e er 

lan Barselonun buyük bınalarından bi- gayri meşru doğumdan 88 ı sonra an b ikl t . .. t d k . . lan yirmi beş bin Arab nüfusile koskoca . . . ıs e cıye muracaa e ere sıparış -
rl·nı·n haı1·nı· go",..4.ermektedir me=u olarak kabul edılnn~ çocuklardır. 

1 
d b 

1 1~-a B 'kI t i b b. Tü. k t ğm Li A ·yuı b~ ::s~ • r er e u unınuş.u:u. ır. ısı e c u sa ır r opra a c vaussurı ara ı> c:::=ıı-====;,,,,,,====:::::::ıoı:::z::ı:::z::a:::::===========ıc=-========== 
demekte devam ediyorlar? cecnebh nin yaptığı tahrikaila bir kısım için gönül ister ki Suriyeliler de bunu yede epeyce para da kazanmaktadır. 

Bu münasebetle bu suali onlara sormak Arabların bir vakit bize karşı fena mu- anlasınlar ve Hatay meselesini, en tabii 
ve verebilecekleri cevahı merak etmek amele etmiş olmaları gibi bir sebeb, bi- şeklinde hal için, bizimle beraber olarak 
elbet hakkımızdır. zim onlara karşı bugün gaY,ri dostane ha- Hatayın ara yerdeki fuzuli müstemleke-* reketlerle bakmamıza kifi gelemez. Bil· cileri bir tara.fa atacak bir yoldan git-

A merikanzn havadan 
f otografı alınıyor 

r 
Sözün 

Mardik 

Mart 28 

-" Kısası 

E. Talu-

0 tarihlerıde Anadolu yakasında 
oturuyor, üstadım Ahmed Rasim 

merhumla sık sık Kadıköy vapurunda: 
rastlaşıyordum. 

O akşam gE'ne böyle buluştuk Soğuk, 
yağışlı, kasvetli bir hava idi. Dalga kıra• 
nın hizalarına geldiğimiz sırada, üstad 
sordu; 

- İşin var mı? 
.._Hayır. 

- Benimle beraber gelebilir misin? 
- Nereye? 
- Seni bir yere götüreyim.. Bir iki 

demlenelim. 

İskeleye beraber çıktık, Kilise meyda
nına doğru ilerledik Sağdaki sokağa sa
pıp da bir kaç adım ilerleylncc?, merhum 
beni oracıkta bir kapıdan içeriye soktu. 
Karşımıza ilk çıkan adam, üstadı, muti 
ve merbut, adeta aşık bile diyeceğim ge
liyor, öyle bir candan tehalükle istikbal 
.etti. Memnuniyetinden gözlermin içi gü· 
lüyor, hazzından, ağzı kulaklarına varı• 
yordu. Merhum bizi tanıştırdı: 

- Bu zata adla, sanla Mardik derler ... 
Nesli münkariz olan hakiki piri-muğanın 
yer yüzünde nasılsa kalmış biricik enmu .. 
zecidir. Benim de kadim ve vefa.kar bir. 
dostumdur, ayn zamanda.. 

Bu kadar iltüata garkolan Mardik ağa, 
keyfinden kabına sığmıyor ve kekeli ... 
yordu; 

- Estağfurullah, Rasim Bey!. Ben se· 
nin kulun, kurbanınım. 

Mard.i.k, üstadın gerçekten hem kulu, 
kurbanı, hem de en vefalı aşinası idi. 
Yıllarca, onun gamını dağıtan, yalnızJı .. 
ğmı ve kimsesizl iğini avutan kadeh ka .. 
deh meyi kendisine elile suntıu. "r.;TPınine 
de, neş'esine de hürmet etti. Manevi bü
y'üklüğünün önünde içten kopan bir hür
metle el bağladı. 

Mardiğin gazinosu, Ahmed Rasimin en 
hoşlandığı bir uğraktı. Hatıratının en gü
zel sayfalarını burada yazdı, son şarkı .. 
larm.ın bestelerini gene burada tasarladı. 
İçerisini tenha buldu mu idi, Mardi~ 
karşısına oturtur, onunla felsefeden, hat· 
tft edebiyattan bile bahsederdi Çünkü 
Mard.ik piş.kin adamdı. Ve üstadın ileriye 
sürdüğü mevzulardan hiç birine bıgane 
görünmezdi. Sanki Ahmed Rasimin kal.
binden, onun kendi kalbine kurulmuş me.. 
tui. dostluk köprüsünden sade muhabbet 
ve saygı değil, üstadın fikir huzmeler1 
de geçiyordu .. 

Ve, Rasim ·öldükten sont'a, senen!n 
muayyen günlerinde, işini, gücünü terke~ 
derek onun ta Heybeliadadaki mezarına 
kadar ziyarete giden dE! yalnız Mardikti. 

Şi§kin ve sevimli simasında fıldır fıldu, 
dönen zeki bakışlı kara gözlerinden o 
günlerde melal eksilt olmazdı. Belki de, 
köşede bucakta, gizli gizli ağladığı da o .. 
lurdıı. 

Her halde, kendisine Ahmed Rasim • 
den bahsedenler ihtiyatlı bir lisan kul .. 
lanmağa mecburdular. En ufak saygı "' 
sızlık kendisini çileden çıkarırdı. 

Senelerdenberi kalb hastalığı çekiyor. 
du. Deryadil olduğu için buna pek aldı~ 
rış ettiği yoktu. Üstadının vasiyeti icabı, 
son dakikasına kadar piri-muğanlıkta se< 
bat gösterdi. 

hassa, on sekiz senedenberi istiklali için sinler. Suriye Hatay bahsinde Fransanın 
mücadele ettiği halde ilci sene evvel akte- davasını güttükce, iki yüzlü müstemle
dilen bir sözde lstiklil muahedesini tas- kecilerin bu meseledeki oyunlarına alet 
dik ettirebilmek için bugün hala istiklalin oldukca, Hatay bahsi, zahirde Suriye ile 
den yeni fedakarlıklar yapmıya mecbur Türkiye ve hakikatte de Türkiye ile Fran 
olan Suriyeye karşı, velev ki şeklen, gay- sa müstemlekecileri arasında münakaşa 
ri dostane bir hareket yapmamayı, Tür- mevzuu olup gidecek ve bunun ihtilatla
k.iye ek.ara günler dostluğunun, en tabii rile de Suriye • Türkiye münasebetleri 
bir şıarı sayar. zarar görmekte devam eyliyecektir. Bu· 

Bahsi geçen gazetenin, cTürklye Al
manya değildir> unvanlı makalesinde bu 
fikri teyid için gösterdiği delillerin bir 
kısmı, Türkiyenin garb demokrasileri ile 
olan dostluğu etrafında toplanıyor. Bu 
fikir pek yanlış değildir. Fakat, tam doğ
rusunu söylemek lazım gelirse, garb de
mokrasilerinin zorla yaşatmıya çalışhk
ları Cenevre ve Fransız müstemlekecileri 
oldukca Türkiye, bu dostlukları muhafa. 
za etmekle beraber kendi haklannı kendi 
kuvvetlerile aramak icab ettiği zaman, 
sırf hatır için bundan vazgeçecek memle
ket de değildir. Bunun için derhai ı;öy
liyebiliriz ki cTürkiyenin Almanya ol
mamasınb icab eden sebeblerin başmd::ı r 
garb demokrasilerile olan dostluklarımız 1 
hakinı değildir. 

1934 senesindenberi Amerikanın hava· 
dan fotografları alınmaktadır. Tayyare
lerin aldıkları resimler, durmadan deve
lope edilmektedir. Şimdilik haritanın 

Ve nihayet, bundan bir kaç gün evvel 
üçte biri ikmal edilmiştir. Bu haritanın öldü .. Ve şimdi, Uzunçayıt'daki Ermeni 
ikmaline beş sene daha lmmdır_ Harita- ıı~ d Ah d R~~:-• bu fak~ 

cTürkiyenin Almanya olmamasını> i
cab eden sebeblerin en başında bilakis, 
-İsti.klfilül Arabi'nin de pek güzel kaydet
tiği gibi· Türkiyenin Arab memleketleri
le olan dostlukları dahi bizzat Suriyeye 
karşı taşıdığı dostluk, tewccüli ve iyi 

komşuluk duygulan hakimdir. Bizi Bit
ler usulü emrivakilere gitmekten birinci 
derecede meneden sebebler bunlardır. 
Türk.iye, Arablık ve İslam alemi ile uzun 
asırlar kardeışlik duygusu içinde yaşa
mış bir memlekettir. Bugün bu aleml kıs
men kendi hakimiyeti altına almış ve bu 
suretle onu uykudan uyandırmış bulunan 

mezar gm a, me a.O>lllUn ve ar 
ları almakla meşgul bulunan tayyare t k . t .. b be . d 

. H . ve e zıyare çısı era rın e götürdü~ 
kumpanyalarının sayısı 50 dir. er bır Mi b. w h t tile t 
k · ·d fa la ta .._., -a... ır yıgm a ıra ya ıyor. umpanya yırmı en z yyare -.u.ı-

nun için, Suriyeliler de bu işdek:i siyaİşte, Hatay bahsinde bizi emrivakiden 
meneden ilk ve son sebeb budur. setlerini -değiştirmeğe mecburdurlar. 

lanmaktadır. Harita ikmal edildjği vakit: 
3.000.000 mil murabbalık yer kaplıyacak 
ve 30.000.000 dolara malolaca.ktır. 

* 
Evet, Türkiye Almanya değildir. Ancak 

Suriye de Fransa olmamalıdır! Çekilen fotografların sayısı da 2.500.000 
bulacaktır. Biz bu nevi hisler taşımaktayız. Bunun Muhittin Birgerı 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
İzıni t muha bii-imiz. yazıyor: 
İstanbul tren:naen şık bir adam bir otomobile atlıyor. Şo

före: 
- En temiz, lüks bir otel 
Diyor. 
Otele gelince: 
- Tek bir yatak, diyor. Banyo yapıyor. Yemek yiyor. Şe-

hirde küçük bir tur yapıyor .. 
Nüfus hüviyet evrakında yağlıboya tüccarı ve Bağdadlı ol

duğu yazılı .. 
Otelde, herkes uykuya dalıyor. Sabah saat 7 de, yağlıboya 

tüccarı kalkıyor, koltuğunda büyük bir paket vardır. Hizmet· 
çi kadına: 

- Hamama gideceğim. Geldiğim, zaman kahvaltını hazır ol
malı, diyor. 
Kadın: 

- Başü.stiine efendim, diye mukabele ediyor. Aradan. saat
ler geçiyor. Otel müşterileri uyanıyor. Elbiselerini giyecek
ler yok. .. Tamam 4 tane elbise bulunamıyor. Hiç kimse yağ
lı boya tüccarmdar. böyle bir şey ummuyor ama, tüccar da or
talarda yok. Meğerse, yağlıboya tüccarı usta bir hırsızmış. 
Zabıta kendisini aramaktadır. 

I S T E R 1 N A N, t S T E R İNANMA! 

L,----------------------·-------------------------------~ 
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- Bu Sabahki J S: 1 

Gaze!elerde il . ~ 
GördUgümUz Fikirler _l ı AL: E 

Tan - Ahmed Emin Yalman evvelki gün Viyana yeniden bir Almanl 
şehri haline getirilecek 

Negüs telef onla 
bir nutuk söyledi Gölcük tersanesinde denize indirilen :ır.ayln •••••••••••-••lil 

gemimizden bahsediyor ve ezcümle diyor ki: • /ngiliz kabinesı'ne 
cGölcükte vücuda getirilen eser karsısın-

Eski imparator Şimal 
millet~erine teşekkür etti 

da, bir netice diye hayranlık duymuyoruz. yapzlan hücumlar 
Fakat bir merhale •diye iftihar ve sevinç 
duymamız çok tablidlr. Çünkü serbest inki
şaf imkanlarına kavuştuğumuz ve lşe baş-Mareşal Göring: ''Dört sene içinde bütün Yahudiler 

memleketten çıkmış bulunacaklardır" diyor 
Viyana 27 (A.A.) - İntihabat mü· 

cadelesi münasebetile bir nutuk söyll
ren B. Göring, 'A vusturyanın iktısa -
di imarı bahsinde yeniden silahlanma 
planmın ehemmiyeti üzerinde ısrar et
ıniştir. Mumaileyh, Almanyanın A -
Vusturyalılara direktifler verecegını, 

fakat Avusturyalıların görülecek işi 
bizzat kendileri yapmak laztm gelmek
te olduğunu söylemiştir. 

B. Göring, müteakiben Nazilerin ik
tısadi metodlarmı yüzde yüz işsizliğin, 
ortadan kalkmasına, İstiryadaki demir 
istihsa la tının iki misline çıkmasına, 
Frankoni'deki fabrikalar nev'inden 
Linç'de fabrikalar inşa edilmesine, Tu 
na nehrinde münakalat ve ticaretin tan 
zimine medar olacağını söylemiştir. Vi
yana. yeniden bir Alman şehri haline 
gelmelidir. 

Yahudilerin memleketten çıkıp git -
.meleri lôzımdır. Dört sene içinde bü -
tün Yahudiler memleketten çıkmış bu 

!un.malıdırlar. B. Kepler, bu işe me -
mur edilecek, o da bunu kat'iyen zafa 
kapılmaksızın ifa edecektir. 

Avusturyaya para 
Berlin, 27 (A.A.) - Bu sabah neşredi

len bir kararname mucibince, Almanya 
maliye nezareti, Avusturyanın ekonomik 
kalkınmasını temin için Avusturyaya lü· 
zumu kadar para tahsisine mezun edil· 
miştir. 

cııKaysere aid olanı Kaysere veriniz.,. 
Viyana, 27 (A.A.) - Bu sabah bütün 

katolik kiliselerinde, bütün Avusturya 
katolik piskoposları namına bir beyan.Tla• 
me okunmuştur. Bu beyannamede, mute
kidlere, cKaysere aid olanı Kaysere, Al
laha aid olanı Allaha veriniz> prensibine 
riayet edilmesi tavsiye edilmekt~ ve nas· 
yonal sosyalist makamların yüksek ru· 
hani makamlara itikadlanna zarar ve
rilmiyeceği hakkında teminat vermiş bu
lunduğu teyid olunmaktadır. 

Japonlar Çinde harbe 
şiddetle devam edecekler 
Japon Başvekili, 

Muharebe ancak 
Çinde harb bitmemiştir. 
yeni başlamıştır, diyor 

Tokyo, 27 (A.A.) - Diyet meclisinin J kat, hakikatte muharebe, ancak yeni ba~ 
bu içtima devresinin kapanması münase- laınıştır. Hükfunet, bu mukaddes harbitı 
betile bir nutuk söyliyen başvekil Prens gayelerine vasıl olmak için bütün mille· 
Konoye, bu devre esnasında muhasema- tin işbirliği yapmak arzusundadır •• 
tın icab ettirdiği 86 teşrii tedbirin ve em· Merkezi Çin hükCimeti 
salsiz ehemmiyette bir büdcenin tasvibin· Şanghay, 27 (A.A.) - lyi haber alan 
den dolayı milleti ve parlamentoyu teb- mehafilden bildirildiğine göre, yeni mer
rik etmiş ve demiştir ki: kezt Çin hülalmeti yann Nan.kinde kuru-

.Milli seferberlik ve elektrik endüstri- lacaktır • 
sinin kontrolü hakkındakı kanun proje- Amerikaya tazminat 
lerinin müzakeresi dolayısiJe yapılan c!d- Tokyo, 27 (A.A.) - Hükllmet, Panay 
di münakaşalara ve serdedilen fikirlere Amerikan ganbotunun bombardımanı 
büyük bir ehemmiyet vermekteyim ve dolayısile tazminat olarak Amerika ta
bunları daima nazarı dikkatte tutacağım. rafından taleb olunan iki milyon dolardan 
Bazı kimseler, Çin meselesinin artık fazla meblağı tamamen tediye etmeğe 

bitmiş olduğu zahabını gütmektedir. Fa- karar vermiştir. 

Frankocular sür'atle ilerliyorlar, 
yeniden kuka yakın köy işgal edildi 

Oslo, 27 (A.A.) - Negüs dün akşam İn- ladığı.mız da.ldkalardanberl çok az bir za
giltereden t.elefonla buradaki Tronheim man geçmiştir. Bu kadar zaman içinde tec

htzatımızı hazırlamak işçimizi yetiştirmek 
üniversitesi talebesine hitaben bir nutuk çalışma tekniğimizi yüksek ölçülere göre 
söylemiştir. kurmak muvaffakiyetll bir iştir. • 

Negüs, İskandinavya milletlerinin H-ı· ~ 
beşistan anlaşmazlığı Jcarşısındaki vazi- Cumhuriyet - Yunus Nadi Bugünkü baş 
yetlerini ahlak, kanun ve adalet prensib- ~akaleslnde Avrupa hiı.diseleri kar~ısında 

. . . . . lngllterenin vaziyetini tahlil etmektedır. Bu 
lerıne ıstı.?ad et~ırmış olm_al~rın~n dol'l- münasebetle Başvekil Çemberlayn'in Avam 
yı teşekkur etnuş ve demıştır ki: Kamarasında söylediği her tarafta bü;,'iik a-

cBu manevt müzaheret, Habeşistanda k:lsler yapan nutku, İnglllz siyasetlnln bir 
hAla mücadele etmekte olan. Habeş va· aynası gibi telakki eden başmuharrir, netJr.e 

t 1 i i 
. b"· .. k b d olarak gene sllılhlanmaktan başka çare ol

anpervcr er çın uyu ir yar ım teş· madı~mı söylüyor. cKendisini müdafaa et -
kil etmektedir. Habeşistan, bugün kıtlık mesinl btren hlç bir millet küçük değtıdır~ 
içindedir ve askeri harekat hala devam diyor. 
eylemektedir.• - ·--·-·-......... ___ .. __ _ 

Güneş - Üçoku 
2-0 yendi 

Dünkü maçta Güneş 
aleyhine kırktan fazla 

ceza vuruşu çekildi 

Avrupanın siyasi 
Mültecileri Amerilıada 
Vaşington 2 7 (AA.) - Teksas'ın 

Demokrat mümessili B. Diyes, B. Hul'e 
bir mektub yazarak Avrupanın siyasi 
mültecilerinin Paraguay'a yerleştiril -
mesini teklif etmiştir. 

Bunların bakım ma.sarifı, tesisi B 
Hul tarafından teklif edilmiş olan bey
nelmilel komite tarafından temin olu-

İzmir 27 (Hususi) - Mllll küme karşılaş. nacaktır. 
malarından Güneş - Üçok maçı yağ~urlu 
bir havada oynandı. Bugünkü maçta Uço - Meksika 27 (A.A.) - Dahiliye Na-
kun iki devrede oynadığı altmış dakika ha - zırı, matbuat mümessillerine beyanat 
kim oyununa, Güneş favullü btr .. oyunla. mu I ta bulunarak diktatörlüklerin iti af 
kabele etmiş ve lklncl devrede Guneş aley - ' s 
hine kırktan fazla ceza vuruşu çekilmişti. larına kurban olanların. Meksikaya se 

Birinci devrenin beşlncl dakikasmda. yağ best girebileceklerini söylemiştir. 
mur sağanak haltnl aldığından oyun oıı da
kika tatil edilmiştir. Yirmi d:ıkik:ı. Güneşi 
baskıya alan Üçoklular kale önlerinde ::ı.yLk
larına geçen fırsatları kaçırmakta birblrle -
rlle yarış ettiler: 

Frank onun 
Ankara m ümessili 

Buna mukabil 23 üncü dakikada Rebll - Ankara 27 (A..A.) - Anadolu ajar 
nin attığı topu çeviremlyen kaleci, Şalaha.t- sının öğrendiğine göre, Cumhuriyet h 
tine fırsat verdiğinden, Salahattin de bu - A 

nu gole tahvil etti. Devre bir - sıfır bitti. kUmeti. B. Julio Palencia'nın Burrr 
İtlncl devre de Oçokun baklmlyetile geç- fc:,,.,.., •• ,...ı. ı-.;n:·A·"""._:_:_ ".._ı- ~ .. ~ • 

ti. Fakat tecrübeli olan Güneşliler 33 ün • mumf a3anlıgına tayinine muvafakat 
eü dakikada Niyazinln a.yağile İkinci etmiştir. 
sayılarını da kaydederek lk1 - sıfır gallb gel . 
dJler. 

Sofyada seçim 
neticelendi . 

Sofya 27 (A.A.)-Bugün Sofya eyale-
tinden 30 meb'usun seçilmesi suretile u· 
mumi seçim nihayete erdirilmiştir. 

Bugünkü seçim neticeleri, gece yarısın
dan sonra belli olacaktır. 

Bir Fransız tayyaresi 
ltalyan sahiller inde. 
Denize düştü 

Bütün bava rekorlan 

Londra 2 7 (A.A.) -Kluston ile R · 
kat, İngiltere - Yeni Zelanda gidip g~ 
me seferini on gün ve yirmi bit' saatt 
ikmal ettikten sonra saat l 7.40 d 
Kroydon'da yere inmişlerdir. ·Tayyare 

ciler, her istikamette tesis edilmiş o 
lan bütün rekorlan ve bilhassa Mi 
Jan Batten'in rekorunu kırmışlardır. 

Alman - Leh 
matbuat antanh 

Salamanka, 27 (A.A.) - Umumt ka· 
rargahın tebliği: Aragon'da ileri hareke
tine devam ettik. Sağ cenah k.ıt'alarımız. 
Santa • Barbarayı, Terdera tepesini, Kas· 
tillar tepesini, J agan ta'yı ve diğer bazı 
mürtefi noktalan elde etmişlerdir. 

tetmişlerdir. Burada 300 esir alınmıştır. 
Los Monegrosun şimal mıntakasında 12 Roma 27 (A.A.) - Hava işleri na-

köy ve birçok mürtefi noktalar zaptettik. I zın, bir çok motörlü bir Fransız tayya
U ç kilometre cenubdan Alubierreyj g • resinin 25126 Mart gecesi Sardonya 

Varşova 27 (A.A.) - Polonya a 
jansının bildirdiğine göre, 4 ve 5 Ni 
san tarihlerinde Varşovada Alman 
y~ - Polonya matbuat antantı için gö 
ruşmelerde bulunulacaktır. 

. , eç ı sahillerinde alevler içinde düsmüş ol -
mış bulunuyoruz. Sol cenah kıt alar ise 

1 
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Yazan: Selim Ra~p Emeç 

o==' ski İngiliz başvekili Baldwin ve 

~ hariciye nazırı Eden Fransada bu-
lunuyorlar. Maksadları, iktidar mevkii· 
nin yorgunluklarını gidermek ve dinlen· 
mektir. Son zamanda İngıtiz parlamen
tosunun muhalefet grupuna mensub ba
zı mebuslar da Fransayı ziyaret etmek· 
tedirler. Mesela eski başvc·kU Loyd Corc 
bunlardan biridir. Muhalefet zümresine 
mensub olmamakla beraher hükumetin 
bugünkü siyasetini terviç etmiyen Mister 
Çörçil de birkaç gün evvel İngiltereden 
kıt'avi Avrupaya geçti. Birkaç zaman· 
danberi İngilterede, bHhassa başvekilin 
siyasetine müteveccih ol?Y\ak üzere ~iya .. 
dcsile tebellür eden memnuniyetsizlikle 
beraber bilhassa Loyd C<'rcun Fransayı 
ziyareti ve orada, bugünlcü siyasi durum 
hakkında bazı sözler söylemesi, İngilte
rede huzursuzluk uyand1rmıştır. Bald· 
win, bugünkü başvekil Chamberlainin 
iyi dostudur. Edenle de Baldwinin arası 
iyidir. Bu bakımdan, İngiliz kabinesine 
karşı izhar edilen ademi memnuniyetler• 
e M. Baldwinin bir alakası yoktur, fakat 
:Hğer zevatın ziyaret ve temasları, her
ıalde, günün vaziyeti ile çok alakadar· 
iır. Bu sebebledir ki, bu temaslar. İngıliz 
·esmi mehafilinde şiddctı gün geçtikçe 
1rtan bir rahatsızlık doğurmaktadır. Bü-
ün bu ahval başvekil Ch'lmbcrlainin dc
"\'işeceği manasına alınan•az. Fakat vak
ilc eski başvekil Baldwin hakkında or
aya çıkan şayialar şöyl!" bır hatırlana

·ak olursa, bugünkü vaziyet!~ o zaman· 
d durum arasında bir müşabehet oldu
ru görülür. Vaktile Baldwinden memnun 
Jlmıyanlar, onun mübhem ve tereddüd 
ade eden siyasetinden şikayet ediyor· 

::ıı·dı. Bugünkü şikayetle!i ileri sürenler 
·se, İngiliz hükumetinin enerjisizliğini 
·uerine dolamış bulunuyorlar, başveki
i bir nevi çekingenlikle i<ham ediyorlar. 
Iatta, Alman • İtalyan mihveri karşısın· 
a korkak kelimesini kullanacak kadar 
eri gidiyorlar. 
Böyle bir vaziyet, böyle bir zamanda 

f.ıtün otoritesine sahih olması lazım ge
n bir başvekil için kuvvet kazandırıcı 
ir şey değildir. Chamb<!rıain ne derece 
ahırlı, iradesi kuvvetli, hakkırıda söyle
en sözlere kulak asmaz hır adam olursa 
1sun, bu gibi dedikodubr, insanın cesa· 
•tini zifa uğratır. Te§ehbüs kabiliyeti· 
i kırar. Nitekim, Chamberlainde de bu 
vi alametler belirmeye başlamıştır. (). 
ın yerini kim tutar? Bunu şimdiden 

•stirmek mümkün deği'c!ır. Fakat İn· 
liz kabinesinde de, onu içinden yiyen 
r kurdun tahribatı gibi bu dedikodu
rın tesiri görülmeye başlamıştır. O da, 
'nma başka avamflin tesirilc. günleri 
ıyılı görünen Fransız kat'nesj gibi, kuv-
t almaya ve tadilat görr.ıcye namzed 

·Junuyor. - Selim Ragıp Emeç 

Yasaklar 
Losmonegros mıntakasındaki kuvvet

lerimiz, 32 kilometre derinliğinde ilerli· 
yerek Valfartayı, Penalbayı ve Gandar,.. 
nosu işgal eylemişlerdir. Diğer bir kol da 
Kaspenin cenubu şark:ısınden Gualalope 
ırmağını geçerek üç mürtefi noktayı zap· 

oy ışgal etmişler ve Labata, Kasbas kaza neticesinde telef olmustur. İtal -
de Hueska, Bespen, Antillon ve Pertusa- yan tebliğine göre bu tayya""renin gece 
ya varmışlardır. Kıt'alarımız Pertusa ri· vakti neden dolayı İtalyan arazisi üze
varında Alkanadre ırmağını aşmıştır. Bu rinde uçmuş olduğunu meydana çı -
mıntakada 800 den fazla esir almış bulu.: karmak üzere tahkikat icrasına başla -
nuyoruz. nılıruştır. 

[ 1 
ltalya Maarif Nazırı 

Makineye verilirken eeıgradda 

İyi vatandaş, kanunlara hürmet eden vatandaştır. İçtimai nizamın ahengi 
de iyi düşünülmüş devlet emirlerinin tam bir müsavatla tatbiki şartı ile te· 
min edilir. Günü gününe vcyahud herhangi bir hadisenin tesirile verilmiı 

kararlar ve emirler vatandaşın k:ınun ve nizamlara olan tabii saygısını sar
sabilir. Bu mütaleayı şu iki vak'a üzerine yazıyorum. 

•=====:========::================:dl Belgrad 27 (A.A.) - B. Stoyadino-

1
• J ı· J viç, dün öğleden sonra İtalya Maarif 
ngi İz • ta yan görüşmeleri Nazırı B. Alfiyeri'yi kabul etmiştir. B. 

---------=::..--- AJfiyeri, muhtelif asırlardaki İtalyan 
lngiliz hariciye nezareti yeikın şark şubesi portreleri sergisinde İtalyayı temsil e-

mu .. du··ru·· de •· ·· l • · k d• decektir. Serginin küşad resmi bugün goruşme ere ıştıra e ıyor 

Londra 28 (A.A.) - İngiltere hariciye ne-, killn olan kumandan Trantoso ve Berratz 
zaretl Y.akin şark şubesi direktörü B. Rendel, mahko.mtyet müddetlerini bltlrml.ş oldutun
İngWz-Italyan görüşmelerine iştirak etmek dan İspanyaya dönmüşlerdir. 

icra edilmiştir. ------
Japonya da Viyanadaki 

sefaretini kaldırdı 
üzere Romaya hareket etmiştir. Mussolini çarşamba günü nutuk 

.Bu ~ünasebetıe burada tebarüz ettlrlldl- ·· li k Bertin 27 (A.A.) - Japon sefiri 
ğıne gore, İng1llz-İtalyan anlaşmasının e - soy yece ı .. · · · · ' saalnrından birini Akdenizde statükonun ta- Roma 28 CA. A.) - Mu.ssollni, 30 martta Tokyo hukfunetının Vıyanadakı Japon 
nınması teşkil eyliyeceğinden, görüşmelerde Ayan meclisinde ~llll müdafaa büdçesl hnk- sefaretini konsolosluğa tahvile karar 
Filistin statüsü meselesi mühim blr rol oy- kında l:J1r iknutu~ngilso!llyecektir. vermiş olduğunu bildirmiştir. 
nıyacaktır. Amer a, 1 tere ve Fransanın 

B. Pört, dün kont Clano ile uzun bir mü- safı harb gemileri 
lt\kat yapmıştır. Bu mülakatta göniillüler Londra 28 (A.A.) - Amerika Birleşik dev-
meselesinin görüşüldüğü ve blr itilafa V'.lrıl- letleri, İngiltere ve Fransa, safı harb gemi- Londra 27 (A.A.) - B. Baldvin ile 
dığı haber verilmektedir. lerinin tontlatosunu 42 bin olarak araların- zevcesi Kot Dazür'e varmışlardır. 

İspaııyol kaptanları serbes'" da tesbit etmişlerdir. Bu gemilerin inşası İn- -······························-········· ········~····--.. taarruz esnasında, 9 mn.rttanberi Iblyan 
birakıldıYar gııtereye on iki milyon lir~ya m~l olacaktır. ·gönüllüleri kıt'alarından 29 u subay olmak 

Anday 28 (A.A.l - İspanyol hüküınetçl İspanya muharebelennde olen ve üzere 282 kişi ölmüş, 123 ü subay olmak ü-
denlznltı gemisine karşı bir hücumda bu- yaralanan İtalyanlar I zere 1472 kişi yaralanmış ve aynca 33 k1ş1 de 
lunduklarından dolayı altı ay hapae mıah- Roma 28 CA.A.) - Aragon cephealndekl 1 kaybolmuştur. 

Baldvin Kot Dazür'de 

İki gün evvel bir otomobil kazası oldu. Bunun yarattığı heyecan ile zabıta 
ve belediye otomobillere karşı sıkı bir cebhe aldı. Dün Beyoğlunda bir ma· 
ğaza önünde otomobilJe durmuştuk. Motosikletle bir sivil, bir resmi memur 
geldiler. Resmi memur yaklaştL Aramızda aynen şu muhavere eeçti: 

- Kimin bu araba? 
- Benim. 
- Şoförünüze söyleyin. Derhal sokak içine alsın. 
- Şoförüm yok. Otomobili refikam kullanıyor. Kendisi de içeride elbise 

prova ediyor. 
- Derhal haber yollayın, gelsin, sokağın içine alsın. 
- Haber de yollasam işini bitirinciye kadar beklemek lazım. 
Resmi memur motosikletteki sivil ~atla biraz görüşüp tekrar geldi: 
- Nahiye müdürü bey herhalde arabayı sokak içine aldırmanm söylüyor. 

Aksi takdirde on lira caddey: işgal cezası yazılacaktır. 

Bu sırada mağazada işini bitiren refikam geldi. Mesele kapandı. Kalkar
ken arkama baktım. Bir sefaret otomobili ayni mağazanın önünde duru· 
yordu. • 

Bir vak'a da bundan birkaç ay evvel Harbiye, Şişli arasında oldu. Bir grup 
memur otomobili durdurdu: 

- Kaç kilometre ile gidiyorsunuz? 
- 40. 
- Bizim kronometre 60 ~österiyor, ceza vereceksiniz. 
Biz ·bu münakaşayı yaparken geliş istikametinden bir 
doksan kilometre ile iniyordu. 

sefaret otomobiU 
Bü.1·lıan Calıid 
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~~~~~~~~~~-r--- , ~ahire borsasında bir 
İstanbulda ev kiraları' Seyrüseferi tanzim h ft ı k . f h 0 ·1 .. 

gittikçe ucuzluyor için ittihaz a a ı vazıye ın u asası 
edilen tedbirler Buğday fiatlarını korumak için bir buğday ofisi 

Bunlara mütemadiyen inşa edilen yeni lüks ve konforlu eu~nıerde tstanbuıda seyru pfer za _ kurulacağı haberi piyasada iyi karşılandı 
apartlma, nların büyük tesiri var. Bogw aziçindeki eski batası, fe,hirdeki nakiı nsıtaıarı hare -

ketlerinin tanzimi için bir tal<ım tedbir
büyük yalıların gene kısmı azami boş ler alıyor. Bu tedbirlerin başında oto -

Kiraları gittikce dil§en evteTcten biri .• 
1stanbulda ev kiraları bir müddetten- simde apartıman kiraları gayet yüksek

beri düşmektedir. Bu düşüşün nısbeti, tir. 
bugün, 932 senesine nazaran yüzde 25-30u !stanbulda da, Beyazıd, Laleli ve Ak· 
bulmuştur. Bu nisbet, Boğaziçinde yüzde saray cihetlerinde yeni yapılan binaların 
kırk, hatta kırk beşe çıkmakta, Ada ve kiraları, hemen hemen, Nişantaşı ve Maç
Beyoğlu gibi fazla rağbet olan semtlerde ka cihetlerindekilere tekabül edecek va-

ise 20, 15 hatta ona inmektedir. Ev k.ra- ziyettedir. 
larının ucuzlamasına sebeb, yenı yapılan Bir müddettenberi rağbet ve ehemmi
evlcre ve bilhassa bütün konforu ihtiva yetini kaybeden Boğaziçine ve bilhassa 

l 
1 vb t Büyükdereye doğru Rumeh sahillerine eden apartımanlara halkın faz a rag c 

bir iki yıldır, yazın, oldukça rağbet başgöstcrmesidir. 
larruştır. Maamafih, Boğaziçinde meşhur 

Yeni inşaatın ve bilhassa apartımanla- ve büyük yalılardan birçoğu boş, meskun 
rın kiralara tesir yaptığı muhakkak ol- olanlar da çok ucuza kiralanmış bulun
makla beraber, bazı semtlerin son zaman- maktadır. 

da gördüğü rağbet de bunda az çok mü- Adal:jr, Erenköy, Sııadiye, Bostancı 
essir bulunmaktadır. MC'sela. Taksim, A- semtleri, Kadıköy ve Kalamış civarı, es
yaspaşa, Nişantaşı, Maçka, Cihangir ve ki yazlık ehemıniyetlerini muhafaza et
Şişli, sırasile, en çok ra!:bet gören semt- mektedirler. 
lerdir. Buralarda, kiralar, derece derece 1stanbulda 250 binden fazla ev bulun
yükselmektedir. Bir zamanlar en fazla duğu ve bunların rağbet görmyien semt
ragbet gören Şişli, şimdi, altıncı, yedinci lerde olanlarından derece sırasile yüzde 
derecede kalmıştır. Burada, eskisine na- sekiz kadarının boş olduğu tahmin edil
zaran kiralar düşmüştür. Halbukı, Tak- mektedir. 

Terbiye hakkmdaki dünkü 
münakaşah konferans 

Şişli Halkevi tarafmdan mckteblerde 
disiplin meselesi mevzuu etrafında ter
tib edilen münakaşalı konferanslardan Ü· 

çüncüsü dün operatör M. Kemal Öke ta
rafından verilmiştir. 

cKarakter irsi midir? Terbiye ile de
ğişebilir mi? Terbıye i!e kazanılan vasıf
lar nesillere intikal ettıriicbılir mi?> mcv
zuunu taşıyan konferansın münakaşa ve 
tahliline dahiliyeci profesör Muzaffer E
sad, profesör Fahreddin Kerim, biyoloji 
muallimi Hadi, Kuleli fiiozofi öğretm<'nı 
Ali Rıza, Gazi terbiyn enstitüsü prof e
sörlerinden Hıfzırrahm&n Raşid, Kuleli 
liıesi tedris usulü öğretmem Fevzi iştı

rak etmişlerdir. 
M. Kemal, yapılan itirazlarn cevablar 

vermiştir. 

Dördüncü konferans, 15 gün sonra pa
zar günü verilecektir. 

Müteferrik: 
Demiryollan ücretlerinde muallim 

ve talebelere yeni tenzilat 
Devlet Demiryollarıncia muallimler ve 

talebe için yeniden bir tenzilat yapıldığı 
yazılmıştı. Bu tenzilatlı tarHe henüz tat
bik edilmeğe başlanmamıştır. Bu tarife 
Devlet Demiryollarında cari umumi yol
cu tarifesinin yüzde yt?tmiş beş nisbetın
de ucuz olacak ve alakadarlar bundan ko
laylıkla istifade edecel:lerdir. 

Haziran ayından itibaren de Devlet 
Demiryollarına aid bütün işletmelerde 

ayni tarife tatbik edilmeğe başlanacak 

ve bu suretle ecnebi şirketlerden satın 

alınan şebekeler.deki bazı tarife farkları 
da ortadan kalkmış olacaktır. 

Kadın kavgası 
Kadıköy Süleymanpaşn sokağında otu

ran Zeyneble Çeşme caddcs·nde otuıan 
Fethiye arasında çıkan bir kavga netice
sinde Fethiye bir demir parç:ısı ile Zey
nebi başından yaralamıştır. 

Mahmudpaşa yangmmm sebebi 
anlaşılamadı 

Mahmudpaşa caddesinde Romikaya a
id bir manifatura dükkanının tamamen 
yandıktan sonra itfaiye tarafından söndü
rüldüğünü dünkü nüshamızda yazmıştık. 
Gazetemiz çıktıktan sonra hadise etrafın
da yaphğımız tahkikata göre vak'a şöyle 
olmuştur: 

Dün sabahleyin saat 6.15 de Mahmud
paşa caddesinde devriye gezen bekci Ha
san, 18 numaralı dükkanın kepenkleri a
rasından kesif bir duman çıktığını göre
rek koşa koşa Yeşildirek karakoluna bil
dirmiş, telefonla haberdar edilen itfaiye 
4 dakika sonra vak'a mahalline yetişmiş 
ise de, içerisi kolaylıkla yanabilecek eşya 
ile dolu olan dükkanda ateşin korkunç bir 

hal aldığı ve komşu dükkanları da teh
did etmeğe başladığı görülmüştür. Bütün 
grup birden faaliyete geçerek bir taraf
tan ateşi söndürmeğe ç:ıhşırken diğer ta
raftan da komşu dükkanları kurtarmak 
için lazım gelen tedbirleri almışlardır. 

Bu suretle tam 2 saat 15 dakika devam 
eden cansiperane bir gayretten sonra sa
at 8.30 da ateş, başka dükkanlara sirayeti

ne meydan verilmiyerek söndürülmüştür. 

Yangının neden çıktığı hakkında henüz 
elde kat'i bir delil olmamakla beraber e
lektrik kontağından çıkmasına ihtimal 
verildiği gibi, ayrıca içindeki eşyanın 3 
bin liraya sigortalı olması ve cumartf'sı 
akşamı saat 19.30 c1a·kapanan dükkandan 
11 saat sonra yangın çıknıası gibi sebcb
ler de zabıta ve müddeiumumiliğin naza
rı dikkatini celbetmektedir. 

Belediye mühendislerinden müteşek

kil bir heyet, ateşin nasıl çıktığı hakkın
da mahallinde tedkikatta bulunmuşlarsa 

da daha henüz raporlarını vermemişler
dir. Dün pazar olmasına rağmen müdde
iumumi muavinlerinden Cevdet, bütün 

gün tahkikatla meşgul olmuştur. Tahkı
kata bugün de devam edileceğinden vak
anın bugün aydınlanması muhtemeldir. 

mobillerin hareketlerini tanzim eden 
fiddetli emirler ve şiddetli cezalar göze 
çarpıyor. 

İstanbul sokaklarında dolaşan otomo
billerin hareketlerini blr nizam altma 
almak ve bunun için de ,iddf'tli tedbir _ 
Jer ve şiddetli cezalar koymak hiç de fe· 
na bir fikir değildir. Dar Ye çapraşık 
yollu şehrimizdp otomobillerin harekd -
JerJnJ tan2im etmedikçe ne sokaklarda 
rahat rahat gitmek, ne de kazal:ırın ö -
nüne geçnıPk kabil değildir. Ancak gör
düj'ümüz bazı ~eyler var ki G ncı Ş'Ubenin 
bunlan dikkate ahnamasının sebebleri
nJ bir turlu anlayamadık: 

:Mesela, otomobillerin, tram\·ayların 
ııol taraflarından geçmeleri menedilrni . 
Gü:r.el. l\Ieseli, otomobillerin büyük ve 
kalabalık caddelerde kenarlara çekiliı> 
durmaları da menedilmiş, bu da giizcl. 
Fakat, böyle bir cadde üzerındc blr oto
mobilin bir otel önüne gelip )Olcu çı -
karmasına veyahud bir otelden yola gi
decek olan bir yolcu almak üzere bir 
taksinin otel önüne ~ellp oracla dnrma
&ma da müsaade edilnıJyor ve derhal 
-taksi, oförile birlikde mr.vcuden- ka
rakola götüriilüyormuş. Eter doğru i -
se bu tedbirlerin ittihazı scbtbini anla
mak kabll detfldir. 

lUiınası anla.şılamıyan ııe) inden biri 
de Köpru üstunde durup yolcu çıkar -
mak veya köprü üstunden yolcu almak 
lşterlnin menedilişidir. Vapurdan çıkıp 
otomobile binmek nyahutl otomobilden 
inip Yapura blnmtk isteyen bir insanın 
bu işi köprü üzerinde yapamanıası ka -
dar mantıksız bir şey yolr.tnr.Bu Jibi iş
lerden dolayı otomobilleri mevcuden ka
rakola kadar götirmek gibi 'ilddetll ce -
zalar TerDmest de anlaşılır şeyJerden de
liJdlr! 

Açık olarak ııöyll~ elim ki şu otomo -
bil ve otobüs hareketleri ıtehrimizde bir 
türlü tnternasyonal kaideler içinde tat
bik edil-ımlyor. Enternasyonal kaideleri 
,ehrin husu i zaruretleri ile telif edip 
İstanbul şehrine bir barekııt nizamı ver_ 
mek lazımdır. Alınan tedbirler bazan U
rata, baun da tefrite atrayor Te ha -
reket perlşanlıfmı muharaza eıJJp rJdl -
yor. Bu perişanlığa Ye bu ilrat ile tef -
rit~ bir nihayet vermek ebemdlr, 

--,---·---.... , ___ , ___ _ 
Kadın çorablarının 
üzerinde damgalar 

bulunacak 
Kadın çorablarının stanclardı nizam

namesi mucibince çorabların üzerind';! 
evvela yapıldığı fabriltanın firması, on-

dan sonra Kl, K2 gibi işaretlerle kaçıncı 
kalite olduğu, kaç denycJik ipliğin kaç 

katından yapıldığı ve sakatsız veya sa
katlı, yahud az sakatlı olduğu SI, SII gibi 

işa:retlerle gösterilmiş oiacaktır. Tabii 
ipekse üstünde yalnız ipek, sun i ipekse 
istihsal usulüne göre Bemberg, Küttner 
veya Viskoz yazılı bulunacaktır. 

Artist Egüb Sabri 
Jübilesi gapılıgor 
Yirmi dokuz se

ne evvel sahneye 
çıkan ve birçok ti
yatro trup1arında 

çalışan cEyüb Sab
rh için önümüz
deki salı gecesi 
Turan Tiyatrosun
da bir jübile yapı
!acağını haber :ıl
dık 

Eyüb Sabri mcm-

ieketin birçok sah- B. Eyüb Sabri 
nelerinde daima görülen ve çok sevilen 
bir halk san'atkarıdır. O uzun müddet 

Bürhaneddin tiyatrosunda çalışmıştı. Kel 
Hasan merhumun son senelerinde de bir 
müddet beraber çalışmışlardı. Ve şimdi 
Naşid tiyatrosundadır. 

Hayatının yirmi dokuz senesini sahne
de geçiren, ve san'ate çok bağlı olan bu 
san'atkann gecesine Ertuğrul Sadi tiyat

rosu, Halk Opereti, Naşıo trupu ve bes
tekar Necib Celal iştirak edecekler ve ge
ceyi çok iyi bir programla kutlulıyacak
lardır. 

Geçen hafta içinde piyasada işlerde bir f taksiti ödenecek olan bu nevı konsinyt 
değişiklik olmamıştır. Yalnııı uyuştu- afyonların bedellerini kfunilen ödeme
rucu maddeler inhisarının afyon bedel- ğe karar vermesi piyasada iyi bir tesir 
lerini defaten tesviye edeceği haberi yaparak afyonla alakadar olan tacirle
üzerine fiatlarda kilo başına yirmi otuz ri sevindirmiştir. Bu yüzden sefbest 
kuruşluk bir yükseklik görülmüştür. piyasada geçen hafta içinde biraz ha· 
Buğday fiatJarını korumak için bir reket olmuş, Drogist tabir olunan kaba 

buğday ofisi kurulacağı haberi piyasa- afyonlar kilo başına 30-40 kuruş kadar 
da gayet müsaid surette karşılanmış- yükselmiştir. İnce Soft afyonların da 

Itır. Bu suretle büyük mikyasta ihracat kilosu 7 lira aralarındadır. 1 
yapmak imkanları hasıl olacağı kana- Anadolunun afyon yetiştiren mınta-
ati mcvcuddur. kalarından gelen haberler pek müsaid 

Deri ve av derileri üzerine işler ol- değildir. Her ne kadar yeni mahsul i-
maktadır. çin bir şey söylenemezse de bu sene 

BUGDAY: Geçen hafta içinde buğ- fazla donlardan mahsulün mutazarrır 
day piyasasında ehemmiyetli tebeddü- olduğunu ve bu zararın ilk tahm ·nler
lat olmamıştır. Hafta içinde muhtelif den yüzde yirmi kadar noksan olduğu 
limanlar ve Haydarpaşa tarikile şehri- merkezindedir. 
mizc buğday gelmiştir. Ayrıca SİSAM: İzmir ve İstanbul yağhane
Ziraat Bankası da mutedil şartlarla 600 leri tarafından kilosu 16-17 kuruş ara· 
ton kadar buğday satmıştır. farında Sisam mübayaa <>dilmektedir. 

Son zamanlarda şehrimiz'n un itha- Sovyet Rusya da bugünlerde sisamlar
latı da artmaktadır. Gene bu bir haf- la alakadar olmağa başlamıştır. 
talık müddet içinde Anadoludan 360 Geçen hafta içinde 1300 cuval kadar si-
ton kadar un gelmiştir. sam satış muamelesi olmuştur. 

Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 6.20, YAPAK: Satışlar dur~n gitmcktc-
yumuşak buğdaylar 5.30, sertler 5.20, dir. Geçen .hafta içinde yerli fabrika
mah'utlar 5.20 paradan satılmıştır. lar tarafından 350 balya kadar yapağı 

Çavdar ve arpa satışlarında bir de- mübayaa edilmiştir. İhracat için iş ol
ğişiklik olmamıştır. Çavdarlar 4.32-5 duğu duyulmamıştır. 
kuruş aralarındadır. Tiftik üzerine ehemmiyetsiz işler ol-

Avrupadan talebler olmadığından maktadır. Keçi kılı mevcudu piyasada 
arpalar yalnız yerli ihtiyaç nisbetinde kalmamışbr. 
sa tılınC\}stadır. Anadolu ekstra biralık AV DERİLERi: Birkaç firma tara-
4 .02, Trakya yemlik çuvallı 4.17 para- fından Amerika hesabına olduğu tah· 
dır. min olunan tavşan mübayaatı olmuş· 

AFYON: Uyuşturucu maddeler inhi- tur. 17-18 kuruş aralarında yapılan bu 
sarı, beş sene zarfında ödemek üzere satışların yekunu 50 b'ni bulmaktadır 
topladığı afyonların bedellerini iki se- İngiltere için mütemadiyen sansaı 
ne sıra ile ödemişti. derileri aranmaktadır. Çifti 2 3-28 lira· 

Öni.imi.izdeki nisan ayında üçüncü dan talebler vardır. 
-=--

Poliste: 

Saçma ile yaralandı 

Şişlide HalAskargazi caddesinde oturan 
Civan oğlu Yordan kuş avlamağa mah

sus küçük bir tüfekle nişan aldığı bir ye

re ateş ederken çıkan sa~malar birden ö

nüne dikilen arkadaşı Sürenin sol bileği
ne rastlıyarak yaralam1ştır. Süren evin
de tahtı tedaviye alınmış, suçlu çocuk tü
fekle beraber yakalanmıştır. 

Bir yankesicilik vak'ası 

Kasımpaşada Babahindi sokağında o

turan taşcı Mehmed, İstiklal caddesinden 

geçerken sabıkalı yankesicilerden Ha

yati yanına sokularak pantalonunun ce

bindeki 300 lira parasını çalıp kaçmak 
isterken suç üstünde yakalanmış, paralar 

istirdad edilerek sahibine iade edilmiş, 
kendisi de mevcuden müddeiumumiliğe 
teslim olunmuştur. 

Bisiklet çarpmaa 

Sultanahmedde Mehmedpaşa cadde
sind ı oturan 14 yaşlarındaki Nurinin ida-

re ettiği bisiklet, o civardan geçen 70 

yaşlarında Hamayak isimli bir ihtiyara 
çarparak bacağından yaralamıştır. 

&ehu.debaşı ~FERAH• sinemada 
Bugün, bu gece S şi.heser tllın: 

TARZAN KUVVET IUlAU 
Bu senenin en kuvveuı tllıni 

MARGWTA 
Aşk Ye heyecan filmi 

KEN KAYNAR Siivarller KnlJ 

1 
Amerikan filmi 

Cumartesi - Pazar matine ve suvarelerde 
Ayrıca: Variyeteler 

r 111111111111111 
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Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmı : 

bu akşam saat 20.30 da 

Bir Kavuk devrildi 

Yazan: Celal 

Musahlb oğlu 

Dram kısmında bu akşam oyun yoktuı 

Gedikpaşa AZAK sinemasında yann 
akşam san 'atkar KttrıtKaş şerefine 
Şehir tiyatrosu arUstleri tarafmdan 
T O S U N Komedi 3 perde ve 
Ertuğrul Sadi 'I'ek. tiyatrosu tarafından 

CEHENNEM 

BALK OPERETi 
29 Mıut Salı gnnn 
akşamı saat 9 da 
Pangaltı Kurtuluş 

sinemasında 

( Şirin Teyze ) 
Operet 2 perde 

t tablo, 30 Mart 
Çarşıımba akşamı 

9 da 
B.tkırköy Çanka~ a sinemasında 

Tehir Edilen Operet 

DTUiBUL SADi TEB 
TİYATROSU 
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f: Sayfa 

[ Hadiseler Karşuında 1 

MODA 
Herkes ona uymaya çalışıyor, fakat J 

~ kimsenin kesesine uymuyor. 
Moda burnu ve moda vapuru. 

* * Moda, ikide bir kapıya gelen alacak-
lıya benzer. Fakat alacak11y; tatlı dil
Ue aldatıp kapıdan savmak imkanı var
\iı. Moda ise onun gibi değildir. Ne tat· 
lı dille, ne de fena sözle savulabilir. 

* Evli bir doktora sordum: 
- - Kaclın hastalıkları arasında gayri 
kabili tedavi olanı var mıdır? 

Cevab verdi: 
- Vardır, moda hastalığı! 

* Bana sordular: 
- Yumurta mı tavuktan çıkmıştır, 

tavuk mu yumurtadan? 
Ben de onlara sordum: 

- Kadın mı modaya musallat ol -
muştur, moda mı kadına? 

* Moda iptilası, tütün iptilasına ben -
zer. Fakat tütün mübteJfıları tütünü kı 
yarlar, moda mübtelalan da parayı' 

* - Kıyamet alametleri nelerdir? 
Birer birer saydı: 

- Ve en belli başlıcası! 
Dedi. Sordular: 

- En belli başlıcası hangisidir? 
- Kadınlar, modaya düşkünlükten 

vazgeçecekler! 

* Her zaman moda olan iki şey var • 
aır: 

Bilmece gibi bir cümle söyliyeyim: 
- Modada tanıştılar, moda yüzün

den ayrıldılar ..• 

* Halledil~cek bir mesele: 
İnsanlar mı gülünç modaları çıka -

rırlar, modalar mı imanları gülünç 
hallere koyarlar? 

* Moda kadını baştan çıkarır, modaya 
uymuş kadın da erkeği! 

* Venüs heykeli müze muhafızma 

yalvardı: 
- Ne olursun şu saçlarımı sarıya 

boya da ben de modaya uymuş ola -
yun! 

* - Modanın mucidi bır san'atkar 
mıydı? 

- Hayır! 
- Bir alim miydi? 
- Hayır! 
- Bir gilzellik mütehassısı mıydı? 
- Hayır! 
- Bir dahi miydi? 
- Hayır! 
- Ya neydi? 
- Akıllı bir bezirgandı! 

* Bir kadın şapkacısı, modaya düş -
kün bir kadınla evlense acaba iflas e • 
der mi, etmez mi? 

ismet HuIUsl 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Avr.upahlar kurbağa 
yemeğe bayıhrlar 

Avrupalıların ı.i· 

y:ıdesile beğendik

leri bir yemek de 
su kurbağasının 

arka ayaklarıdır. 

Bu ayakları deri
leri pantalon soyu· 
lur gib! soyulduk
tan sonra galeta u-
nuna batınlarak 

y a ğ d a kızartı!· 

makta ve sıcak sıcak sofraya konulmak· 
tadır. Su kurbağasının eti, istakoz eti gi

bi beyaz ve lezzetli imiş. Bilhassa Fran
sızların sevdikleri bir yemektir. 

* 

Mahbuslarm bizzat idare 
ettiği hapishane 

o 
İdari bakımdan 

dünyanın en mo
dern hapishanesi 
Küba'dadır. Bu se
beble, bu hapisha· 
neye cCuınhuriyet 
hapishanesi> adı 

verilmiştır. 2800 
mevkuf alabilecek 
b e f paviyondan 
nıürekkeb olan bu 

cezaevi, sırf mahktlmlann idaresine ve-
rilmiştir. Hatta müdürlerini bile kencU
leri seçerler. Ayrıca, beş kişilik haysjyet 
divanı da, gene mahkfunlar tarafından 1 

lntihab olunur. Bu hapishanede mahkfun· 
lann mahrum olduk.lan tek ıey hürrıyet· 
tir. Bu noktayı da, hükCUnetin tayin etU

Tırnakları u • ğ1 gardiyanlar temin ederler. Bu hapis
zatmanın sebebi 

T1rnak uzatma modasınm menşei 

haneden kaçan olmamııtır. Batta müddeti 
nedtr, biliyor mu • biten mahktlınlardan bazılarının hapisha-
sunuz? On yedin • nede kalmak istedikleri bile görülüyor. cl asırda, bir oda-

1
, _______________ _ 

ya girmeden ev • parmaklarının tırnağı ile tırmalar, sonra 
vel kapıyı wrmak girerlerdi. Bunun içln de küçük parmak

~:pksayılırdı.kırFa • Jannın tırnağını uzatırlardı. Sonradan, 
-t apıyı ıı -
datmadan girmek tırnak uzatma. bir moda oldu. Yoksa, illt 

de münasfb sayılmazdı. BunQan dolayı· zamanlarda uzıyan tırnağın bir vazifesi 
dır ki, zamanın kibarlıın, kapıyı küçük vardı. Sils için tırnak uzatılmazdı. 

Eoll bir erkek 
Anlatıyor 
Ankaradan bit okuyucum yazıyor: 
cİki senelik evliyim. Karımla se

vişmiş ve öyle evlenmiştik. Evlen, 
diğimiz zamandan bu ana kadar ga 
yet iyi geçinmekteyiz. Karını ve ben 
birbirimize çok bağlıyız. Aramızda 
kavga olmaz. Bütün bunlan size yaz 
maktan maksadım, aile hayatım hal4 
kında ufak bir fikir vermektir. 

Şimdi asıl meseleye geçeceğim: 
Uzak akrabamdan genç bir ka • 

aın var. O da hemen hemen bizim 
evlendiğimiz zamanlarda benim ar
kadaşım olan bir gençle evlendi. 

İlk 1.amanlarda birbirlerini çok 
seviyorlar gibi görünüyorlardı. Fa -
kat sonralan vaziyet değişti. Gerçi 
erkek hiç bir şey hissettirmiyor a • 
ma, çok sık evimize gelen karısı, ko
casile geçinemiyeceğini, ondan ~y -
nlmak istediğini bana anlatıyor. Ye 

benim bazı huc:usiyetlerimi söyleyip 
kocasında bunların bulunmamasma 
teessüf ediyor. 

Karım llenüz hiç bir şey hisset • 
miyor fakat ben uzak akrabamdan 
olan ve arkadaşımla ev1i bulunan 
kadının hana karşı bir 11fı olduğu • 
nu Vt! kocasını bu yüzden istemedi • 
ğini hissediyorum. Bana söyleyin 
nasıl hareket edeyim?-. 

* Bir hfç ve biraz da.düşüncesizlik 
yüzünden iki aiJenin qaadetini bir -
den mahvedecek olan o uzak akra • 
banıza karşı biraz sert davranın .. 
kendisine yüz vermeyiniz.. Kocası • 
ru medhediniz, kocasından ayrıldı • 
ğı zaman sizden yüz bulmıyacağını 
da açıkca değil fakat onun hıssedc • 
bileceği bir lisanla kapalı olarak an
latınız. Eğer arkadaşınız olan koca
sı onu ihmal ediyorsa ona da knn -
sını ihmal etmemesi lüzumunu his -
settirmelisiniz! TEYZE 
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1 KA DO NI Memleketimize gelen 
Bolero ve ceketler 

Çok defa özene bezene yaptırdığınız 

bir elbise, üstünüzde istediğiniz gibi dur
maz. Kusurunu araştırır, bulamazsınız. 

Çünkü: Bu kusur göze birdenbire görün
miyecek kadar belirsiz fakat elbisenin 
bütün ııklığını bozacak kadar ehemmi· 
yetlidfr. Bu neviden ceket ve bolero boy
lannı söyliyebiliriz. 

Bunu tayin için çok pratik ve hiç pş
maz bir usul vardır: Bolero tam dirsek
lere kadar inmeli, kısa ceket dirsekl~ 
bilek arasının yansında, uzun ceket bile
ğin boyunda olmalıdır. Bu suretle ceket 
boyu tamamile vücude uydurulmuş olur. 
Uzun kollular uzun, kısa kollular kısa 

bolero ve ceket giymiş olurlar ve siluet
leri, olduklarından dapa uzun görünür. 

İşte bu üçüne güzel birer örnek. 

Bir rob ve çizgili ceket 

Solda: Robası, önden "düğmeli, efaJJ> 
yakalı rob. 
Sağda: Ayni robun üstü çizgili kuma,. 

tan bu ceket yaptırılabilir. 

seyyahların sayısını 
nasıl artırabiliriz? 

Bu sene şehrimize geçen seneden daha fazla seyyah 
gelecek. Türkiyeye son on sene zarfında 480.000 

turist uğramış ve memlekete 50 milyon lira bırakmııtır 

Şehrimlze gelen ıeyy cuı grııpıanncıan biri 
Seyyah mevsim.ine girdi!l. Son haftalar fotoğraf kolelOOyonu da yoktur. Mevcı1d• 

zarfında büyük turist gemileri bırer, iki· lar, hep eski §eylerdir. Bu cihet de göz 
§er görünıneğe başladılar. Esasen ne za- önünde bulundurularak yenı bir fotoğraf 
mandanberi: koleksiyonu meydana getirill'Cektir. 

c- İstanbul bir turist şehri olmalıdır!-. Türkiye turing otomobil klübünün u • 
der, dururuz. Ben de bu mevzu üzerin- mumf katibi, 9 nisanda topıanacak olan 
de, İstanbula çok seyyah gelmesini temin yıllık umumi kongre için hazırlıklarla 
için neler yapıldığı ve yapılması lhım meşguldü. Konuştuk: 
geldiğini öğrenmek için alakadarlarla gö. c- Faaliyetimiz, tur1zmin inkişafına 

rüşmek istedim. sebeb olabilecek şeyler hakkında hük<ı· 
Evvela belediye turizm şubesine uğra· metin nazarı dikkatini celbetmek ve 

dmı. Şimdilik ufak bir lıüdce ile idare e- memlekette turizm ba;kmundan göste • 
dilen turizm müdürlüğünden enteresan rilen kolaylıklar gerek federe olduğumuz 
mal\ımat aldun: Evvela bu şubenin kJübler ve gerek matbuat vasıtasile, bü
büdcesi 938 mali yılında bir misli arttı - tün dünyaya ilan etmektir. Türkiye hak· 
nlacaktır ki, bununla daha geniş mik - kında dünyanın her tarafmdan sorulan 
yasta iş görmek kabil olacaktır. suallere cevab veririz. Türk!yenin yolla • 

Turizm şubesi tarafından lstanbula çok n, otelleri hakkında broşürler ne§ • 
seyyah gelmesini temin maksadile geniş rederiz. 
ve etraflı bir program hazırlanmaktadır. .KJübümüz 923 yılında kurulmuştur, 
Şimdiye kadar, bu }az mevsiminde İs. Şimdi 1500 izamız vardır ki, azdır. Geli • 

tanbula 20 seyyah vapurunun geleceğ1 rimiz 14·15 bin lira arasmdaaır. Buna 
bildirilmiştir. Bundan başka yeni mü • hükıimetimizin ve beled.ıycnın yardımı 
racaaUar da beklenmektedir 937 sene • da dahildir. Belediye turizm §Ubesile teı· 
sinde denizyolile gelen turistlerin sayısı riki mesai halindeyiz.> 
13144 kişidir. Bundan başka Avrupadtn Ticaret alemimize mensub tanınmı§ 
kara yolile 24194 yolcu gelmiştir. Bu se- bir zat da bana fikirlerını fi;yıece anlattı: 
ne gelecek seyyahların mikdan ise ge • c- İstanbul eskiliği ve pazarlannın ar-
çen seneden çok olacaktır. zettiği tenevvü itibarile dünya seyyah • 

Belediye turizm şubesi, Avrupa ve A· !arının en çok uğradık.lan bir şehirdir. 
merikadaki birçok turizm teşkilatıle Burada tarihi. ve sosyal meraklarını tat
ternnsa geçmiş bulunmaktadır. Bir min eden seyyahlar yüz yıllardır şöhre • 
çok yerlerden mektublar gelmek • tini duydukları emtiasmı da almak ve 
teıı ve İstanbul ile memJeketimizin yurdlarına en değerli bir hatıra olarak 
diğer yerleri hakkında malumat ve re • götürmek isterler. Nitek•m Türk halı11 
sim istenmtktedir. İstenilen ma1ümat a· ve Türk işçisinin yaptığı her hangi blr ıı, 
rasında otel, lokanta ve bar fiatlan da onlann nazarında çok büyük bir kıy • 
vardır. mettir. Bundan dolayı da e! i§i çevreler, 

Esasen fstanbula gelen seyyahlar, eğ- entariler, sonra gümü§ işleri satan bir 
lence yerlerinin çok masraflı olduğun • çok esnafın bu yüzden gelırleri doğru • 
dan bahsetmekte, bilhassa barları çok pa. dan doğruya seyyahlaruı geli§ine bağlı• 
halı bulmaktadırlar. Seyyah mevsiminde dır. 

bu gibi yerlerin ucuzlatılması cihetleri Fakat maalesef Türk zekasının mahsu• 
tedkik edilmektedir. Bu suretle memle - lünü istismar eden bezirgan ruhlu bir ta
lr.ete döviz girmesi de temiıı ediımiş o • kım esnaf - ki bunlann büyük ekseriye • 
lacaktır. · tini gayri Türkler teşkil eder - yolsuz allf 

Turizm şubesi, denfz banyosu mevsi • verişle~ ve hele dünyaııın hiç bir yerin
minde plijlarımızı tanıtmak üzere şim - de görülmiyen ve daha ziyad<' müşteri • 
diden tertibat alıruştır. Geçen yaz Florya nin emniyet ve itimadını k<ikünden bal· 
plajlarında çık2l"llan resimler muhtelif tahyan pazarlık usullerile seyyahları bir 
memleketlerin seyahat acentalarına ve turist ıehri olan İsutnbuldan hiç bir veç
turizm teşkilatlarına gönd~ri!miştir. Flor- hile Türk malı almarruya aevketmiıtir. 
ya tamamile tevsi edildikten sonra bu - Tercümanların bu gibi f'Şyayı satan es • 
rası dünyanın en modern ve büyük de • naftan sattıklan mallardan yüzde on bet 
niz tehrl olacaktır. Geçen sene Heybeli komisyon istemeleri ve hele if}elini uy • 
plijına da seyyahlar çok rağbet göster· durdukları esnafı kayırarak bu seyyah. 
miş1erdi. lan münhasıran oraya götürmeleri ve te. 
İstanbuJun lbldelerile BoAaziçi ve ada- aadilfen kendilerile uyuşamıyan inüesse-

Jarın güzelJiklerinf canlandıran iyi bir (Devamı B iftd ıayfada) 

Bacaksızın maskaralıkları : Kokte}I . 
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SPOR 
Fener bahçe dün resmen 

milli kümeden çekildi 
Güneş lzmirde Oçoku 2 • O mağlub etti. Sipahi 
Oc~ğındaki binicilik müsabakaları da çok hararetli old~ 

Harbiye takımı dün Takıim stadında Feneroa1ıçenin• gelm~mıesl üzerine 
seremoni yaparken 

M1lll tüme ıampfyonu Penerbahçe takı
mı, dün Harbiye maçını da yapmadığı için 
ikinci defa bükmen mallüblyetlle, mllll kü
medeki oyun haklarını kaybederek küme 
haricinde kalml(I oldu. 

Fenerbahçe kltibünün fena. bir §eldlde 
ba§ladığı milli kiime maçlarından çıkan yer
alz bir lhtUUı, büyüte büyüte klübün futbol 
hayatııe alö.kadar olan bir işinin nihayet bu 
tekilde kapanmış olması, khibe ne kazan -
dımuştır tahmin edilemez. 

Fenerbahçe ldareclleı1, 1937 de başlayıp 
milli kiline maçlarına aıd Federasyon ta -
rafından tesbit edilen talimatnamenin mad 
del mahsusuını ileri ruerek bu sene de pa
zara tesadüf eden maçlarını kendi sahasın
da oynamakta ısrar etti. Futbol Federasyo
nu yeni mevsim mllll küıne maçları prog -
ramını tanzim ederken bir sene evvelki o -
yunlarda edindiği tecrübeleri göz önünde 
bulundurarak bazı noktalan tadil etmek 
ınecburlyetinde kalmıştı. 

Federasyon bu talimatnamede esaslı ola -
rak IJU noktalan tadll etmtştl. 

1 - Deplasman maçı yapacak olan ta. -
tımlara geçen aene sekiz yiizer Ura verir • 
ken bu sene yedl yüzer lira verdi. 

2 - Cumartesi ve pazar günü yapılacak 
deplasman maçlarının Taksim stadında ya
pılmasını kararla§tırdı. 

3 - Deplasman oyunlarının maç yapı -

_.... ..... __...._ ....... --.... -...... ____ _ 
Dünkü binicilik 
Müsabakaları 

lan §ehrln hakemleri tarafından idaresini Yüzba§ı Cevad Kula ve Saim Polatkan 
tarar altına aldL 

4 - Deplamnan oyunlarına ı~tlrak eden 
dünkü manialı 1Mi.saba.kalarda 

futbolculara devamlı davetiyeler verdL Sıpahi Ocağının geçen sene olduğu gibi 
5 - Mmtakalarda sonuncu kalacak ta. • orijinal bahsi müşterekll olarak tertib etti -

tımlann otomatik bir şeklide yer değiştire- ğ1 ilkbahar konkur ipiklerinin birincisi dün 
cekler1 hakkında verllen karan kaldırdı. Harblyede, Slp:ıhl Ocağı açık manejinde ya-

Futbol Federasyonunun belll başlı tadl - pılmıştır. Havanın yağışlı olmasına rağmen 
Jlt yaptığı mllll küme tallmatnamesl pek a- kalabalık bir seyirci kütlesi sahnyı çerçeve
çık blr şekilde meydanda iken Fenerbahçe- !emiştir. Müsabakalar intizamla cereyan et
nln bir hiç yüzünden turneden çekilmek arzu mJş, Avrupanın muhtellf yerlerinde atlı mü
ıunu göstermiş olması, hoş karşılanır bir ha sabakalara Jştirak etmek üzere yakında İs -
reket sayılamaz.. Fenerbahçe milli kümeden tanbuldan hareket edecek ekip elemanların
~ekllmekle 111 zararıan ıöze almış bulun - dan değerl1 süvari sübaylarımız da, sübay -
maktadır. lara mahsus olan ikinci, üçüncü ve dördün-

1 _ hı defa oaıatasarayla, birer defa da cü müsabakalarda iyi dereceler almışlardır. 
Beşiktaş ve Güneşle maç yapması lazım 0 • Sipahi Oca~ı at ve talebelerine mahsus 
lan Fenerbahçe, kümeden çekilmesi dolayı - oı.~n Marmara. mükli.fatı müsaba~ası saat on 
.ııe büyük bir para kaybet.mi§tlr. dort buçukta başlamıştır. Azamı yiiksekllk 

2 ..- Mevsimin tam ortasında takımmı 0,90 metre, mani adedi 10 olan bu müsaba
blr çok oyunlardan mahrum etmekle futbol kada küçiik B:ıyan Leylli. Efekızı isimli at
harekeUerlnl durdurmuştur. la birinci, Bayan Fon der Borş Doğanla l -

kinci, Ayetullah Karyoka ile üçüncü gelmiş-
3 - Klfibünün renkleri tçln her hafta ıerdir. 

çırpınan tarafdarlarının allkll8121ığmı do • tur t Boğazlc;l mükafatı isltnll ikinci müsaba-
muş ur. kn.ya, süvari binlcllik okulu :<ıtlarfüı okı.ıl yar 
t - Teşktıltm knrarlanna karşı gelmek- sübayları iştirak etmişlerdir. Mani ndedl 12, 

le yarınki va.zl.yetlnt bir çıkmaza. sokmuş, azamı yükseklik 1,25 metre olan bu müsa -
bir takım ldarl meselelerin :ıçılma.sma sebe- bakada, yarsübay H. Polat Horoz tsimll at -
blyet vermiftlr. la birinci, K. Arkın Cadı ısımıı atla ikinci, 

Bir müddet bareketsb taımab mecbur o F. Ergüt Arkaç l.slmll atla üçüncü obnU§ -
lan bir klübün karşılafacatı m~küllerl bi- ıardır. 

Uyor ve takdir ediyoruz. Muhafız alayı mttkft.fatı müsabakasına 
B. takımlan maçlanna takım ~ıkaı·ama- her nevi atlara binmiş .sübaylar iştirak et

dılı lçln ligden çıkanlmlf olan Fenerbahc;e, mişlerdlr. Mani adedi 14, azamt l'iiksekllk 
kabul etmek lbımdır ki futbol aahasında bir 1,30, azamı genlşllk 3,50 metre c:lan ba mu -
aarsıntı ıeçlrme.ktedir. Bir me1slm evvel sabakada Asteğmen Kudret Kasırga ile bl
faınplyon çıkan bir takımın, tam bir mev- rinciliğl, asteğmen Bekir de Kibarla tıdnci -
&1m sonra, lklncl ıı.:e kadar dfi4tilğü vaziyet Uğ1 kazanmışlardır. 
dünyanın her yerinde vuku bulan tabll bir Dördüncü koşu olan süvari b1nic111k o -
hAdJsedlr. Fakat Fenerbahçenln bu şekilde- kulu müUfatı müsabakasına her nevi at
tı hattı hareketi, lyl düşünülmüş ve bulun-' lara binmiş olan sübaylar iştirak etmişler _ 
muıı bir deva değlldir. Bakalım i§in sonu ne- dir. Bu müsabaka en zevkli VP. heyecanlı mil 
reye varacak? sabakalardan blrl obnuştur. Azami yüksek • 

HilAI ikinci kUme şamp·ıyonu oldu ıık 1,50 metre, manı acte~~ 14, azamı c~nış • 
11k 4 metre olan bu musabakada yüzbaşı 

İk\ncı küme Ug şampiyonluğu maçları Cevad Gürkan birlnclllğl, teğmen Salm Po
dün Kadıköy stadında yap~ ve Haaı ta_ latkan da ikincilik ve üçüncülüğü kazan -
tımı, Davudpaşayı 2 - ı mağlfıp ederek şam- mışlardır. Binlcllerlmlz, seyirciler tarafından 
piyonluğu kazanmıştır. Hllill takımı bu ga - uzun uzun alkışlanmışlardır. 
Ubiyetten dolayı önümüzdeki mev.slm bi - _ ........................................................ .. 
tinci llgde oynayacaktır. Emektar HU~ klü- spor hükmen gallb sayılmış ve bu kfımenln 
bürıü bu şampiyonluktan dolayı tebı·ik e - şampiyonu olmuştur. 
eleriz. Galata Gençler: 2 - D:ıvudpaşa : 2 

Dün yapılan diğer futbol 
müsabakaları 

tstnnbulspor B. Beykoz B. arasındnkl fl
tal maçına Beykoz gelmediğinden İstanbul-

B. takımları arasındaki bu müsabaka çok 
zevkli olmuş ve lkl takım 2 - 2 berabere kal
ıruştır. 

Güneş: 1 - Topkapı: 1 
B. takımları arasındaki bu müsabaka bil 

(Devamı lO uncu sayfada) 

SON POSTA Sayfa 7 

Harikulade bir maceranın hikayesi: 11 .-:--•-.. 

Ben bir casustum ! 
Yazan: Eric Ambler 

memurları mahmuzlarını şakırdatarak .önüme Polis 
dikildiler: "Kanun namına seni tevkif ediyoruz,, 

Roux bir dirseğine yaslanarak felsefe ( 
yaptı: 

- Her ne hal ise, keşfettiğim bir §ey 
varsa, bütün insanların, ister yalancı ol
sunlar, isterse olmasınlar, birleştikleri 
bir noktanın bulunduğudur. Bu nokta ne
dir, biliyor musun?. 

- Hayır. 
Birden öne doğru eğildi, elimi yakala· 

dı ve işaret parmağile avucwna dokuna
rak gayet hafif bir sesle: 

- Para aşkı, dedi ve elimi bırakarak 

devam etti. 
- Sen, Vadassy, çok talihli bir adam· 

sın, vesselam. Darılma, gücenme.. fakır
sin. Dolayısile paraya muhtaçsın. Lirala
rın şıkırtısı hoşuna gider. Gitmiyecek gt
bi değil de hani.. . Para kazanmak için de 
eline bir fırsat geçmiş bulunuyor. Neden 
istifade etmek istemiyorsun, şaşıyorum. 

- Ne demek istiyorsunuz anlıyamıyo-
rum. sada oturuyordum. Onümiizde de kahve 

Bir müddet sessizlik oldu. Kadının bizı fincanlanmız duruyordu. Bir bakıma 

dikkatle dtnlediğini farkettim, sonra kendi arzusile, bir bakıma da Frau Vo-
Roux konuştu: gel tarafından atlatılan Mösyö Duclos, 

- Bugün, günlerden ne Vadassy?.. istikametini bizim masaya doğru çevirdi 
- Bugün mü? Cumartesi.. . Yaklaşınca da, bana: 
Ağır ağır başını salladı: - Bu Amerikalılar pek §irin, pek ıe· 
- Hayır, değil. Bugün cuma Vadassy. ker şeyler, dedi. 
Şaşkın şaşkın güldüm: - Evet. 
- Fakat, mösyö, emın olunuz ki bu- - Demin madam Vogele de bunu söy-

gün cumartesidir. lüyordu.m. Çok zeki bir kadın. Biliyor· 
Roux tekrar başını salladı: sunuz, değil mi? Mösyö Voger İsviçre 
- Hayır, cumadır Vadassy, dedi. Göz- devlet elektrik kumpanyası müdürüdür. 

İeri ufaldı. Öne doğru eğildi ve dinle be-1 K~1:disini . gıyaben tanırdım. .Berne'deld 
ni Vadassy diye söylendi: ofısı, şehrın en muazzam yermde ve en 

- Eğer bana lazrm olan gayet ehem- güzel bir binasıdır. 
miyetsiz bir malumatı senden öğrenebı- - Ben onu Köstencelı biliyordum. 
lirsem, bugün yüzde yüz cuma olduğuna Duclos asabi asabi didon gözlüğünü. 
dair .seninle beş bin franga bahse giriş- düzeltti. Burnunun üzel'ine iyice yerleş· 
meğe hazırım. tirdi ve: 

- Ama kaybedersiniz. - Evet, evet, Köstenced~ de büyük bir 
- Buna şübhe yok. Bir yandan beş bin villası var. Beni oraya davet te etmişti .. 

frank kaybederdim ama, öbür taraftan , diye cevab verdi. 
da istediğim maliimatı elde etmiş olur· * 
dum. Köche de Schimler ile salona gelmişti. 

Nihayet kafama dank demişti, herif Duclos onlara doğru seğırtti. Otelci hür
düpedüz bana rüşvet teklif ediyor. Bunu metli bir tavırla durdu, bekledi, Schım· 
da ima, ışmarla anlatmak istiyordu. De- ler aralarından sıyrılarak yanıma geldi. 
likanlı, beni Schimlel"le konuş~. belki de Halinde bir tuhaflık vardı. Müdhiş su
odasına girerken görmüştü. Derhal kı~ rette hasta gibi görünüyordu. 
kestim ve: - Yarın gidiyormuşsun, diye işittim, 

- Beş bin frank ks.ybedecek kadar Vadassy doğru mu? dedi. 
büyük bir zararı göze alabileceğiniz bir - Evet, hepsi bu kadar mı? 
malfunata sahib olmadığımı sanıyorum, Başını salladı: 

·· ·· d elim - Hayır .. öyle sanıyorum ki bazı iza. mosyo . .. e . 
- Öyle mi? .. Buna emin misiniz. Jıat vermek icab ediyor. Köche, otelinde 
Ayağa kalktım: bir şeylerin döndüğünü, anlamadığı, kav-
- Evet.. affedersiniz. Fazla rahatsız .nyamadığı bir takım fırıldakların çevrH· 

ettim sizi. Oruvuar mösyö, Oruvu~ ma- diğini seziyor. Ama, bir türlü içinden çı
dam .. dedim.. kamıyor. Fena halde üzüntüde, azab i

Roux ayağa kalkmadı. Kinayeli kina- çinde .. bu işi halledecek biricik adam da 
yeli: sensin Vadassy. 

- Tekrar görüşelim, mösyö.. dedi. - Sanmam, Köche polise müracaat e· 
Kapıyı çektim. Uzaklaşırken. berilin derse daha iyi olur gibi geliyor, bana.. 

attığı çirkin, kaba kahkahaları duydum. --: Anlaşıldı .. demek M!ll de onlardan, * polıstensin ha! .. 

Kend} kendime: 
- Bu işde de yaya kaldın tatar ağası! .• 

diye söylenerekten, salona doğruldum. 

Garsonlardan biri beni önledi: 
- Pardon, mösyö. Sizi telefondan is-

tiyorlar. Paristen çağırmışlar. 
Koştum. Telefona yapıştım va: 
- Allo!.. diye seslendim. 
- Allo Vadassy. 
- Kim konuşuyor? .. 
- Polis komiseri ben.. dinle. Bugün 

Reserve otelinden kimsenin gideceğini 
biliyor musun? 

- İngilizler yarın sabah hareket edJ· 
yorlar. Ben de gidiyorum. 

- Ne haltediyorsun? Sana ne zaman 
söylerlerse, o zaman gidebilirsin. Saç
malama. Mösyö Beghinin verdiği talima

- Evet polistenim, ama, polis değilim. 
Bir nokta daha Heı:r Heinberger benimle 
böyJe uzun uzadıya konuşmanw doğru 

bulmuyorum. Beni odanızdan çıkarken 

görmüşler ve bu zatı muhterem beni in
ceden inceye sorguya çektı bu hususta .. 
. Schimler ölü gibi sarardı. Gülümseme
ye çahştı. Gözlerini bana. dikerek sordu: 

- Sen ne dedin?. 
- Hiç, bir §eyler uydurdum. 
- Allah razı olsun.. Schimler bunu 

söyledikten sonra, beni ve Amerlkalıla
n başile selaml.ıyarak uzak.laftı ve Köche· 
ye mülaki oldu. 

Salonun karşı tarafında bir hareket oJ. 
du. Frau Vogel ayağa kalkmış ve yanda· 
kilerine tevazula gülümsiyerek bakıyor
du. Kocası da ondan bir ~ey yapmasını 
istemiş gibi bir hal almıştı. Kôchenjn 

tı unuttun mu? 
- Bana oteli terketmemi söylediler. Roux ile konuşmasını yarıda bırakarak 

birden Vogelin karısına doğru ilerlediği
ni gördüm ve: 

- Kim? .. 
- Köche ..• 
Komisere, Beghinin verdiği talimatı 

tatbik ederek aldığını neticey: kısaca an
lattım. Komiser dinledi, dinled.. Sonra: 

- Aıa .. dedi. Bugünlük bu kadar. 
- İyi ama, ben ne yapacağım. 
- Sana icab ettiği takdirde talimat 

verilecektir. 
Dedi ve telefon kapandı. 

* Saat dokuzu çaldı. Amerikalılarla bir-
likte pencerenin yaD.llla isabet eden ma· 

- Hepimiz müteşekkiriz ve minnettar 
kalacağız!.. dediğini işittim. 

Kadın, chayır olmaz!• der gibi bir b:ış 
işareti yaptı. Köche bir şeyler daha söy
ledi. Sonra, kadını duvarın yanındaki pi
yanoya doğru götürdüğünü ve kapağını 
açtığını hayretle gördüm. Allah, Allah 
bu ne demekti? .. Kadın, hemen piyano
nun iskemlesine -oturuverdi ve k1sa ka· 
lın parmaklarını tuşlarda gezd:rdi ve Şo
pen balladlarından birini çalmaya ba~ 
ladı. 

rözleriml karı.lia 
çevircim: Eşd..te 

iki polis komise1 i 
duruyordu. 

Schimler de, g5...:t:!ı·inde garib, hattı 
vahşi ışıklar tutuşa tutuşa eğilmiş, dim 
dik vücudlil kadının ellerinden nasıl çık 
tığına şaşılan nağmeleri dinliyordu. 

Frau Vogel, birden durdu. İlkönce far< 
kına varmadım. Kadının birdenbire eHe· 
rini çekınesile ortada bir gayri tabiiliğin 
döndüğünü anladım. İnsiyaki bir hare• 
ketle, ona baktım. Kadının elleri yanına 
düştü. Ondan sonra gözlerimi kapıya çe
virdim. Hayır yanlış görmüyordum. Ora• 
da eşikte, resmi elbiseli ikı polis komise· 
ri dikilmiş duruyordu. 
İçlerinden birisi seslendi: 
- Burada Josef Vadassy kimdir'! Di

llin tutularak ağır ağır ayağa kalktım. 
Bu sefer ikisi birden mahmuzlarını şa• 

kırdata şakırdata yanıma geldiler ve: 
- Kanun namına senı tevki! ediya. 

ruz! .. dediler. 
Hoppala ... Okkanın altına gene biz git· 

miştik. 

Vogel'in karısı içimizde en temkinlisl 
çıktı. Bir çığlık koparacak, ve: cFakat 
baylar!> diyecek oldu. 

Komiserler: 
Fakati, makati yok! .. Haydi yürü! ... di· 

yerek kollarıma yapıştılar. 
Mösyö Duclos, kurşun gibi öne atıldı: 
- Bu delikanlının suçu nedir? Ben 

cumhuriyet tebaasıyım. Sonnıya hak
kım vardır, diye kükredi. Komiser etra· 
fına bakındı ve: 

- Baylar, dedi, kendisi casusluk suçu 
ile tt:vkif edilmiştir. Şimdıye kadar ga· 
yet tehlikeli bir insan ile bir arada ya
pyordunuz. Verilmiş sadakalarınız var· 
mış. Ve bana dönerek: 

- Haydi, Vadassy, yürü! dıyc emretti. 
Skelton'lar, Vogel'ler, Roux, Madmaz~l 

Martin, İngilizler, Schimler, Duclos ve 
Köche'nin kireç gibi bembeyaz yüzlerle 
bana hayretle baktıklarını gördüm. Son• 
ra kapıya doğru yürüdüm. Arkamdan 
zannedersem, Vogel'in karısı katılı ka
tıla ağlamıya başlamıştı. 

* Beni kapalı bir otomobille merkeze 
götürdüler. Buna da bir mana vereme· 
dim. Zira tevkif edilen her hangi bir suç
luyu o kadar uzak olıruyan karakola böyle 
alayivala ile götürmekte ne mana vardı? 

Merkezde bekleme odaı:;ına sevkedH· 
dim. Gene yanımda bir polis nöbet aldı. 
Gözlerim vira saatte idi. Tam on buçuğu 
çalıyordu ki, kapı açıldı ve Beghin içt'
riye girdi. Daha hala o beyaz sadakor el· 
biselerile idi. Elinde gene o mahud bum· 
buruşuk mendil ile, ha babam ha terleri· 
ni silmeğe, kurutmıya çalışıyordu. 

Başile işaret ettiği polis sert bir selam 
çakarak odadan çıktı ve kapıyı kapadı. 

Bundan sonra bana döndü: 
- Nasıl, Vadassy, deı:il .. mezuniyetini 

iyi geçirebildin mi, bari? 
Elimde kuvvet olsa herifi çjy çiy yi· 

yecektim. Gayet soğuk bir tavırla: 
- Mösyö, benimle epey eğleniyorsu

nuz, dedim. 
Beghin cevab vermedi. Bir iskemle çe

kerek karşıma oturdu ve sordu: 
- Gene havalar adamak!llt ısındı. Sı

r11ktan bunalıyorum. Ha, sen! tevkif et
tikleri zaman orada bulunanlar ne yaptı
lar? . 

- Bana bak Beghin, üç gür. evvel o 
mahud höcrede sen inle konuşurkeıı, Al· 
lahın belası bir polis olduğum• anlamak
la beraber bir parça akıl, fikir sahibi ol· 

'Oevamı 10 ımcu ıayfo.da) 
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Son Posta'nın tarihi tefrikası: 83 

ÜÇ BOZ ·ATLI 
Dün mevsimin ilk atletizm 

m~sabakası yapıldı 

Yazan: Ziya Şakir 

Zehir, o gece kalenin kapısı önüne kurulan tuzakla yakalanan bir tavşanın 
üzerinde tecrübe edildi. Beyaz tozdan üzerine bir parça serpildi. Tavşan iki saat 

sonra yıldırımla vurulmuş gibi devrilerek bacaklarını gerdi 

Dünkü müsabakalara iştirak edenler arasında birçok 
genç elemanlar nazarı dikkati celbetti 

İstanbul atletizm monltörtl tarafından 1 kan llseleri arasında Atinada blrincl de{& ol• 
tertib edilen mevsimin ilk atletizm miısaba- mak üzere bir atletizm pmptyonası ,apll • 
kaları dün Kadıköyde yapılmıştır. Müsaba- masına karar verilmiştir. Maarif VeWetl 
kalara iştirak edenler arasında bllh~a blr bütün liselere birer tamım yollıyarat bu mD 
çok yeni simalar mevcuddu. sabakalara hazırlanmak için emir venniftlr, 

Alınan dereceler ıudur: .. 
- Anladım. Ne demek istediğini, Ancak şu var ki; Lama May-San da, 1 il edecek vasıta. İhtimal ki bunun te- ıoo - İrfan <Dentz ııa~n 11.5, Haltik ca::s8'bakalar 20 NLsanda Attnada :ppıla • 

şimdi daha iyi anladım. Pekala, yarın iki noyan ile bir pazarlığa girişmişti. sirinden şüphe edeceklerdir. Fakat, <G~~:~rh~~~ ~~e1:z <:i:,~~~=~y). Bu. şampiyonada yapılacak mllabataıaı 
ınescleyi Abbas Mirzaya açalım. Bel- Vereceği zehir mukabilinde, o da Ha- bunu da kendilerine göstereceğim.. Ta- 400 _ Cemal <Galatasaray> 54.9, Btrem şunlardır: 
ki, bir çaresini buluruz. tay Bahadırla Adil Şahtan teminat is- mamile kanaat hasıl etsinler, dedL (Fenerbahçe>. Zari <İstanbutspor>. 100, 200, .ao, 800, 1500 n Jb on m'!t.re 

Söz, burada kaldı.. Çünkü, tam on temişti İktidar mevkiine geldikler~ Bu sözleri iki noyana tercüme eden 800 - Receb CGtıneş> 2.06, C!vdet et.tan- manialı kOfU, 4X100 bayrat Jar1IL arun. 
sekiz gün süren o serseri yolculuktan takdirde, Lama May - Sanın o havalide Abbas Mirza, şu sözleri ilAve etti: bulspor>, Besim <Kasımpaşa>. yüksek, tıç adım, aırıkla atlamalarla lillle. 
!lonra, bin müşkülat ile kavuşabildikle-ı tarikatini neşre müsaade edecekler, - Ben bu adamın öldürücü bir ilaç 1500 - Serkia (Beyoğlu Haltevt> us, M1m disk ve clrid atmadan ibarettir. 

k k h b" k k di ~ dl u (Kasımpaşa>, Muzaffer (Baydarpqa). 
ri şu yumuşa yata ta ra at ır uy u- en muri erinin o taraflarda ser - yaptığına ilk defa şahid oluyorum. O- 5000 _ Artln <Beşiktaş> 18_34, Btı.eJtn 
ya ihtiyacları vardı. bestce seyahat ve ticaretlerini temin nun hayatta tek gayesi varsa, o da her (Demir.spor), Sulhi cıcasımpap>. Fenerbahçe dün 

e ı edeceklerdi şeyi yaşatmıya çalışmaktır. Sizin arzu- 4XlOO - HalQt, KAzım. Semlh, Cemal R llll 
Gündüz, Abbas Mirza ile anlaşmış- ' • nuza hizmeti, ancak tarikatınin istik- <Galatasaray> 46.t, irtan, l'llruan, RaU, Mu. esmen m 

!ardı. Abbas Mirza, kendilerini ilk kar- İki taraf, bu şartlar dahilinde mu- halini temin etmek, bir de nefret t fahham <Fenerbahçe>. Kilmeden çekildi 
Şılayan uzun sakallı ve sivri külihlı tabık kaldı. tigıv • hükümdarlara ka~ı i~tikam h~s: leJ>1

.
10 

- Yavru (Günq) 20
• Madtncldll <Ko ~-ı (Btı§ tarafı 1 nci lllf/fada) 

adamdı. Ertesi gün Lama May-San, boynuna !erini tatmin eylemek içindir. Onun bu Gülle - Çubuk <Fenerbahee> 11.21, 1Je - tün gayretlere ra~en 1 _ 1 beraberlltle blt. 
Hatay Bahadır ile Adil Şah, -bazı bir torba taktı. Kırlara çıkarak dolaş • fedakarlığını unutmamalıs1nız. rif COüneş>. Hfi8eyin CHaydarpaf&). mlştir. 

mühim noktalarını saklıyarak- bu ada- mıya başladı. Akşama kadar bir hayli O gece kalenin kapısı önün~ kurulan Disk - Yavru <Güneş> suı, Şerif <Ol -
h 1 1 t l d Abb t t 1 d E · ·· k 1 1 b" kl 1 b' neş), İzzet (Fenerbahçe). Galata Gençler: S • Anad.a.ıdlar: 1 

ma ayat arını an a mış ar ı. as o op a ı. rtesı gun, a enin av usun- ır tuza a tutu an z~vallı ır tavşan ctrid _ N d t <BolutçU 47 90 Şerif İkınct küıne B. tatmııan aruıudakt b• 
Mirza, kendisine anlatılan şeyleri bü- da kuvvetli bir ateş yaktırdı. Ateşin üzerinde tecrübeye girişildi. Hiç bir su- (Güneş>, !step=~ ~Galatasaraf). · ' müsabaka Galata GençlQrtn çot b.l.t1m bl1 
y"ik bir teessürle dinlein1ş, o da haya- üzerine bir kazan koydurarak otları çu ve günahı olmıyan bu masum hay- uzun atlama - Şahab <BotaztçU a.os, oyunundan sonra Anadolublsann _ matıabl• 
tını nakletmişti. Onun da bu ıssız dağ- kazanın içine attL vanın sırtına, o beyaz tozdan bir mik- Suphl (Haydarpaşa>, İstepan CGalatua - yetlle bitmiştir. 
lam çekilmesi. sebebsiz değildi. Bu ateş, fasılasız olarak üç gün üç dar ekildi. Serbest olarak avluya koyu- ray]~ ü · Beylerbeyi: 5 - Feneıydmas: ı 

K di · 1 t l 'd' Ş hl d V · · d k" l d .. d · · uç adım - S reyya CBotazlctl> 12.58, Nec en sı as en ran ı ı ı. a arın sa- gece yan ı. e ıçın e ı ot ar a, a eta verildı. det CBoğazlçl), Suphl CHaydarpasa>. B. takımları arasındalcl oyu.n BeJ)erbe .. 

rayında yetismis; şahın son derecede te- macun haline gelinceye kadar kayna- Tavşan evveıa hürriyete kavuştuğu- Yüksek atlama _ Necdet (BofazlçU 1.'10, ylnln ha.kim bir oyunu karşısında J'eDer)'ll .. 
veccüh ve itimadını kazanarad: mühtm bir dı. nu zannederek bir müddet şurada bu- Süreyya (Haydarpaşa). mazın mağlCıblyetlle bitmiştir. 
mevki elde etmişti. Fakat rakipleri onu Tibetli rahib, bu macunu bir bez ü- rada gezdi. Fakat iki saat kadar sonra, Sırıkla atlama - Münir COüneı> uo, Galatasaray, Ankaragu .. CÜ 
çekememişler. günün birinde kendisi- zerine yaydı. Bu sefer de, tamamile 'ku sanki yıldırımla vurulmuş gibi birden- Vastl <Haydarpaşa>. Sudi <Otıneş). 

· ··1u·· me kadar sevkedecek bir iftiraya k d ·· t b kt So b' d ·ı k b kl d" ikinci katerorl ile berabere kaldı nı o ı uyunca va a ar guneş e ıra ı. n- ıre evrı ere aca arını ger ı. 100 _ Buphl CHaydarpaşa> 12, 200 _ Mu _ 
idşmişlerdi. Abbas Mirza, bin müş - ra, iki düz taş getirtti. Kurumuş çamur • zaffer (Haydarpaşa> 25.5, 400 _ Ahmed CGü. Ankara 27 <Husus!> - AntaragOcQ lle 

külıit ile Hindistana kaçabilmişti. Ya- halinde bulunan otlan, toz haline ge- KASGAR YOLLARINDA neşl 59.5, 800 - İstepan (Galatasaray) 2.1.7.5, Galatasaray futbol takımlan araaında J& • 

şamak için, çok büyük sıkıntılar çek - linceye kadar ezdi. Artık matlup olan Hatay Bahadır ile Adil ŞRh. tam on 1500 - İzak <Beyoğlu Halkevl> 4.51, Gülle • ptlan hu.susl karşılaşma 1tl ıtıJe beraber • 

mişti. İşte bu sırada, -ayni ıztırablı zehir. elde edilmişti sekiz gün o ıssız dağlarda dolaştıktan Münir (Güneş> 10·26• Dt.sk - Mehmed (Hay- ilkle bit~tir. 
hayat içinde. serseri gibi dolaşan- La- Lama May-San, bu tozu Adil Şah ile sonra, hiç farkında olmıyarak, (Altın darpaşa> 28

'
87

' Cirld - Sudi (Güneş> 37
.25. A k d b" "ki 1 1 

ma May-Sana tesadüf etmişti. Hatay Bahadıra gösterdi. Ve Abbas dağ) denilen sıra da~ların cenub kıs- Bisiklet teşvik müsabakaları n ara a ısı e yanş an 
Bu iki felaketzede adam birleşmiş- Mirza vasitasile: mını teskil eden (Üstün dağ) a kadar b 1 d Ankara 27 - Seri bis1tlet ,.,,.ıanmn I· 

ler; haşhaşa vermişler, evvela hayatla- - İşte, onlan bütün muradlarına na- gelrniş1erdL aş a I çtıncüsii bugün saat tam 10 da Şehir at.adyo-
rım temin etmek, sonra da münasip İstanbul Bıslklet Ajanlılı tarafından ter- mu kapısı önünden başlıyarak so ttıometr8 

an ve fırsat beklemek, daha sonra tib edilen me~~imln ilk bısJ.kJeı müsabakası mesafede ve gittikçe mikdan artan merak • 

da, kendilerini felakete sürükleyen - A" D v o pılmıştır. Bu müsabakalar sekiz hafta devam 
zam 1 R -, dün Mecldiyekoyünde 20 kllometre olarak ya Warm önünde yapllml§tır. 

ıerden intikam almıya g'irişmek için Bir Doktorun ~ edecek ve en uzun müsabaka 125 .tııometrt Bugünkü koşunun teknllc netlcelml fU • 

bir düzen kurmayı düşünmüşler. Ara- Günlük Puarted olacaktır. Müsabakada blrlnclllll l'enerfll - dur: 

k d w b d b k 1 ha Bugu··nkU a mazdan Tor.kum 42 dakikada talallDllftlr. 1 - Nuri Kut Antaragilctl 11 '2aklb t .... 

rabesini bulmuşlar. Bu garip mabedi " Notlarından Balkan liseleri arasmda niye, 2 - Erdoğan Ankaragücil bir metre 
yıp tarayara ag aşın a u a e - 1 progr m 

ZI - Mart - 1931 - Pasarted farkla, 3 - Orhan -Kocaeli- ctunlt baricb 
tesis etmişlerdi. Barsak 1 S TAN BUL atletizm müsabakası tekerlek tarklle, • - Eyüb Yılmu Antara -

Lama May-San, eski müridlerine ha-
ber göndermişti. Onları, yeni açtığı mi- Hastalıklarında ötıe neşriyatı: Yunan Maarıt nezareti tarafından Bal - ıocn tekerlek farklle, 5 - ll'aruk Otblef. 

bede davet etmişti. Onun tarikatine Meyvalar 12.30: PlA.kla Türk muslkisl. 12:50: Bava- Harı·kulaA de bı·r h k 
sa1ik olan Tibetliler, takım takım ge- dls. 13.05: Plakla Türk musiklsl. 13.30: Muh- m aceranJfi İ iyesi 
liyorlar, kendisini ziyaret ediyorlar ve Barsak hastalıklarında 7emt.şler, nasıl tem plak neşriyatı. 

yenmeUdlr? Akşam neşriyatı: ·"'-..ı-) Tibette de tarikatin yayılmasına çalı- ti 1 ..... ,. 1 t nır (B"§ tarafı 7 ncl •11ı- Beghin, ilk defa olarak gfiJOnuıemfye 
r.·vorlardı. Umumiye e ç Y veya p...,__.. o ara ye . 18.30: Pllkla dans muatklst. 1U5: Çocult. dul'h·nu sannll"ıtım. Yaptılm gaflan te- ba~lıyordu. Bu da ne demekti?. 
~ "' Meyvaların sellfilozu çoktur. Şeker ve za- lara masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa haber- 6 ... ., ., 

Lama May-San, buraya on gün u - raraız uzvi bamızlan n bllha.asa B. ve lerl. 20 : Rıfat ve arkadaşlan taratn:dan mizlemek için neler çektim. neler. Senin - Dinle azizim Vadassy, diye IÖZe bq-
zakta bulunan (Lahsa) mabedindeki C. vitaminleri boldur. Yemt.şlerden heP- Türk musikisi ve halk tarkılan. 20.45: Hava aklına uyup da, verdiğin talimatı mantı·ı ladL Sen elimizdeki bütün delilleri, bil· 

al çly olarak yenemez. Bahusus aert ol- k b k t dim · h b" · i bil (Büyük Lama-Dalay Lama)nın ölümü- dultlanndan başka fıstıklar gibi b!lzıları raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca kımla işliyere tat i e mesey senın assa ır tanesın miyordun. O da fU 
nii bekliyordu. O, yakında -esrarengiz tula yağlı olduğundan menedlllr. Bazı- .söylev. 21: Fasıl saz heyeti: İbrahim ve ar- ı o kıymetli casusun korkar ve ürkerek 1 idi Biz casusun kim olduğunu, lelli yaka-
b"r surette - vefat edecekti. Ve onun larının da ataç çlletı ve trenle üzümü kadaşlan tarafından, <saat ~yıı.rı>. 21 ·45

= kaçardı. Ne o, otel müşterilerine birer bi- ladığımızdan üç gün evvel tesbiı etmif 

I ki d kl r1 b kl tahri d Radyofonik temsil: Stüdyo orkestrası re fa- .d t.. • f t f kın ar b ı d k t tedi~ · · ..ı- da , efatı haberi ~elir gelmez, derhal Ama ~bi çe r e e arsa an ş e er. katile < B 0 8 E M ). 22.15: Ajans h'.lberlerl. rer gı ece..., senm o ogra ma en v u unuyor u . s gımız anw. onu 
May-San (Lahc;a )ya koşacak; taraf dar- DlRer bazı sert meyvalar da <aert elma, 22.30: Plakla sololar, opera ve operet parça- ,mı? diye soracakmışım. Yahu, Allahın yakalıyabilecek bir vaziyette idik. 

sert armud ve ayva> esasen iyi çttnene_ 1 d Ge k" d tar•nm da yardımı ile (Dalay-Lama) lan. 22.50: Son haberler ve ertesi günün abdalı bile, bunun ne ka ar manasız, yer- ne öpür üm: • mez. Çileğin suyu çot olmakla beraber 
mevkiine gececekti. çekirdekleri de barsatı tahrl.ş eder. E- programı. siz bir sual olduğunu anlar be?.. - O halde, dedim, beni bayle eehen-

Abbas Mirzava gelince; 0 henüz ne rlkler, kavun, incir az mikdarda yense e Beghin, cebinqen bir paket çıkararak nem azabına sokmaktan, suçum olmadan 
yapacağını bilmiyordu. (İran), bura- bile barsak hastalıklannda amel verir. !I _Mart _ 1931 _ Pazal'tesl bana ikram etti: türlü türlü işkencelere ujratmaktan 

P
ek uzak o1duğu için, oradan sık sık Muşmula havi olduğu metanetten dolayı - Anlaşıldı, üçüncü derecede mah- maksadınız nedir? Neden benı tevkif et-

) a kabız yapar. Amelli barsak kolltlermde ANKARA d k' tin" d" b d 
haber alaımyor: düşmanlarm~an in ti- az mlkdarda muşmula ve yaban mersini kfunlardanız eme · ·· ız, ve ne ıye ura a tutuyonunuzT 
kam için giric:eceğ_i işleri de bir türlü kompostoları kabza meylettirir. Yumu- ötıe neşriyatı: - Bırak Allahını seversen, bu münase- Beghin, gayet tatlı bir sesle: 
kestiremiyordu. şak armud kabızlı toııtlerde faydalıdır. 12.30: Muhtelit plak neşrlyatL 12.so: Pldk: betsiz laflan. Bir sigara yak. Sabırlı ol Vadassy, dinle!" dedi Ye aıı-

Maamafih. Hatay Bahadırla Adil Umumiyetle barsak hastalıklarında ye- 'l'Ork musikisi ve balk tarkılan. 13.15: Dahi- Bir sigara aldım. Beghin kendi sigara- latmıya başladı: 
ml"leri pişml• olarak yemelldlr. Bu me- ll ve harici haberler. sını yaktı ve kibriti bana uzattı Çeviren: İlmalılm ._. 

Ş hın buraya l'elmelerini, kendisi için .. .. · -~· a yanda kiraz, şeftall ve kayısı zikre de- Abam neşriyatı: Havaya bir ağız dolusu duman savur- - Arkası var -
bir saadet telakki etmişti. Onlara bir 1'er. Bunların kabuklannı çıkarmak lı\- b --.• -15 18.30 M htellf 11.. -·~-ı 18 55 t duktan, mendili ile de alnıru, oynunıı çok sualler sorarak dkiukça mühim zundır. Üzüm çekirdek ve kabuıJunu çı- · : u P • n_.,.., .. ı. · : ngt-

~ ld · · karmak şartlle muvafıktır. Fazla yenir- llzce ders: Azime İpek. 19.15: Türk musikisi sildikten sonra: 
malumat e e etmıştı. se amel verir. Portakal, mandanna ve ll- ve hs.lk ~arkıları (Servet Adnan ve arkadaş- . _ Vadassy, dedi. Bir mahpusun, taş 

1 • 1 mon posalan tamamen çıkmak f&,rt!le lan>· 20 · Saat A.yarı Ye arabca neşriyat. 20. höcrede bulunması icab ederken, burada 
Ertesi gün, iki noyan onu karşı1arına, verllebllir. İyi olmuf muz yemeklerde 15: Oda musikisi. 21: Mwdlı:l kon~ası: Ha.- bekleme odasında oturması, sana biraz 

oturtarak: . 1 yarım veya bir tane yenebUlr. Bazı b:ır- lll Bedi. 21.15: Stüdfo salon orkestrasL 22: garib gelmedi mi? 
Abbas Mirza! .. Senden. bir yardlm saklar yemişlerin pek az mlkdanna velev Ajans haberleri. 22.15: Yannld program. _Ne demek, elbette geldl Bakalım al-

tı pişmiş olsa bile tahammül edemez. 
bekliyoruz. Eğer bunu bize yapabilir - Bunlardan blr de (Jöle) halinde yemıı j 1 'tından ne çıkacak diye bekllY:orum. 
sen, biz de elimizden geldiği kadar sa- tecrübe edllmell ve buna da 1mk1n ol - Nöbelcl Beghin hiddetli hiddetli aöylendl: 
na yardım ederiz. mazsa barsaklar düzelinceye tadar ye- ' _ Abdal.. diı:ıle .. sana verilen her bir 

Dedikleri zaman, Abbas Mirza der-. mlşlerl bırakmalıdır. . Eczaneler talimatın tek bir gayesi, hedefi vardı: Ca· 
hal onların tek1iflerine muvafakat et- Cenb Lcteyen oku1ucularımma posta ' Ba ıece nöbetçi olaa eosaneler ıanlar- susu, otelden çıkmıya mecbur etmek .• 
miş ve pazarlığa girişmişti. pulu 7ollamalarını rica ederiz. Aksi tak- dır: fotograf araştırma emri de sırf bu gaye 

dirde Jstelderl mukabelesls kalabilir. ı :lstanbul eihetlndekller: 1 rilmi i B ı Şayet; Adil Şah ile Hatay Bahadır Aksarayda: <Şeren, Alemdarda: CAbdül- gözönünde tutu arak ve ıt • un~ :ı · 
teşebbüslerinde muvaffak olurlarsa, --··-··-·······-·····-.. ·--·-·······-··--- kadir>, Beyazıdda: (Cemil), Samatya- muvaffak olamayınca, n.ıahud hırsızlık 
kazanacakları maddi ve manevi kuv - 1 yeni neş"riyat 1 da: (Erofllos>, Emlnönllnde: CBensa - hadsiesini uydurduk. Aradıjunıı c:astQ, 

vetler1.e Abbas- Mirzaya yardım ede- son), Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fıner- odanı aramış, ceblerini k.arıştırmıştL 
cekler, onun düsmanlarını da birer bi- Tornada pratik diş besablan - sanayi Mek-ı de: CEmllyadl>, Şehremininde: CHamdl>, 

1 
Maksadımız onu ürkütmekti. Ama bü.s

rer imha edeceklerdi. tebl mezunlarından Nuri Annç <Tornada ~::dect;":~~~~:Ktl~=:;da~~~l=~ bütün de elimizden kaçırmak değildi Ya-
Lama May-San, istenilen zehiri ver- Pratik Diş Hesabları> lsmlle Tornacılara 1 Cemll>, Bakırköyünde: (İstepan>. ni otelde kalmakla, tehlike karşısında 

mahsus küçük, faydalı bir kltab neşretmiş- ! 1 d ğu in d ktı B d miye muvafakat etmişti. Bev. az ve ince Beyoflu cihetlndekiler: bu un u nu ona an ırma · un a 
tır. Bu küçük eser Endüstri hayatımızda çok 

tozdan ibaret bir zehir verecekti. Bu muhtaç olduğumuz küçük, takat olgun ve Tünelbaşında: <Matkovlç•. Ytlksekkaldı- da iki elimiz böğrümüzde kaldı. Sonra bir 

toz' O .. ldürülmesi matlup olan adamın bl di rmıda: (Vingopulal, Galatada: (Mer- hata aa ben yaptım. Senin bu işlerde tec-
dolgun r eser r. kez), Taksimde: (Kemal - Rebull, Şişll· h b" ı d :ı.. t"' b" 

Ya, yatak çarsafına veyahud iç çamaşı- Alaturka - Alafranıa 1emek - Her a!le rübe sa i ı oma ı6ını ve man ısını ır 
fcçın lfızım olan, inkılab KltabeTl tarafından de: <Pertev), Beşlktaşta (Nail IIalid). kull .ı.. .... d"" .. 

rına serpi1ecekti. O yatakta yatanın o Botaziçi, Kadıköy " Adalardakiler: · polis gibi anamıyaca~... uşuneme-
. . .. .. ' ıtltah halinde neşredilen Alaturka - Alııfran- · d K" h '"" d la 
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28 Mart 

Orta Avrupada tehlike alametleri 
yeniden belirmeğe başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 Sar'da ve Avusturyada yandıktan sonra 
.. .. . . . bugün Bohemyada içten içe devam eden L 

Bu teşekkulun fikirlerını neşreden ga· teşl körüklemek için bir plebisite burada bü-

SON POSTA 

Hatayada Rum 
ve Ermeniler 
silahlandırılıyor 

(Baştarafı l inci aayJada) 
zerine partizanlar tarafından ayağından 
domdom kurşunile yaralanmıştır. 
Kırıkhan, 27 (Hususi) - Mandater me-%etede hararetli bir makale neşredilmiş • yük ehemmiyet verilmektedir. ıo Nisan ple

tir. Makalede; Almanyanın Südet Alman- bisitinin neticesi, Alman zimamdarlarına gö 
ları için muhtariyet taleb edeceği mese- re yalnız mazide yapılanlar lçln basit bir murlar, cTürkler ~~iha~ı k,:ı-zanamıya-
1 · t d·ı k tasvib değll fakat istikbal için de bir teşci ve caklardır. Bunun ıçın Sancagı çeteler!~ 
esıçnek eml as ke 1 e~l:h: 

1 
d h d dl salahiyet vesikası teşkil edecektir. ·işgal etmek istiyorlar!> diye propaganda 

c e os ova ya sı a a tm a u u an- M . • 
·dd tl ··d f d kt· d ·ı k Sovyetlere ıore yapmaktadırlar. Ermem, Rum ve Alevı-

nı şı e e mu a aa e ece ır.. enı me - 1 k b'l h l"f b' bh k'l t d. Moskova, 27 - Tas ajansı bildiriyor: er mu a ı ve mu a ı ır ce e te~ ı 
e ır. izvestiya ve Pravda gazeteleri, B. Cham • etmek üzere silfilıland1nlmaktad1rlar. 

İstifalar berlain'in nutku etrafında yazılar yazmak -
Prag, 27 (A.A.) - Alman sosyal de- tadırlar. 

mokrat fırkası, hükumeti terketmeğe ve İzvestlya gazetesi, cFena niyetli müphe -
yalnız rnüzaherette bulunmakla iktifa miyet. ye sarih fena niyetler. başlılı altında 
eylemeğe karar vermiştir. ne!'"rettiği başmakalede diyor ki: 

. . . . Çekoslovak.yaya Almanya tarafından bir 
. Eski nazırl~r~an, fırka reısı B. Çeh, ıs- j hücum yapılması takdirinde Fransaya yar • 

tıfaşını vermıştır. ! dım etmiyeceği hakkında ıVadh lle B. Cham 
B. Yakş fırka reisi intihab edilmiş ve berlatn, bizzat İngilterenln de mecburen ka 

'- ' I · . .. 1 . . ' ' rışacağı bir harbi teşvik etmekte ve körük-
aıu suretle genç erın temayul erının mu- 1 kt dir ın· 111 B kili i b ni . . . eme e . g z aşve n n u ye prog 
tafferıyetıne ışaret olunmuştur. Alman ram nutku, mütecavize karşı mutavaat ve 
sosyal - demokrat fırkası, amele kütleleri teslimiyet politikasında yeni bir Japonya ar 
nezdinde faaliyeti serbestisini muhafaza zetmektedlr. Bu yol, harb organlzatörlerlle 
etmek üzere hükumeti terketmeyi tercih doğrudan doğruya Antanta giden bir yoldur. 
eylemiştir. B. Yakş, partinin kongresin- Macaristanda Nazi cereyanı 
de bir hitabe irad ederek ezcümle demiş- Budapeşte 27 (A.AJ - Liderlerı kuman-
tir ki: Çekoslovakyanın hududiarı, anc2 k dan Salassi olan Macar Nasyonal sosyalist
\ir umumi harb pahasına ihlal edilebilir leri, çolı: şiddetli yazıları lhtiva eden bir ri -

· sale neşretmişlerdir. Bu risale, şoyle başla -
Esaslı tehlike maktadır: 

Paris 27 CA..A.) - Bugünkü gazeteler, Çe- cMacar kardeşler, yaşasın Salassi, he -
koslovakya meselesile meşgul olmaktadır. sabları görmeğe gellyoruz ... 

Jurnal gazetesinde Sen BorJs diyor ki: Bu risale, Nasyonal - Sosyallml'in diişman-
Sulb için en esaslı tehlike, bugün, Çekos- lannı tadat etmektedir. Yahudiler, Aristolı:

lovakyada dahlll vaziyetin inltlşafındadır. ratlar, Liberaller ve Sosyal Demokratlar ~un 
korkulduğu gibi, Viyana darbesi, Prag zi _ dan sonra. risalede baka.rem tabirlerle hü -
mamdarlannın senelerce doğru yolda tevak- ktlmete hücum edilmektedir. 
kufa gayret ettikleri ayırtıcı unsurları hare- Buda.peşte 27 (A.A.l - Zeged üniversitesi 
kete getirmi§tir. İngllterede bir plebisit le -ı rektörü Dokt~r Jo~ef Geley, bir nutuk lrad 
hinde bir çok fikirler ileri sürülürken diğer ederek dem.lştır kl. 
taraftan Konrad Heinlein, ekalllyetlerln ta _ Bizzat bizim hükumetimiz, Alman kıtaatı 
leblerinin sarih bir halde tebarüzü lçln der- Avusturya hududunu aşalıdanberl kendisini 
hal seçim yapılmasını istemektedir. Bunun emniyet altında görmemektedir. ve Bertin -
ile demek oldutunu biliyor musunuz? Bu Çe deki elçisini iyi komşuluk münasebatının mu 
loslovalı: zimamdarlarının bugün ikl yol 'ba- hafaza edileceğini ümid etmek~ olduğunu 
tında bulundukları demektir. Ya, ~uemle _ Alman hüküm.etine iblağa memur etmiştir. 
tetin aynlmasını bazırlıyacak olan harekeU B. Bitler, Macarlstanın muahedelerin yeni
takib edecekler, yahud sarih surette muka _ den gözden geçlrllmesi hakkındaki talebi le
vemete kalkacaklardır. Bu, umumi harbi dü- hinde tek kelime söylememiştir. 
şünenler için büyük bir muvaffaklyet ola • Bundan Macarlstanın Avrupa.da. yalnız 
caktır. başına kalmış olduğu neticesini lstlhrac- e -

İstikbal için 
deblliriz. Macaristanın lruvveuı dostları, o -
na müzaheret için fedakilrlıkda bulunmıya -

Jur gazetesinin Berlln muhabiri de gaze- caklardır. Macaristan, ancak kendisine güve-
tesine şunları bildiriyor: nebilir. 

~~~~----------... ··--------------~~ "Son Posta,, nın Kudüs mektublan 
(Bcıştımıfı l inci nyfada) 1 ları müsademelerde daima mağlfıp o -

evvel, arab kütlesi karşısında yapılan luyorlar. . v 
bir yemin içme merasimi arasında cİn- . B~ çet~ıe.rın wn~ ~an~~nhgı 
giltere Kralının menfaatlerine hizmet şımdi ~enı .bır ~sul ıcad ettı. İngılız asM 
edeceğine yemin» ederek işe başlıyan kerlerıle b1: musade~e ~.a~tılar ~ .. he 
yeni komiser, Filistine muhtaç olduğu men bu ~~d~:nın 

1 
butün tafsilatı

sükfınu iade etmek ve bunun için de ·1:1 cresmı bır tebliğ» (.) ile ve ~uhte
gayet şiddetli tedbirler almak vazüesi- lif vasıtalarla her tarafa neşredıyorlar. 
le gelmişti. Fakat 0 geldiği gündenbe- Ellerinde telsizler de olsa gerektir ki bu
ri belki alınah tedbirlerin şiddeti art _ gün neşredilen bir tebliğ, hemen ertesi 
~uı. fakat, mücade1enin şiddeti daha gün Ş~ veya K.~ire gazetele~~nde. in~.i-
ziyade arttı. şar ediyor. Kudus de bu tebliglerı gu-

ö l 
· kın 

1 
k d .nü gününe almaktadır. Bu tebliğler ga 

nce erı ve ya zaman ara a ar .b M lA A . · 
ln ünf

. "d ta uzı da .ba t n tarzda yazılıyor. ese l:I: c li ibnı 
ya ız m en arr ar n ı re Eb TAlib f 1 istik tt A 
k ı T .. · h k tl · b ·· u a as ı şu am.e en ve • 

a an errorızm are e erı, ugun çe . 'b .. 1 As- f lı da bu ta aftan il _ 
t 1 l İngil. k 

1 
. d mır ı nu as r er 

e er e ız as er erı arasın a yer r k ta da u ku tt b" .. . ed" ;ı.ıyere şu rz ve § vve e ır 
yer mutemadiyen tekrar ilen çete t gnı· lru tini rtal nna aldıl 

uh bel · kli . di H ttA . n z vve o a ar ve 
m are en şe ne gır . a a ış o bunl dan kadar k i b t 
kadar ilerledi ki son zamanlarda Nah ~ ar.. şu as er ege er e -

1 t f1 d 
··k 1 b' t tecı rek> duşmanı kaçırdılar ve kahretmek 

us ara arın a mu emme ır çe e " - takib edi 1 denili" B 
kil .. tı ··cude ım· b t kil'"t µzere yor ar.> yor. u 

a vu ge ış ve u eş a' res t bl.vl d h 1k taraf dan b'" ilk b' 
mt tebli vl . 1 . b'l ba e ıg er e a ın uy ır 

g er ve emır er neşrme ı e ş t• kahr anı v il kunmak 
ı t F ·u ı· bl b.. 1 b' roman ızm am ıgı • o -
amış ır. ı s ın e.ra arının oy e ır t .. . d b' b" ··b ıa..-.... ... . . . a ve uzerıne e ın ır mu a cas .... uu 

~~syona~ızm ve . teşkilatcıl~ kud~etı kubbesi kurulmaktadır. 
gosterebıleceklerıni hatıra bile getır - M··ı.. .. ıı:.... kubbe, faka+ b ·· _ 

k ·· kü'l ld v h ld b ·· b uUCILUll6a, .., u muca me muş o ugu a e ugun u d 1 ta F·list' b büs' b .. tün 
h 1 b. 'vakid" e e rzı ı ın ara mm u 

a ır emn ır. k he lm · • ·b şev ve yecana ıe esını mucı o • 
':!ablus havalisin~eki dağlık . arazi, luyor. Mücadele tevki muhitte 0 kadar 

bu~n. mükemmel . bır çete teşkili~na artmıştır ki İngilizler artık bu davayı 
sahıbdir. Nasyonalistler, bu havalıde, kuvvetle halledemezler. Bizim gibi bu 
her biri İsiam kahramanının adını ta - işlerde bitaraf olan ecnebilerin de ka
şıyan bir takını bü~ . çeteler .:Vücude naatleri tamamen bu merkezdedir. 
getirdiler. Bunlara hızını cmüfreze>, 
çete veya Fransızların band mukabi -
linde kullandıkları bir kelime ile cFa
sıl> diyorlar. 

GUmDşhacıköy belediye 
mensublarma 3000 lira çıktı 

Bu cFasıl:t ların her biri bir İslam Gümüşhacıköy (Hususi) - Bu ay çe -
kahramanının adını taşıyor: kilen tayyare piyangosunda kazamız be-

Ali ibni Ebu Talib, Ömer ibnül Hat- lediye mensublarmdan on kişilik bir 
tab, Saad ibnül Vakkas, Amir ibnü! grupa 3000 liralık ikramiye isabet etmiş
A.s gibi. Bu cFasıl:t lann kumandanla- tir. 
n ve bunların hepsini idare eden baş 
kumandanları - Kai'dül Am'ları - ve 

Nilüfer köyü mektebinde knannll: çıktı 
Bursa (Busual) - Nllüfer taytlnde met

bunların da muavinleri var. Bunlar, teb coculı:luı arasında mamık hastaııfı çıt 
bu dağlarda yerleşmişler, oradan ova- tıtı ve aalgın blr telı:ll almak tstkladı ıös -
lara doğru inip hükftmet yapıyorlar. terdlği vllAyete haber verllınlf, Maarif Mü -
Bunlara karşı İngilizler seyyar kuv _ dürü Fakir Erdem ne maarif sıhhat milfet. 

halli ttşl töye gitmişler, ftZlyeU ted1dt etmltler
vetler dolaştırıyorlar. Fakat, ma dlr. Haber ftrlldiilııe göre bu töytln met _ 
prtları bilmiyen, toprağa, muhite ec - teb1 on etin kadar upanacakt.ır. Bastaııtı 
nebi olan bu askeri kuvvetler, oradan önlemek için lcab eden tedablıı de &1mm11· 
araya akıp ilden bu çetelerle yaptık • tır, 

Çinliler Jaçonlardan iki şehir 
istirdad ettiler 

(Bqtarafa ı inci .ayfada) 
inkişafa başlamıştır . 

Tanklar ve zırhlı otomobillerle müceh-
hez Çin nümune fırkalan, motörlü topcu 
kuvvetlerinin himayesinde iki koldan bü
yük kanalı geçmişler ve şimal sahilinde 
Hançuang ve Tayerçang'ı zaptetmişler

dir. Japonlar, dem.iryolu boyunca, Lin
çeng istikametinde Hançuang'dan pmale 
doğru geri çekilmektedir. Japonlar Ta
yerçang'dan da Taoçvang'a ve oradan da 
Yihsien'e ric'at etmişlerdtr. 20 mil kadar 
şimalde bulunan bu son şehir halen Çin 
kıt'alan tarafından kuşatılmış bulun-
maktadır. (A.A.) 

BURUŞMUŞ 
• CiLT 

Bir dolltonm ••ranı 
laayrat katil 

Buruşukluklar, fhtiyarladığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlannı 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurlan iade edince, gençleşir 
ve tazelefir. İşte, Viyana Uni
versitesi profeıçörü Doktor Stej
lkal'in pyanı hayret keşfi bu
dur. ~Biocel:. tibir ve genç hay
vanların cilt hOceyrelerinin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalan kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buruşukluklannızı serian izale 
ede:r. Bir hafta zarlmda on yaş 1 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kui
lanınız. Siyah benleri eritir, at.ık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine 

Sahn aldığınız Tokalop 
kremi vazolarının büynk 
bir kıymeti vardır. Onları 
bayünize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kurut alacak, 
ayni zamanda kıymettar 
mnklfatlan bulunan Toka
lon mlubakuma iştirak 
b•kkıaı veren bir bilet tak
dim edecektir. 

Sll7fa lf 

Çünkü ASPiRlN seneler•' 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu. 

isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin of mak için lütfen Efj mar· 
kasına dikkat ediniz. 1 

~ 
f4>~~ 

ıEi' 
Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Bedellerini Beş sene zarfında ödemek tize. 

re aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonların bakiye 
üç senefık taksitlerini def'aten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
Senelik satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri ödenmelt• 

te olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye Afyonların iki seneden· 
beri verilen taksitlerle takrtben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkür Afyon sahiblerine mahza biı' yardım olmak üzere geri kalan üç se-
nelik taksitin l/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine karar veril
miştir. 

Alakadarların ellerindekı ayniyat makbuzlarının sıra Na. larına nazaran aşa
ğı.da gösterilen tarihlerde İstanbul'da idaremize müracaatları lüzumu il!n olunuI 

İstanbul haricinde müesses olduk!arı için bizzat müracaat edemiyeceklere aid 
olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle kendilerin• 
havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müracaatları tediyatın 
sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün --
1000-1015 l/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 > > Pazartesi 
1031-1045 5 • > Saiı 

1046-1060 6 • • Çarşamba 

1061-1075 7 • • Perşembe 

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

ll21-1135 13 > > Çarşamba 

1136-1150 14 > • Perşembe 

1151-1165 15 • • Cuma 
1166-1180 18 • • Pazartesi 
1181-1195 19 • • Sc;ılı 

1196-1210 20 • • Ç8J1amba 
1211-1225 21 > > Perşembe 

1226-1240 22 :t :t Cuma 
1241-1255 25 > • Pazartesi 
1258-1270 26 • • Salı 

1271-1285 27 • • Çarşamba 

1286-1300 28 • • Perşembe 

1301-1315 29 • :t Cuma 
501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 
fi21-540 3 • :t Salı 

Ml-560 4 • • Çarşamba 

561-580 5 • > Perşembe 

681-600 8 > • Cuma 
801-820 ., • • Cumartesi 

lstanbul Orman Baş Mühendisliğinden : 
Cinsi Mikdan :Muhammen Vahit Flatı 

Hacmi 
M3. D3. Lira K. 

Çam 3641 208 5 15 
Gökn ar 7 079 3 85 

1 - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları ıartnamede yazılı Diınbilt dev. 
let orfnanmdan numaralanmıı 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet keresteltk 
devı-ik çam ve 7 M3. 079 D3. ba denk 3 adet devrik göknar ağacı 12 ay içinde 
çıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya konul • 
muştur. 

2 - Arttırılma 5/4/938 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Bolu hükıiınet 
binasındaki Orman İdaresinde yapılacaktJr. 

3 - Beher gayrimenkul metre mikabın muhammen bedeli çamın 515 ve gök
narm 385 kUI'Ujtur. 

4 - Muvakkat tem.inat 1408 lira 46 kuru§tur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler Bolu, tstan. 

bul ve Ankara Orman Başmüdürlüğüne ve Orman Umum Müdürlütnne müra • 
eaat edebilirler. cl393a 



- Sayfa 

HASAN 
lleyva izi 

Midenin iyileşmesi 

B arsakların faaliyeti 

Hazmın kolaylaşması 

İştahın ziyadeleşmesi 

Neşenin artması 

Sıhhatin düzelmesi 

Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok ıaf 
mey.vaların uaarelerinden iıtibsal ve iıtih· 

zar edilmiı olup mideyi ve baraakları ıılah 
eder, temizler. Ektilik, ıiıkinlik, ain ~e 
inkıbazı defeder. lıtihayı tezyid, hazmı k.,. 
laylaştırır. 

• 

t 
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HASAN 

Gazoz izi 
MUZ 
ÇiLEK 
ViŞNE 
LİMON 
KAY/Si 
ANANAS 
SINALKO 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK ÜZÜMÜ 

Hasan Gazoz Özü Haıan Meyva Özihım 
evaafında olmakla beraber çok lezzetli f&lll • 
panya ıibi nefistir. Her yemekten bir saat ıonra yanm ili 

bir çorba kaıığını yarım bardak ıu içine ka
rııtırarak ve köpürterek içenler, mide ra· 
hataızlıkları çekmezler. Her sabah aç kar· 
nma bir çorba kaıığı müleyyin ve ikiıi müs
hildir. Çocuklar yarım tertib almalıdır. Şişesi 25 iki 

misli 40 d6rt 
miali 60 kr. 

Huan Gazoz Özü ıekerli ve meyvab olup 
kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu aebebile 
Avrupada kazinolarda içki ve pmpanya yeri
ne istimal edilmektedir. Büyük aileJer misafir. 
lerine Haaaıı Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

Ş i R KET i HAYR i YE O E Nı 
Bu seneki sert ve sürekli kıştan IODra yu mevsimini ıüzel Boi'aziçinde ge,imıek isteyen 

lstanbulun sayın halkına mühim ilin 
Mekteblerin tatil başlangıcı 21 hazirandan mekteblerin açılma tarihi olan 20 ey 11lle kadar Boğazda oturacaklar için yazın en sıcak üç ayına mahsu:J olarak birinci 

VE' ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüncüden yüzde 50 tenzilatı havi üç aylık yeni kart abonman ihdas edilmiştir. 
Bu kartlar: Anadolu cihetınde: 

1 - Üsküdardarı başlıyarak (Üsküdar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu dahil) yüzde 40. 
2 - Rumeli cihetinden: Rumelihisarından başlıyarak (Rumelihisarı dahil) fstinyeye kadar (İstinye dahil) kezalik yüzde 40. 
3 - Paşabahçesinden başlıyarak Anadolu.kavağına kadar yüzde 50. 
4 - Yeniköyden başlıyarak Rumelikavağına kadar yüzde 50 tenzilltı ihtiva edecektir. 

Yüzde 40 tenzilatı hav~ kartların üç aylık bedeli Ruınelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar blrinci mevki (1980) kuruı yerine yaln~ (1188), 
ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve İstinyey~ kadar birinci mevki (234.0) yerine ( 1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruştur. 
Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575), ikinci mevki (2700) yerme (1350) 
kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyesi icab eden (234), ikinci mevkilerde (195) kuruı işbu tenzilli kartların yukanda yazılı 
fiatlarında dahildir. 
İşbu üç aylık kart abonmanlar 1 hazirandan itibaren satıhla çıkarılacaktır. ,.,.,.,. ,.,.,.,. 

Elyevm yüzde yirmi beşten yüzde 3~ e kadar tenzilitı havi aylık kartların gene her ayın birinden on birine kadar bermutad satılmasına ayrıca devllm edilecektir. 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY VE HAV ALiSi HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
ile akdedilen itilil mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek fstiyen muhterem halkımız için vapur ve tramvay ücretleri birlikte olarak müıterek 

biletler ihdas edilmiştir. 
Bu biletler vapur ve tramvay günlük gidip gelme için birinci mevki 42 kurUf yerine 25, ikinci mevki 34~ kuruş yetine 221h kuruştur. Bu müşterek biletler 

yalnız Köprü Üsküdar iskelesi ile Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinden alınabilir. · 
Bundan başka Kısıklı ve civarında sak.in sayın halkımıza fevkalade bir kolaylık olmak üzere tramvay ile müşterek fotograflı aylık kart abonmanlar ihdas 

edilmiş ve bunlar yukardaki gidıp gelme müşterek biletler fi.atı üzerinden başkaca yüzde on tenzilata tabi tutulmuştur. 
Üsküdar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 nisan 1938 tarihinden itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

M ·· k } k b k l b d l• . Birinci mevkide 1260 kuruş yerine 675 kuruş. 
uştere ay ı a onman art ann e e 1. İkinci mevkide 1035 kuruş yerine 6071h kuruştur. 

Alelıtlak abonman kartlarını hlmil bulunan yolcularımız vapurlarımızda ayni günde kendi mıntakalan dahilinde mükerreren seyahat hakkını haiz olduktan 
başka_ Pazar günlerinde mıntaka farkı aranmaksızın bilifark Boğazın her mıntakası dahilinde seyahat edebilirler. ı 

İHK18AZI 
HAZIMSIZLIGI 

MiDE 
l!KŞILİK VE YANMALA•ıNI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

•loa•i• 
MİDi VE &AUAK lARı ALIŞTıRM.U. 

İÇİLMESi LATİP TESİRi KOLAY 
• VE • MÜLAvİMOİR 

VfRİHI HİÇ BİR MÜMASiL 
• MUSTAHZA" TUTAMAZ. 

MAZON ısiH vı HOROS 
M AR l<"'SIN-' OİKl<A'F ( 

"IUTLAKA EViNİZDi 111 
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DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresclner Bank Şubeat 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıiyedelıi plMlmı 

Galata • İltanbuJ • 1zmiı 
Deposu: İat. Tütün GüııırüiQ 

* Her tiirla 6anlıa iti * 

.Neıriyat Müdüril: Selim Ragıp .ı-. 
SAllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekreta UŞAKLIGU. 

Antivirüsle 
tedavi 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada herJUn 

,, 
HALiL SEZER ~--•--11ııı 

Karyola ve Madeni eşya Fabrikası 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki kapntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, brq 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Ö~leden sonu hast&arını kabul 

~----~ eder. ''mi ____ ,., 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çel k madent 
möblelerimiz teşhır edilmiştir. Parakendeler toptan tiatına verilecek .r. 

SalknnsölUd Demirkapı ceddesı 7, Tel. 21632 

--~~-------'----------·~--------------' 
..... H•••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••-•••H••H••• .... 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
.__ .. Şark ispençiyari Laboratuarı İstanbul 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 lruruı 

.Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü IJinJarı 

Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

• 
Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırılmak üzere iki tabib llı-

nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü akşa· 
mına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. cl646> 

De\1 let Basımevi Di~ektörlüğünden 
Cinsi Mikdarı Tahmini tutan % 7,5 pey akçesi 

İllüstrasyon boya 1000 kilo 1100 lira 82,5 lira 
Basımevimiz için alınacak 1000 kilo İllüstrasyon boyanın açık eksiltmesi 6.4. 

1938 Çarşamba günü saat 15 de basımevimizde yapılacağından isteklilerin ilk 

pey akçesile müracaatlan. 
artname ol r Direktörlükt 

ikinci sah."la 250 • 
Vçiincii &ahi!e 200 • 
Dördüncü •ahile 100 » 
1, sahifeler 60 » 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddt c zarfında fazla• 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek sa:rfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpıı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari fllnlanna aid 
i§ler i~in fU adrt-se müracaat edu. 
nıelidir: 

bincilik KelleldJI llrbU, 
lta.bnmamad• llaa 

&Dkan ea4deN 

Kınalıada Sürp Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfına 2762 No. lu Vakı.fiar kanu
nu ile nizamnamesi ve olbabdaki talimatname hükümlerine tevfikan tek müte • 
velli tayin edileceğinden isteklilerin 2/4/1938 akşamına katla:- Kadıköy Vakıf
lar Müdürlüğüne usulen müracaatları ilan olunur. (1454) 

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

Denizli Vilayeti Da.imi Encümeninden : 
Denizli Vilayeti Husust İdaresinin malı olan Pandazoplus fabrikası demekle 

meşhur büyük fabrika binası krokisınde gösterildiği veçhile tarafları kırmızı 
çizgilerle işaret edilmiş olau 4371 metre murabbaından ibaret saha üzerinde 
mevcud binalarile birlikte müllc~yeti satılmak üzere 21/3/938 tarihinden itiba
ren 13/4/938 Çarşamba günü saat 14 de kadar kapalı zarf usulile artırmyaa 

konulmuştur. 

Muhammen kıymeti 10000 on bin lira ve muvakkat teminatı 750 liradır. U
sulü dairesinde tanzim kılınacak teklif zarflarının 13 Nisan 938 Çarşamb:ı günil 
saat 14 de Vilayete verilmesi ve bu mü~etten sonra teklif kabul ediuniye.cell 
illn olunur. cl547• 


