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Sene 8 - No. 2750 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

İspangatla lıarb bitmek üzere 1 Çekoslovakya hummalı 
bir harb hazırlığı içinde 

HükUmetçiler ıeis ile Alman hududu yeniden tahkim edildi, 
'·'Artık ümit yok diyorlar tayyare fabrikaları nece de çalışıyor 

·----'·'--- Çek Başvekili dün gece bir nutuk söyliyerek e' slliyetler 
Franko kuvvetleri hiçbir mukavemet görmeden için yeni bir statü hazırlandığını bildirdi. lngiıtere 

d • -' "' l' -1 •b • • • l Ş h • l Alman va ile Çekoslovakyar · lrasını bulmağa çalışıyor 
enıze aogru 91 UlTlm gz l lnlgOr ar. e lT er ateş Londra -28 (Hususi) - Deyli Telegraf 

. . d B l r d d 1 ç d . t d. gazetesinin istihbaratına nazaran İngıliz 
lÇln e, QrSe On CTQnSQ an SOR eJQ yar lm IS e l hükCımetiAlmanyaileÇekoslovakya a-

· Hıırselon bombardımandan sonra 

ltalyanlardan 
-----------------------F r an s 1 ya ihtar 

"ispanyaya yardım için 
tasavvurlar mevcut 
oldllğunu duyuyoruz, 
bu yardım A vrupada 

harb çıkarır,, 
F ransada Başvekil Blum'un 
ispanyaya yardımda bulun
mak üzere talimat verdiği, 
fakat Yüksek Askeri 
Şuranın bunu ka bul 

etmediği bild iriiivcr 
Barselon bombat dımanı t>a§tar1een 

Londra 26 (Hu -
ımsi) - Taymis 
gazetesinin Han -
dey'deki hususi 
muhabirine gö -
re, İspanya har -
bi son safhasına 

,--·-·--···············-·-·---··--
Çocuğunu bıçak la 

girmiştir. 

İtalya ve Al -
manya tarafın -
~an G. Frankoya 
yapılan fiili yar -
öım kabilinden 
hükumetçiler le -
hine de haricden 
kuvvetli bir yar -
dun yetişmediği 

...... J ·- . ... 

\·- ·~· --·· . 

takdirde, her şey ispanyada s<m günlerin ha,.o vaziyetini gmerir harita 
bitmiş sayılmalıdır. •Franko kuvvetlerinin nihai zafe-

Diğer taraftan İvning Niyuz gaze - re varmak üzere olduklarını gör~n Bar 
tesi de şunları yazıyor: (Devamı 11 inci ıayfadtı) 

·~···························································· 
Orta Avrupadaki Yahudilerin başları derdde 1 

Macar ve Çek Yahudileri 
de hicrete başladılar! 

·nudapeşte, 26 -
A vusturyanm Al • 
manya oluşu, Nazili • e!i~WJ~ 
ği.n. hududlanmıza 

kada• gelışi bizde de 
tesirlerini gösterme • 
fe başladı. Nasyonal 
sosyalizm taraftarla
n büyük bir faaliyet 
göstermeğe, Maca • 
ristanm her tarafın • 
8a gizli gizli beyan • 
nameler neşretmeğc 
eifiştiler. Bu beyan-' 
namelerdc hükumet 
Oiddetle tenkim ve 
Yahudilere alet ol -
makla itham edilmek 
tedir. 

Nazilerin zaten en V!yanada Yahudi aleyhdarlığı: Avusturya g~leri ccıme
miihim propaganda kanlarına (Yahudi) keiimesi"ni yazmak için Viyana soka.k-
faaliyetlerı için esas Zarını kamyonlarla gezerek Yahudi dükkdnı arıyorlar, 
olarak aldıklan mevzu Yahudiliktir. Bul dır. Size bunu kısaca anlatayım: 
propagandanın Macaristanda nasıl yapıl- Naziler, Macartstanda Yahudi me..le-
dığına dikkat etmek de gayet enteresan· (Dev•mı U ifaci ltl.JlfatüıJ 

doğrayan ka dm! 

12 yaşında yarış 
kazanan küçük 

amazonla mülakat 

? 

rasındaki ihtilaflı meselelerin hallini ko
laylaştmnak. bu hususta iki hük1lmet 
nezdinde tavassutta bulunmak üzere, 
Prag ve Berlindeki elçilerine talimat 
vermiştir. 

Diğer taraftan Çekoslovakyad:ı bir se
yahat yapmış olan İvning Standard gaze
tesinin muhabirine göre, memleketın her 
tarafında hummalı bir faaliyetle harb"ha
zırlıkları yapılmaktadır. Çekoslovakyayı 

Almanyaya bağlıyan bütü:ı geçidler tah
kim edilmiş, hudud boyunda yenı kışla
lar yapılmış ve beş yeni tayyare meydanı 
vücude getirilmiştir. 

Tayyare fabrikalarına gelince, bunlar 
da geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. 

Çek Başvekilinin nutku· 

Prag 28 - Başvekil Hodza bugün rad· 
yoda söylediği bir nutukta Alman dm 
konuşan Çekoslovak balkı için hususi bi: 
statüt tanzim edileceğini bildirmiştir. B:J

(Devam.ı 11 inci sayfada) 

. 
inhisar memuru 
odacısını öldürdü 

Çek ba§vekiU Hodzca 

Dost İran ile 
yeni bir anlaşma 

Katil 25 yaşında bir gençtir, Devlet transit otobüsleri 
kendisi de yaralı 1 T ebrize kadar işleyecekler 

Erzurum 28 (Hususi) - Hasankale in
hisar memuru Salih, odacı İbrahimi ta -
banca \}e iki yerinden vurarak öldürmiif
tür. Kendisi de kazaen yaralanmıştır. 

Katil, cinayetten sonra ezcümle fÖyle 
demiştir: 

- cBenden evvel gelen inhisar memu
ru zimmet suçile tahtı muhakemeye a • 
lındı. Ben kasayı saydığım zaman 150 li
ra noksan bulunuyordu. Depodan da 80 
sandık mal çalınmış bulunuyordu. Oda
cıyı da bu hususta -sıkıştırdım, her şeyi 
itiraf ettL Ve ödiyeceğinı söyledı. Fakat 
para yatırma günü geldiğı zaman oralı 

,bile olmadı. Bana cmes'ul sensin. dedi. 
Hiddetlendim ve kendisine hır tokat vur
dum. O da bilmukabele bıçağını çekti. 
Masanın gözünden tabancayı çıkardım. 

Tehdid ettim, aldırmadı. Bunun üzerine 
ateş etmeğe mecbur kaldım. İ Bar ı'ahafn U.r 

Katil 25 yaşında bir gencdir. İnhisar •• Erzurum 28 (Hususi) - Devlet tran
lar başmüdürü Saffet, Hasan.kaleye git • .ıt otobüsleri, demiryollanndan ayrıla • 
miş, tahkikata başlamıştır. 1 (Devamı 11 inci sayfada) 



1 Sayfa 

---------------, 
Her gün 

ispanya me-;lesinin 
Girdili geni safha 

- Yazan: Muhittin Bil'I• 

T alih Frankistlere yir olmıya ba~ 
ladı. İki haftadanberi yaptıkiarı 

taarruzlar, karşılarında zayıflamış ve 
hatta çürümüş bir hasım cephesinin ko • 
lay delinebilen hatlarını ve çabuk kırılan 
mukavemetini buluyor. Köyler, ko.saba
lar, hatta şehirler birbiri arkasından bun
ların ellerine ıeçmeğe başladı. Mühim 
strateji noktalarını zaptetmeğe, nehirleri 
aşıp öte taraflara geçmeğe muvaffak olu
yorlar. Ellerindeki tayyare filolarının 
mikdarı artmıı görünüyor. Btr suretle 
hasım şehirlerini, her türlü manevi kuv
vetleri kıracak bir bombardıman altına 
almıya da muvaffak oldular. Bugünlerde 
İspanyanın güzel incirlerile meşhur Le
rida mıntakası muharebe meydanı oldu. 
Eğer bu hal böyle devam ederse yakın 

bir zamanda hasını cephesi ikiye ayrıl • 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Dil bir ölçüdür.. X 

Mart 29 

r------------------
Sözün 

Konuşan 
Çiçekler 

Kısası 

I!. Talu 

C enubi Amerikanın öbür ucun 

Patagonya denilen ülkede zam 

bak fasilesinden bir nevi çiçek varm 
ki, yerliler ona Hablaflor • konuşan çi 
çek - adını vermişler. 

Sabah güneşinin ilk temaslarile tü 
veyçlerini aralarken, uzaktan insan sesle
rini andıran sesler çıkaran bu çiçekler 
dinlemek için dünyanın her bucağından 
bir çok seyyah, mevsiminde buraya akl11 
ederlermiş. 

Şüphesiz ki tabiaHn bu binlerce bari • 
kalarından birini yakından müşahede et
mek arzusu en meşru arzulardandır. Fa· 
kat, garabetinden sarfı nazar, bu çiçekle· 
rin ilahi ahengini dinlemek, onun hazzı
nı duymak için oraldra kadar gitmeğe ne 
lüzum var? 

mi§ bulunacaktır. O zaman, basım grup- Dımağ kapalı bir kutudur, içinde ne bulunduğunu tayin Çok soyıemek daima tehlikelidir. fakat hiç söylememek 
tarından birini bırakıp ötekini, birinin edemezsiniz. Mücevherle dolu olması mümkün olduğu gıbi de zarar verir, dimağın dolu veya boş olduğunu gösterecek 

Tabiat, eşsiz bir cömercllikle, cihan de .. 
ğer güzelliklerini, nağmelerinı, renkle "4 

rini, kokularını yer yüzünün her huca • 
ğma, her an bol bol bezletmcktedir. işini tamamlayıp diğerine geçmek Fran- tamamen boş bulunması ihtimali de vardır. yegane vasıta insanın dilidir. 

co erkanıharbiyesi ıçin büyük bir me - -;~===~=~~~~~~~::::::::=::=::::::::~::::=~~================~ Konuşan çiçekleri dinlemekten duya • 
cağım hazzı, her sabah erkenden işime 

giderken, yolda kafilelerle rastladığım 

mininiini mekteb çocuklarının §en cıvıl· 

tıları bana burada temin ediyor. 

sele olmıyacaktır. ·c ) 
Demek oluyor ki zafer perisinin elin- s ,,.. ~ A IE5\ A s o N D A 

de gezdirdiii çelenk, nihayet General '=JJ ~ ~ 
Franconun başına nıuıib olacaktır. Bu 

peri de insanlar gibi: Ancak kuvvetli o- Kanguru avlamak içini UERG·u·N BiR FIKRA *I Gazeteciler Kralının 
ıanıara gülüyor ve güzelliklerini ancak yeni bir usıı l 11 Ogv lu evle'"di 
yumruğu pek olanlara bezlediyor! ıı. 

Çocuk!. Dünyada bundan güzel, bun • 
dan temiz, bundan iç açıcı ne var? 

Tevfik Fikret ki en paradoksal ıairdiı 
cFaJcat o tıfZı canrüba,-. * Franco İspanyasının nihayet muzaffer 

olacağı kanaati, hemen bütün Avrupayı 
istila etmiş fi.bidir. İngiltere, ıımdiden 
bu muzafferiyete kanaat getirmiş iki İs
panyanın yeni hakimi ile dostluk müna
ıebetierinin tesisine hazırlanıyor. 

Eski İngiliz hariclyt! nazırının daima 
hopıudsuzlukla hatırladığı Franco ismf, 
ıimdiki İngiltere hükCı.metine daha sem
paük gelmeğe başladı. Dünya hep o bil -
diğimiz dünya: Kesemediğin elı öp de pa
ıına koy! 

Bu gidişle İspanya yenı bir hakimin ve 
yeni bir rejimin elinde büsbütün başka 

bir İspanya olarak Avrupa hayatına ye· 
Diden karışacak ve yeniden Avrupa dün
yasında rol oynamıya başlıyacaktır. İki 
seneye yakın devam etmiş olan acıklı ve 
kanlı bir faciadan sonra, İspanyanın be
lini toplıyabilinesi ve Avrupa siyasetinde 
mühim bir rol oynaması ihtımalleri elbet 
güçtür. Ancak, henüz zirai bünyesini kay
betmemiş olan İspanya gibi bir memle • 
ketin az bir zamanda yaralarım sarması 
mümkün ve milletlenn hayatlarında bir 
kaç senelik bir devir, kısa bir zaman de
mek olduğuna göre İspanyanın yarın oy
nıyacağı rolü bugünden hesab etmek el
bet lizımdır. 

işte, Fransa bir taraftan, İngiltere de 
öbür taraftan, şimdi yeni İspanyanın en
ternasyonal Alemde oynıyacağı rolü ted
kik ile meşguldürler. Bilhassa, tuttuğu 

tavırla Hitler ve Musolinl tarzında bir 
hareket yapmak istediğlıli gösteren Fran
co, bu bakımdan Fransayı da, İngiltereyi 
de pek çok alakadar eder. 

* Muzaffer olduğu zaman harab bir mem-
leket içinde yeni bir hayat uyandırmıya 
mecbur olmak vazıyetinde bulunan 
.Franco, mıutmıyalım ki, elde ettiği mu
aafferiyetile mağrur bir kumandan ru -
hiyatını taşıyacaktır. İki sene mütemadi 
aurette harbe sevkettiği bir memlekete 
]tarp bütün bu faciayı beyhude yere ter
tib ve idare etmemiş olduğunu isbat et
mek bu nıhiyatm zaruri temayülleri için
de bulunacaktır. Bu temayül, onu, öte • 
kiler gibi. fiill bir siyasete sevkedecek ve 
muzafferiyeti müteakib işlerim biraz tan
zim eder etınu, Franco'nun harict siya • 
sette de bir rol oynamıya başladığını gö
receğiz. Demek oluyor ki İspanyanın bir 
takını Avrupa işlerine söz söylemeğe b:ış
laması devri çok yakmdır. Bilhassa ya
nıbaşında kendisini muzafferiyete sevke
den bir çok yardımlarda bulunmuş olan 
iki memleketin, Almanya ile İtalyanın 
müzahareti de varken General Franco'
nun sakin bir siyaset takib edeceğini 
farzetmek yanlış olur. 

Fransa ile İtalyayı ıu günlerde çok iş
i~ ed~ meselelerden bi~ de budur. Bü- ı 
tün dığer meseleler yetışmiyormuş gibi 
Fransa için bir de bu mesele, bütün diğer 
müşküller kafi değilmiş gibi İngiltere içın 
de gene ayni dava birer gaile halindedir. 
Onlar için gaile olan bu iş, ötekiler için 
de, politiltalarını ileri götürmek bakı -
mından, bir cyardımcı unsur .. mahiyet•nJ 
alıyor. Şu halde, İspanya meselesinin gir
miş bulunduğu yeni safha, Almanya ile 

Hacivad olacak 
lstibdad devrinde, Cevad ismifüie 

birini Hicazda bir memuriyete tayin 
etmişler. Özür dilemiş: 

- Müsaade edin, demiş, oraya bir 
başkasını gönderin. 

Merak etmi§ler: 

- Hicaza gitmeyi neyi! istemiyor • 
sun, hem yüksek bir memtıTtycıe gr
çiyorsun, hem de hacı olacaksın, 

- işte ben de burıun için istemi
yorum ya! Hicaza gidince hacı olııca
ğım. Bana Hacı Cevacl diyecekler ... 
Hacı Cevad dile gUç gelecek. Bir müd-

det sonra da Hacı Cevad, H acivada 
kalbolacak. Cevadken Hacivad ol -
mak istemediğim için Hicaza gitme

cGülerken ağlıyor ban:ı,. 

cBu en güzel teranedir!.> 
Diye, çocuğun sesini., sesindeki nlh OK• 

ıayıcı ahengi medhetmemiş midir? 
Konuşan çiçekler?. Hayır; Amerikaya 

kadar gitmeğe lüzum yok. Onlan her- a• 
na, baba, her sabah, her akşam, her an1 

kendi muhitinde bulabilir. 
Güneşli bir günde, ufacık yavruların 

toplu bir halde oynamakta oldukları bir 
parka gidip oturun. 

İçinizi açacak manzaray~, kulaklarınızı 
okşıyacak tatlı cıvıltıları, gönlünüzün pa
sını gidererek samimi neş'eyi orada ya • 
kından müşahede edersiniz. 

yi de istemiyorum. 
Kanguruyu neden tüfekle av lamalı? •---------------• Geçen hafta çıkan Amerika gazeteleri 

Madem ki bu hayvan kasap dükkanına lngiliz - Amerikan büyük harflerle ilk sayfayı baştan başa 

Konuşan çiçekler, Amerikanın bilmem 
neresindeki taklidci nebaUaı· değil, ta c 

biatin her bakımdan bırer §aheseri olan 
insan yavrularıdır!. 

.J. .. ~, gitmez, bir hususi bahçenin ziyneti ola • işgal eden bir aerlevha yapmışlardı: 
rak kullanılır, o halde şiındıye kadar kul- dil müsabakası cCennet> in en güzel kızı evlendi, dl· 
!anılmakta olan usul, vahşice bir usul - İngilizler ile Amerikalılar arasında es- yorlardı. Yukanya aynen iktibas ettıği-
dür. kidenberi bir dil münazaası vardır. ingi- miz resmi de koymuşlardı. cCenneb ---------- ---.. ,··-
Avustralyanın tanınmış avcılarından lizler, Amerikalıları Şekspirin lisanını Nevyorkun meşhur bir gazinosudur, bu Bahar yağmurlan başladı 

Tom Board böyle düşünmüş ve yeni bir budamakla itham ederler. Amerikalılar gazinonun en gflzel kızı da on altı Yll§lll• Şehrimizde iki gün evvel başlıyan yağ. 
metod bulmuş. Şimdi Kangurunun sık sık ise 1ngilizl€rin konuştuk!arı külfetli li- da bir genç kızdır. Adı Hop Chandıerdir. mur dün de akşama kadar devamlı bir 
dolaştığı ovaya açık otomobili ile çık • sanla alay edip dururlar. Bu münazaa- Ve Hop Chandler 24 saat evvel meçhul surette yağmıştır. Yeşilköy meteoroloji 
makta ve hayvanı görünce arkasından nın en son bir neticesi radyo ile yapılan bir kızken 24 saat sonra bütün Amerika- istasyonundan verilen malumata göre, 
koşmaktadır. Bütün güçlük otomobil ile bir müsabakadır. Bir İngiliz radyo mer- da şöhret kazanmıştır. BunUJl sebebi genç son 24 saat zarfında şehrimize yağan yağ. 
hayvan bir hizaya gelınce Kanguruyu kezi muhtelif sınıflara mensub on iki A- kızla evlenen zatın meşhur Amerika ga. murun metre murabbaına bıraktığı su 
kuyruğundan yakalamaktadır. merikalıya sualler sormuş. Bir Ameri- zete kralı Randolph Hearstın çocuklann- mikdarı 18,4 kilogram olarak ölçülmüş • 

kan radyo merkezi de İngilizlere ayni dan David Hearst olmasıdır. tür. Rüzgar şimali istikametten sanıyede 
sorgularda bulunmuştu. Neticede bu mü- Yeni evliler belediyede nikAhlarını tes- 5-7 metre hızla esmiş, suhunet en yük .. 
sabakayı İngilizler kazanmışlardır. A- cil ettirir ettirmez Keen Mary vapuruna ~k 9 ve en düşük de fi santtgrad olarak 
merikalıların daha ziyade imla yanlışlığı binerek balayı seyahatine çıkmışlardır. kaydedilmiştir. Kaudenizde yeniden 

Lehistanda yakalanan bir 
kaçakçı şebekesi 

Alman - Leh hududunda. Kattoviç 11eh
ri zabıtası birçok zamandanberi hudud
dan Va11ovaya cenaze nakledilmekte 
olduğunu tesbit eder. Bundan yirmi gün 
kadar evvel gene cenaze nakleden ara
balardan birini durdurur ve içini mua
yeneye koyulur. İçinde bir asker cesedi 
bulunur. Askerin mantosunun içinde ec
za, çatal, bıçak bulunur. Bunlar kaçak 
olarak Almanyadan Lehistana idhal e
dilmekte idi. Zabıta tedki1.:atını derinleş
tirmiş ve cesedin balmumundan yapıldı
ğını içinin boş olduğuııu ve envaı mü
cevherat ile doldurulduğunu tesbit 
etmiştir. Meğer bu ccenaze usulile ka
çakçılık-. tam bir aenedenberi sürüp gi
diyormu1-

İtalya için talihin bir nevi gülmesi daha 
demektir. 

Biz seyirciler için de, önümüzdeki sah
nede bir aktörün yeni rolle sahneye çık
tığını görmek, tiyatroculukta charekeh 
denilen şeyin artmuı baltımından hayı: 
enteresandıt. 

Muhittin Birgen 

y._ptıkları anlaşılmıştır. İngiltereden ıonra Fransayı da ziyaret e- hafif ~ir fır.tına başlamıştır. 
deceklerdir. Dün yurdun bütün mıntakalarında da 

hava kapalı ve yağmurlu geçmiş, rüzgar .. Amerikada çıkan geni ve 
garib bir modrı En iyi cins polis köpekleri lar Trakya, Kocaeli, Ege bölgelerinde 

kuvvetle esmiştir. Yağmurun daha bir 
Bugün Amerikanın Florida şehrinde En iyi polis köpeklerinin Labrador müddet devam edeceği tahmın olunmak· 

çok garib bir moda hüküm sürmektedır: köpekleri olduğu tahakkuk etmiştir. tadır. 

Kadınlar, tuvalet odalarında çiçek de- Londra polisini~ en yüksek müfett~i Şimemliferlerde muallim ve talebeler 
meti yerine küçük timsahlar bulundum-

} H "f k d d d bulunan Albay Alan'a köpekler hak - için tenzilat yapılıyor 
yor armış. er zarı a m, o asın a k d t dkik tta b ı .. 

d b. k b .. d "b" ın a e a u unmaga memur e-cam an ır a ıçın e su samuru gı ı . . . • .. • • 

beşten on yaşına kadar üç, dört timsah ~ı~ştı. Verdigı r~porda polıs hizm~ -
beslemektedir. Söylediklerine göre gftya tı ıçın Labrador cmsinden daha mu -
timsahların seyri ve hareketleri çiçekler- kemmeli bulunaınıyacağmı slSyliyerek 
den, kırmızı balıklardan çok daha hoş gö- evsaflarını §U ıuretle tavsif etmekte -
rünüyormuş. Şunu r.la kaydedelim ki yüz- dlr: 
lerce sene yaşıyabilen timsahlar bu yaş- c- Karakterleri en iyi, hAfızaları 

Iarda alelide bir kertenkeleden daha bü- çok güzel, koku almaları fevkalAde ve 
yük değillerdir. çok kolay talim edebilmektedirler. Bu 

• • gün İngiltere en güzel tallın edilmiş 40 
/ngılterede satılık demıryolu Labrador istihdam etmektedir. Birkaç 

İngilterede senede bir kere işliyen bir h.aft~ s~nra bunlara el~f köpek daha i -
hat, üzerinde bulunan bir istasyon bina- ı_a_v_e_ed_ı_Mı_ec_e_kt_ır_. ________ _ 

sı takımile beraber kiralık veya satılık- veya hat boyunda durmasına, burayı ki· 
tır. Satanlar, yalnız, arada sırada herhan-1 Talıyanların mümanaat etmemesini ilk 
gi bir vagonun istasyona yanaşmasına şart olarak koşmaktadırlar. 

Nisanın birinden itibaren, devlet de • 
miryollarının bütün hatlarında, muallim-
~r ve talebeler için yüzde elli tenzilath 
tarifenin tatbikına başlanacaktır. Doku
zuncu işletme hattında da bu yüzde elli 
tenzilli tarife tatbik edilecektir. 

Tenzila? talebe için daiml, muallimleı 
için de tatil aylarına münhasır olmak o.. 
zere tatbik olunacaktır. 

TAKViM 
MART 

29 -Mart RMmİ Mne 
16 1938 

Arabi lene 
1567 -Kuıaa 
a2 

İSTER İNANMA! İSTER iNAN, 
SALI 

lMSAK uUNt:Ş 
Muharrenı 

Bir gazete kültür i§lerimizden bahsederken dün §öyle bir alacaklardır. Bu arada devamsız talebenin velilerı günü ıü-
haber verdi: nüne haberdar edilecek, ders saati az olan muallimler tara-

c- Mekteb müdürleri ders saatlerinde vakitlerini ıurada fından da kahve ve sinemlarda kontrol yapılacaktır .• 
burada geçiren talebeler hakkında daha ıiddetli tedbirler Bu haberin ikinci kısmının tatbiki mümkün oldutuna: 
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TELGRAF HABERLERi 
Hatayda Türk 

tecavüzler • 
yıne 

Yazan: Selim RllrrP Emet 

S iyasi vaziyetin aydmlanmasıu 

temin edeceği düşünülerek bü· 

Tan _ Ahmed Em7.aahatı bozan çlvt- yük ümidler bağlanan İngiliz • ltalyaaı 
· • • . . , .. .. .. . . .. . . ler. başlıklı makalesinde dünya ahvalinden. milzakeratından da bir şey çıkacağa ben-
Iskenderun 28 (Hususı) - Kon. do eden bu . gıbı vak alar yuzunden Turk tarihde eşme tesaduf edilemıyecek de - bllhassa. Almanyanm Brezilyaya oradaki zemiyor. Son gelen haberleı, nisan ar. 

Bir Türk genci ile bir Türk kızı tecavüze uğrayarak 
yaralandılar, Fransız mümessili Cenevreye gidiyor 

Martel buraya gelerek delege Garonun halkı bu köyden hicret etıneğe mecbur recede gülünç olmuştur. Almanlann fena muamele gördüklerini ileri başlarında iki taraf arasında bir anlq 
evinde bir iki gece misafir kaldıktan kalmaktadır. Hükftmet her şeye rağ - Fransız yüce komiseri Kont dö sürerek çektiği protestodan bametmekte: mıya varıİacağını ve bu anlaşmanın heı 
sonra Lazikiyeye hareket etmiştir. Ga- men lakaydisini büyük bir metanetle Martel de gizlice şehrimize gelmi~ bu- •- Avrupanın tuttuğu yol deve ırul}unun d ı ik ı ·ik b' 'tilif la . 

· · · ·· · · · .. .., yoludur. Tehlike karşısında kafasını kuma ft!Y en evve ps o OJ ır ı o ca 
ro bır iki gun sonra Cenevreye gıda • muhafaza etmektedir. rada bır muddet kaldıktan sonra Kı - sokuyor ve tehlikeyi böylece gözden kaybet- ğını kaydetmektedirler. Şu hale göre, ba 
cektir. Suriye hükfunetine tarafdar arab _ rıkhana ve İskenderuna geçmiş, bilaha meğl say.ı-yor. demektedir. seferki müzakerat da, ameli bir netice 

Bir tecavüz ve yaralama ların alenen silfilı taşımalarına müsa • re Halebe avdet etmiştir. Yüce komi - şöyle dursun, iki taraf :nıünasebatını vat 
Reyhaniye 28 (Jfususi) -::- Haydar ade edildiği halde Türk halkına bu hu- Sel( Kırıkhanda Gaziantep müdafaası Ne vyorkta yeni bir tile gitgide fenalaştırınış olan Centil 

nammda sabıkalı bir serseri ~mer is - susta büyük tazyik yapılmakta ve ma- zamanında Fransızların cGenerab ün - mens agreman kabilinden bir pamukipli 
rninde birile kavga etmiştir. Haydar nasız tevehhümler yüzünden sık sık ev vanını verdikleri Liyon Adoryan ile h d dJ k k t ğtne müntehi olacak demektir. Çünkü 
kavgayı müteakib evinden gidip mav- leri ve üstleri başları aranmaktadır. görüşmüş ve evinde yemek yem'şlir. ay u u va ası müzakeratm halletmiyerek bir tarafa bı· 
zer tüfeğini alara~. tekrar hadise ma • Hata h ki h kır b' . ik Liyon· Adoryan halihazırda Elittihadı Nevyork 28 (A.A.) _ Maskeli dört raktığı meselelerin ~çmde Filistinin va • 
halline gelmış, ve Omerin üzerine ate - Tw k yın ta trını y a~ G':u1 .. ırıc.. Vatani partisinin hususi .katibidir. gangster Nevyorka yakın bir yerde otu- ziyeti Trablusdaki İtalyan kuvvetleriniıı 
şe başlamıştır. Çıkan kurşunlardan bi- d~~ çe ~aulzede ~at~ dic'ketnı un• ukç mu- Memleketin her tarafında :isayişsiz- ran mily~ner Şarl Milgrin'in yazlık evine çe~esi, İspanya muharebelerı bittık. • 
. h . . d llı b' T"' k kı ın mes egış ır en sonra apa - l'k . ıs· l'k d tm k rı Ze ra ısının e zava ır ur zı- ılmış t k d d ık V hd t ı ve emnıye ız ı evam e e te - girerek bütün hizmetçileri bağlamışlar ten sonra ve şayed Frank.o kuvvetleri ga 

na isabet ederek ağır surette yarala • t t t~. s: etr~n ~ ç .. :111 .ıı:. / dir. ve milyonerin kansına feci işkenceler lebe ederlerse orada bulunan İtalyan • 
mıştır. Tevkife gelen jandarmalara, İt- ygaze. esG .. ın pta ~ ~ca~lk o~ed~1. ış ır. Şam, 2S (Hususi) - Gazeteierin yaz yaparak, para ve müce~herlerinir. yerinİ lann çağırılacaklarına daiı tahriri vld 
ih V • . . . h" . t ·enı un gaze esının ı mu ırı mes - dıkl .. H t 11 G .. · · t adı atanı partısının uvıye vara- .. .. .. . • . . arma gore a ayı ar aroya mu - göstermeğe mecbur etmış!erdir. Şakiler yapılması vesair dığer bır çok noktaların 
kasını gösteren Haydar serbest hıra - ulu Şukru Fehmi k~çtıgı ıçın ha~n • r~caat ederek gerek Türkiye Cumhu - 100 bin dolar kıymetinde mücevher ala- bulunması, birbirin~ karşı vaziyet a~mıt 
kılmıştır. da l~dar .olunan ~uzak~re!e r,agme~ rıyet bayramının '(re gerek Hatayda ye- rak ve kim olduklan tanınmadan kaç • bulunan bu iki devletın öyle kouy kolaJ 

Bir Türk genci daha yaralandı tevkıf edılememiştır. İkıncı mes ul ınu ni rejimin ilanı gu"nünün Hatavhlar i- ı d anlaşarnıyacaklannı göstermektedir. hal· 
d .... D kt Vedi B'l · t k'f dil · mış ar ır. Antakya (Hususi) - Birkaç gün uru o or ı gın ev 1 e e - çin bir bayram günü olarak kabuJünü --------- ya, hümınalı bir faaliyetle tensik ettilt 

evvel Karbeyaz köyünde gene bir hadi rek sevkedildiği mahkemede 6 ay hapse istemişlerdir. Söylenildiğine göre Bay Şuşnı·g Laypzı•g'de kuvvetlerinin taze randımanlan karp • 
ce olmuş ve hükfunet partisine men • ve 2S lira para cezasına malliım e~il - Garo bu fikri tervice karar vermiş ve sında, kendisini, İngiJi°' imparatorluğu • 
sup birkaç kişi, bir Türk gencini silah- miştir. Mahkeme ancak iki sa9t sür - keyfiyeti yüksek komiserliğe bildir • Sorguya çekt•l.aıı.cek nun bir varisi saymaktadır. 
la ağır surette yaralamışlardır. Tevali müştür. Ve cereyan tarzı itibarile adli miştir. .- Bu telikki neticesidir ki, İngiliz - ttaı. 
....................................................... --..... ••••• •• .................. ••••• •• iht'll':.fı h~d b ' d girdiAi • V' 28 (AA) _Zan ed'ld'ğine yan ı il nm a ır evreye 6 & n• 

Itaıyanın Triyeste için ]Dört Balkan devleti göre '~~~~ig, La;p;ig'd~kı m;~u/yük :~a~'!,8;d~~1~:;~~:e~:v!:'1h::::i~ 
ı • sek mahkemeye sevkedılecektir. Ra - bil İn .1 .1 İta d üb' 

f · . . . d n· e gı tere ı e ıya arasın a, m un 

d. e d de ZmJr U8rJD8 yıştagda çık.an. yangın hadısesın e ı- b' f 1 . h 1. l H be 't f il v d L bbe' · d b ır şere mese esı a •ne ge en a §IS-en ışesı evam e ıyor ı· t• k d ki :ı: :uha~er:: ~~~eri n:tır~ara~a: tanın vaziyeti meselesi, iki tarafı !ak. 
ş ıra e ece er dır. laştıram~yacak _kada~ sert bir prensıp ~ .. 

Triyeste limanında Avusturyaya verdiği serbest 
mıntakayı' Almanlara terke ranaşmıror. ltalya~ın 
lngillereden sonra Fransa ıle de bılhassa Surıye 

hakkında anlaşacağı bildiriliyor 

t Ş · lnız 1 b' 't h'l ka vası halmde yukselip kalacaktır. İngıl • 
zmir 28 ~ (Hususi) - Hükumet, uşnıg ya.. P e. ısı e 1 e nş - tere, bu meselenin behemehal bir Cemt-

1938 İzmir fuarının bu sene fevkalade tırr:ıaktan degıl, a~ı zamanda Dol - yeti Akvam karanna iktıran etmesini 
parlak bir şekilde aÇılması içhı icab e- fus u, katletmekle ıth~m edilen Pl~ - istemektedir. Yani kendisinin tanımaktan 
den bütün tedbı'rlerı· almıştı B netta nın muhakemesı esnasında adlı - k ld·!lh b 'lh-''- k f" t' . h r. u sene . . . . sı ı -S4 u ı - ey ıye ınm ma cu• 
fuara dört Balkan devletı· de · ti k ye nazırı bulundugu ıçın adliyeye at - b' t· · · t - kl ek · t' ttaı .. ' ış .ra e- fed'l b h d d 1 da 'ul tu ıye ını cemıye e yu em ıs ıyor. 
decektir. Buna mukabil biz de Balkan- ı en u ata an ° ayı mes ya ise, buna ehemmiyet vermiyor. Onun 

Paris 28 _ Epok gazetesinden: İnıilb • İtalyan gö'fi1'melerl ve l~rda açılacak beynelmilel sergilere iş- tulacaktır. için şayanı ehemmiyet olan realitedir. 
cİtalyanm, Almanyanın cenuba doğru İngiliz gazeteleri tırak edeceğiz. T ·· k T• t B k Habeş ilhakını tanısın da ne tekilde o • 

akmasından zannedildiğinden fazla en • Londra 28 (A.i\.) - Bu sabahki ga- Fuarda teşhir edilecek eşyaya aid ur ıca~e • ~n asının lursa olsun. Bu vaziyet, bizim daha evvel 
dişesi olduğu görülüyor. İngiltere ile ça• zetel.eri~ ~ati Akdeniz meselelerine k~~~mç V~ m~mele Vergilerile döviz Seoelık ıç Jm81 b~ sütunlarda yaptığın_uz tahminlerı te-
bucak bir anlaşma akdi arzusu ve Çe • çevnlmıştır. musaadesıne aıd kararnameler ha11r - Ankara 28 (A.A.) _ cTürk Ticaret yıd etmekten başka bır işe yaramıyor. 
koslovakya hakkında vaziyet alınmasın• Deyli Telgraf gazetesinin siyasi mu lanmıştır. Bankası• hissedarlar heyetı umumiyesi, Bir İtalyan • İngı°lz aniqmaa:. muhal de. 
dan dolayı Romada pek ziyadı! memnu• habiri yazıyor: ~u sene fuarda nafia, kültür bugün banka merkezinde ldstre meclisi tilse bile hakikaten güçtür. Yapılacak 
niyet gösterilmesi bu hususta göze çarpan cİngiliz hükftmetinin Fransa ile ya- ve zıraat vekAietleri birer pavyon y:ıp- reisi ve Ziraat Bankası umum dırektörii her hanli bir itilif. vaziyetin clddiyetiDl 
alametlerdir. Başka alimetler de zikre· kında yeni müzakerelerde bulunmak tıracaklardır. Bu pavyonlarda Türki - Nusret M-eray'ın riyasetinde senelik ti>p. gideremez. Hadisat, bu ilti memleketi bir. 
dilebilir. İtalya • Yugoslavya anlaşmala- arzusunda olduğunu öğrendim. Bir ta- yenin kültür, ziraat ve bayınd•rlık sa- lantısını yapmıştır. birine karşı çıkarıyor. Bu, öyle bir seyir 
nnın ilk yıldönümü hususi bir hararetle raftan da İngiliz - İtalyan müzakere - basındaki ilerlemesi gösterilecektir.. ki, ancak mucize yaratabilen eller, bu mu-

1 Fu Umum! heyet, idare mecltal ve mtıra-
tes'id edilmiıztrl. İtalyamn, Roma proto • eri cesaret verici bir şekilde devam et ar madaJyalan Alınanyaya şiın - kadder lkibeti önliyebilir. 

ır d d kibler raporlannı, tasvib ve 1937 bilin • 
kollarında Avusturya lehine olarak der- mektedir. Yalnız, anlaşmanın evvelce i en sipariş edilmiştir. Balkan dt'v - Selim Ragıp Emeç 

ı tı 1 t çosunu ve kir ve zarar he&Rbını tedklk 
piş edilen Triyeste limanındaki serbest ileri sürülen bütün meseleleri ihtiva e eri e Belçika hüktime.ti, zmir fua - ve tasdik ettikten sonra müddetleri biten B k k } k 
rnmtakayı Almanya lehine olarak terke etmemesi de mümkün görülüyor. Bu a- rına gideceklere naJtil vasıtalarında idare meclisi tzalı.klanna Hakkı Saffet İl aça ÇJ 1 
taraftar olmadıgı· bildirilmektedir.• rada İngilterenin Filistin meselesini de yüzde 50 tenzilit yapmayı kabul et 

1 - Tan ve Said Hamid Başak'1 tekrar inti- b k • k ) d 
İngiliz - İtalya ıöriişmelerl . anlaşmaya sokmakta ısrar etmiyeceği miş erdir. şe e esı "a a an 1 

Londra 28 (A.A.) - Zannedildiğine bildirilmektedir. İngiliz htlkfuneti, ken- • • • hab etmif ve Ankaradan ayalan .Kemal J 
d . . b' k ed .. b Amenka ti~aret heyetı Ziya Eritman'm yerine de Sümerbank İtalyan te"'~asmdan Pre'ezoli Ottav. göre hariciye nezareti mütehassısların • ısı ır arar verm en once u me- -.. Uil .. 

dan Rendel'in Romaya avdeti ve bu haf- sele hakkında bir müddet daha tedki - Ankarada muarneli.t direktörü Hilmiyı seçmiştir. J& laminde bir tüccar döviı kaçakçı• 
ta başlıyacak olan ademi müdahale ko - katta bulunmak lüzumunu hissetmiştir. Banka mürakibliklerine de tekrar Zi· lığı suçile mahkemeye verilmiştir. Bu 
mitesinin faaliyeti, İngiliz - İtal • Ve o zamana kadar Romanın temenni Ankara (Husus!) - Amerika ticaret raat Bankası hukuk işleri direktörü Maz.. adamla beraber gene ayni işden dolayı 

t heyeti -hrtmize geldi, heyet Azalan bu- har Nedim Gö'lmil, Anadolu aJ'ansı mu 
Yan müzakerelerinin dahı:ı faal bir si vechile Fransız - talyan müna.sd - w~ • .. , • • 'li'M;.,li Mirza oğlu Mustafa, Kudüslil 

gün İktısad ve Hariciye Vekiletlerinde h b d r ktoril Cemil Ökten i _,.m1a. ~~ 
safhaya girmesine yardım '.!decektir. Ba- betlerinde vücud bulacak olan salahın .ase e ı e -.--~ Hafız Hakkı. oğlu Mahmud, Kudüslü 

bazı ziyaret ve temaslar yaptılar. tir 
zı kimseler nisan nihayetinde bir itilif iki memleket arasında Suriye hakkır.- · Halil oğlu Ratip Göze, Mersinli komis-

lmza edileceğini ümid etmektedirler. da bir anlaşmaya imkan vereceği ümid Nankı.nde muvakkat bı·r yoncu Feyzi Caşa:r, simsar ömer Uya-
İyi haber alan mahfeller müzakerele- edilmektedir.• nık, Kudüslü Yusuf oğlu Salih Dizi, 

rln şimdi bulunduklan safhada aşağıdak.i H• .. • • Kudüslü Fuad Abdülkadir, Filistinli fbra-

gflçlüklerle karşılanacağını beyan etmek- itler dun yeni btr çı• n hu•• ku"' metı• kuruldu !\im oğlu Abdülfettah Megabi_ komisyon-
tedirler: cu Jorj Hanna isminde dokuz kişi daha 

l - İngilizler hllA Habeşistanın ilha· DUfUk daha söyledi muhakeme altına alınmış bulunmakta-
kmı doğrudan doğruya tanımak isteme- Muvakkat mahiyette kurulan bu hükumet harbe nihayet dırlar. Bunlann bilhassa Mersinde fa-
mekte ve bu tanıma keyfiyetini Milletler Berlin 28 (A.A.) - Hitler btr akşam • • •• • ~ • aliyet göstererek koyun ticareti yap • 
Cemiyeti konseyinin kararına bağlamak spor sarayında on nisan plebisit - ve se- vermek ıçın Japonlarla muzakerelere gınşecekmış mak ve satış bedellerini eksilt göstere-
istemektedirler. 'icilerine tabais ettiii büyük bir nutuk 

2 _ İngilizler, dahili harbden IOft:I söylemiştir. Şanghay 28 (A.A.) -- Sabık nazırlar - rilmesi için miizakereler yapılacaktır. rek bir kısım dövizlerini ecnebi memle-
lspanyada bulunan İtalyan kıt'alannm Göbbelsin kısa blr hitabesinden sonra dan Lianhençi'nin imzası ile neşredilen Hükumet, Avrupa ve Amerika ile iyi ketlerde saklamak sureüle kanuna ay
geri çekileceği hakkında yazı ile teminat sürekli alkışlar arasında kürsüye gelen bir beyanname, Nankinde yeni bir Çin münasebetlerde bulunmakla beraber As- kın hareket ettikleri ve kara borsacı-
!stemektedirler. Hıi,tler ezcümle demiştir ki: cumhuriyeti hükftmeüui kunrulmuş ol • yanın şarkında da sulhu tesis edecektir. lık yaptık.lan söylenmektedir. Kaçakçı-

3 - İngilizler İtalyanlara Filistın hak- •- Nasyonal sosyalist idealınin Al _ duğunµ bildirmektedir. • Çinlilerin bir muvaffakiyet iddialan lık mikdarının da bir milyon fıraya ba· 
kında tam olarak askeri malüıtıat vermek manya hududlannı aşarak Almanlann Beyannameh bu hü~dmetin tamamile daha liğ olduğu rivayet edilmektedir. 
istememekte, fakat şarkt Akdenizin diğl'r bulunduğu her yerde kök salmış olması- ?1uvakkat ma iy~tte 0 uğunu .ve Tsinpu Hankov 28 (A.A.) - Şiyang-Kay-Şekin 1 
kısımları ~kkında mahimat teati etme- na hayret edilemez. Bu Almanla!' tahri • 11\ L~ng Ai. demıı:;~llanb ü~erınde mü : umumi karargahına 'riençin-Pukov dl?- ımirde bir cinayet 
li kabul eylemektedirler. katçılara kapılmıyorlar. Alman kanı bu 0.a ~~t !enıd~n ş ıa; a~ ~m~z, yanı miryolu cephesi kumandanından bu S<ıL- İzmir 28 (Husust) - Dün gece ya-

Bunun neticesi olarak Filistin mesele - insanlan yalnız zahiren değil ve ruhan şım. 1 ~ındeki Japon uvvet e~ı ve mer• ~ah telefonla aşağıdaki haber verilmiş • rısından sonra Halkapınarda bir ldGfl· 
sinin bir tarafa bırakılacağı zannedil • bile kanlarına hlkim bulunuyor. Onları ~e~ı Çınde~i Ja~?n k~vvetlerı a_rasında tır:. hede bir cinayet işlenmiştir. Rıza is -
ıtıektedir. millet ile devletin tek bir şahsiyet halini ırtıbat. t~mm. edilır e~ılm~z, .Pekın hü • cBu ce~hedeki Ja~on kuv~etleri'. Çin minat olan katil, sarhoşlukla Zıya)'I 

Propaganda meselesi ile LibyadaJd aldıjı birliğe doğru götürüyor.. k6metı ıle bir~eşeceğı~~ bıl~ırm~.ktedi.~. kuvvetlerı tarafından. tam bır hezımete yaralamış ve Ziya az sonra ölmüştü? 
ltalyan kuvvetleri hakkında sureti mah· Bitler, Avusturya Alınanlarının Şuş- Beya?namenın tebaruz ettırdıgme go - uğratılm1stır. Çin kıtaatı, bütün cephe • Katil yakalanmıştır. • 
susada bir anlaşma hAsıl olacağı zanna- nig idaresinde gördükleri zulümleri an _ re, yem hükih~ıet mu~~s~matın ba~laı~:ı: lcrde ılerlemektedir.» 
ililmemekte, fakat bu meseleıerın de u • latm.ıf ve Berhtesgden mülAkatıncfon sın~n evv~lkı Çin mulkı t~mamıvtını Çin akıncılannın faaliyeti Borsada kar yağlyor 
mumi bir itilaf akdi ile vaziyette hAsıl bahsederken aynen •bq mülakatta Şuşn!- yemden te~ıse gayret e~ecektır. Bu mak- Pekin 28 (A.A.) - Binlerce Çın aske- .. 
Dlacak olan salah neticesi halledilmi§ o- .Je hayatında ümid edebileceği en yüksek sadla, aynı. ırk~n mılleUerle dostluk ri Honan vilayetinin şimalinden Sarıneh- . Burs_a 28 ~Hususi) - Bugun havi 
lacajı ümid ediltnektedir elim demişti bağları tesıs edilmesi ve ayni zamanda ri geçmeğe muvaffak olmuşlar ve Japon- bır~enbıre sogumuş ve şehre kar yal-

• pnsı ver • r. bugünkü muhasamata da bir nihaye.t ve- ları iz'aç etmektedirler. maga başlamıştır. 
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inhisarlar idaresi bira 

K ad 1n1 ar ç Ü r Ü k çorap M_alige Vek~leti Haydarpaşada bir depoda ihtiyaca kifayet edecek 
• kt k t J } Bır gan/ış/ıgı Ankara birası bulundurulacak 

imaline başlıyacak 

gıyme en ur u uyor ar Düztiltigor i nhisarlar idaresi, BomonU bira ıirke- olan ecnebi memleketlere göndererek bl· 

Dün talimatnameye aykırı satış yapan bir mağaza sahibi Ruhsat tezkereleri hakkında bazı tinin imtiyaz mukavclesı bittiği ve yeni ra imalatı üzerinde staj yaptırmıştır. 
hakkında zabıt tutuldu mahkemeye verilecek yanlış muameleler yapılmış ve bunu a- bir mukavele yapılmadığı için önümüz- İnhisarlar idaresi, bira imaIAtını ya 

' lakalılar Maliye Vekaletine bildirerek deki aylar içinde zuhuru muhtemel bira Bomonti fabrikasında yapacak, yahu~ 
şikayet etmişlerdir. Mesele şudur: buhranına karşı tedbirler almağa karar Mecidiye köyünddki likör fabrikasında 

3258 numaralı kanunla: f dhalat ve ib- vermiştir. yeni tesisat vücude getirecektir. İdare bu 

1 

racat ticarile iştigal edenler ile ticaret , Bomontl şirketinin bira stokundan, fı- tesisat için de Bomonti bıra şırkctinın bi 
ve zahire borsası bulunan yerlerde bu çılar içinde bulunan beyaz bira bitmiştir. ra makine ve kavlanndnn istifade ede • 
borsalarda alınıp satılan mallar üze • Bu yüzden evvelce fazla mal almamış o- cektir. Avrupada bulunmakta olan ınhl· 
rinde komisyonculuk yapanlar da be • lan bir çok lokantalar ve meyhanelerde sarlar umum müdürü Mithat Yenel şeb. 
yannameli mükellefler arasına alın • duble ile beyaz bira satışı durmuştur. Bu- rimlze döndükten sonra Bomonti tesisa· 
mış bulunmaktadır. tının satın alınması müzakerelerine baş. 

Bunlar, 193 7 mali yılı başında ev - nun yerine siyah bira satılmaktadır. Şlr- }anacaktır. Mevcud bira stoku bittıktcr. 
velki mükellefiyet şeklı"ne go··re ruhsat ket elinde bulunan fıçı halindeki siyah İ soru a stanbulun ve memleketin diğcı 
tezkereleri almışlardır. Şimdi buniar- biraların da üç dört ay içinde biteceğı 

ı l kt d yerlerinin birasız kalmaması irin An 
dan 1938 kanunusani avından sonra an aşıma 8 ır. ~ 
beyannamelilerin tabi old~ğu hare i18 _ _ Şirket elinde ve satıcılarda blr hayli karadaki bira fabrikası gecah gündüz.ll 
veten istenilmiştir. şişe birası vardır. Fakat bunlar pahalı çalıştırılarak fazla bira istihsal ctmekt<' 

Maliye Vekaleti meseleyi tedkik et- olduğu için fazla sarfedilememektedir. dir. Ankara birası Haydarpaşada büyü! 
miş ve yapılan muameleyi doğru bul • ,İnhisarlar idaresi kısa bir zaman sonra bir depoda stok edil~ccktfr. İnhisarla 
.mamıştır. Vekalet bu hususta alakadar bira imalatına başlıyacaktır. İdare bu idaresi bira yapmağa başlad!ktan sonr 
makamlara yeni bir emir vermiştir. Bu maksadla müskirat fabrikalarında yeti • bira ffotlarında blr mikdar tenzilat ya 
na göre ruhsat tezkerelerinin muteber §en bazı gençleri biracılıkta ileri gitmiş pılacaktır. 

~lduğu mali yıl içinde mükellefler ta - ••--••• ••• • • •• • • • • ••••••• • •• •• • .-. ••••••• •••••• ••• •••-

SanaJll mafettl§i dükkanları kontrol ederken rafından hare nisbetinin tebeddülünü l "'lllll(llfllf Şehir Tlyatro•u 
üzerinde cinsi, kalitesi ve nefaseti ya- markasından birer Brnelt alınmıı, bir za- ve d~habyütt~sek nkisbckt·eıdtabi ~arc istifa- Dram kısmı : Slnemamızcta yine bOyllk tedakt\rlık 

zılı olmıyan ipekli kadın çorabı satılması bıt tutulmuştur. Keyfiyet Vekalete bil- sı~J ı.cad -~ştı.r:cl e dş~k·ı e ~:~tıgal ~e ıtıe- il 1 bu akşam ıaat 2'J.30 da ESKiMO filminin iki sevimli 
d.. d ·ı·b k edı"lml-'tr dirilecek çorapların bulunduğu müesse- vı en egı ın me ı çe mutemmım ez 
un en ı ı aren yasa i' ~ • , k h .. . F/D ANA K/ bnynk artisti 
ı ta b 1 t k sı •"'naV\ müfettiı::i Da- se mahkemeye verilecektir. Kontrol de • ere arcı alınmasına kanun musa1d 
s n u mın a a .... J· ,.. ' d - 'ld' m MALA M MO 

niş dün mağazalarda kontrole başlamıştır. vam etmektedir. egı ır. Dram 3 perde ve A 'yu birçok film· 
Sanayi müfettişi, büyük mağazalardan Şimdiye kadar ticaret odasınca dam • Binaenaleyh bahse mevzu teşkil e - 111111111 Yazan Pandeli Horn lerde takdirle seyrettiğın .z şimdi 
birinde hem nizamnamP.ye uygun olmı - galanan çoraplar altmış bin çiftten faz • den mükellefler ancak 1938 mali yılı onlardan dttha çok gOz_l bir filmi 
yan, hem de ticaret odasınca damgalan- Jadır. Maamafih; diğer bazı müessese - başından itibaren beyannamelilerin ta Komedi kmııındtt hu akşam oyun 

b d yok~r 
mamış bulunan sun't ipekten mamul 146 lerde de damgasız çorap bulunduğu sa • i ol uklan 25 liralık ruhsnt tezkere-
çıft çorap bulmuştur. Bu çorapların her nılmaktadır. sini almak mecburiyetindedirler. Bun -

... ..- .... ""',..,. • - • ~ • ---~ dan dolayı da ikmalen nlınmış olan 
Müteferrik: Askerli.lı işleri: hare farklarının da kendilerine iade e

dilmesi J§zun gelmektedir. 

Ge1ikpaşa AZAK sinemasında bu 
akşam san'utkAr KanKnş şerefine 
Şehir tiyatrosu artistleri tarafından 

T O S U N Komedi 3 perde ve 
Ertuğrul Sadi Teıı. tiyatrosu tarafından 

CEHENNEM 

Şe'bz:ıdcbaşı •FERAH• ıılnemacla 
Bugün, bu gece 3 ş~heser film: 

TARZAS KUVVET KRALI 
Bu senenin en kuvvetll fllm1 

MARGARİTA 
Aşk ve heyecan fllml 

1tEN MAYNAR Süvariler Krall 
Amerikan filml 

Cumarte,!1 - Pazar matıne ve ıuvarelerde 
Aynca: Variyeteıer 

EBTDÖBUL SADi TEK 
TiYA T R O S U 

Bu akşam ( BnkırkOy 
Miltlyadide) bOyUk 

vodviı 8 perde 

ÇAMSAKIZI 
Çarşamba OskOdar Halede 

ÇAMSAKIZJ 

YENi ROBENSON 

KRUZO 
25 kıSlm tekmili birden 

matinelerden 

dnnyııca ı · 

nınmış bOyOk 

maceralar ro-
msnı YARIN 

itibaren 

ALKAZAR'da 
mtwslmin en bO)•Qk sinema badisesı 

olsc11ğınn biç şllphe yokt ur. 

Yeni bir mektebin temeli atıldı Bu 
rll!Ri ~~ 111111~ fii·"' ll~l~llJJ~ 
j ıııw!/J Çi i V ~ı~nn~ ~----

Temel atma mera.rl minden b!1' intıba 
Maarif Vekaleti, İstanbulda orta mek- ).ardır. 

teb ihtiyacını tamamlle halletmeğe kararj Yeni bir ort'! mekteb binasının yapıl • 
vermiş bulunmaktadır. VekAlet, bu ka • ması Üsküdarlıları çok sevindirmiş ve Üs
ran verirken ayni zamanda mekteb bi • küdarlılar namına Atatürke şükran ve 
11alannm da kiralardan kurtanlmasını ve tazim telgrafı çekilmiştır. Aynca Maa -
bunun için de yeni binalar yaptırılmasını rif Vekaletine ve hükfunet erkanına da 
prensip ittihaz etmiştir. telgraflar çekilerek teşekkür edilmiştir. 

Bu prensipin tatbikına da başlanmış Yeni bina 60 bin liraya inşa edilmekte -
ve dün Üsküdarda Fıstıkağacında yeni dir. 
orta rnekteb binasının temeli atılmıştır. İstanbulda 50 orta rnekteb vardır. Bu
Temel atma merasiminde belediye mua- nun 15 i son üç sene içinde açılmıştır. 
vini Rauf ile maarif erkanı, Üsküdar Bir hafta sonra da Karagümrükte ikinci 
kaymakamlığı ve Parti, Halkevi ileri ge- bir orta mekteb binasının temeli atıla • 
)enleri ve mekteb talebeleri bulunmu§ - caktır. 

Teşekkür 

Bu 
AKŞAM &AN'ATKAR AKŞAM 

EYUB SABRi 
.IÜBILE&I 

1 - Şehir tiyatrosu 
2 - San'otkar NAŞlT 
8 - Halk opereti 
4 - Ertuğrul SADİ 
6 - Bestekar Necip Celru 

c konseri • 
6 - Okuyucu san'atkArlar. 

1 

Geçen hattaki Maslak kazasından Ulu 
Tanrının korumaslle hafit kurtulmam üze
rine blr çok arkadaşlardan aldığım temennl
yata ayrı ayn cevab veremediğimden izhar 
edilen bu samimi hissiyata bütün knlblmle 
teşekkür eylerim. 

a.~•T•ür•1rn•"••1:•..,••llz•ct•e••1 -[TURAN Tlyatrosund~ Gılrülrl'eml~ prol'f•m , 

Osman K~al 

YARIN AKŞAM lE!!.. gaan M re- IE5l 
ı;;;;}) \b!J ~ ~ Sinemasmda 

F raoaız komikleri kralı 

S UZ Y P R J M ile 
" FERNANDEL ,, in 

beraber çevirdiği 

ZORAKi ASKER 
gUIUnçlU ve eğlenceli filmile mUdhiş bir kahkaha tufam kopacaktır. 

Bu neşeli gece için yerlerinizi evvelden aldırın z. 

• DELi PETRO· 
A. TOLSTOYİ'nin eserinden alınan dilnyanın en büyük taılhi vak'ası 

Peışembe akşamından itibaren T Ü R K sinemasında ~l. 



29 Mart 

Sıvasda ziraat 
kongresine hazırlık 

Yurdda spor hareketleri \ Bir tabanca kazası 
Düğüne giden zavallı bir 
köylünün hayahna mal oldu Uludağda kış sporları çok rağbet görüyor, Geredede 

Boyabad (Hususi) _ Durağan na- yeni bir spor klübü açıldı 
Sıva~ın zirai kalkınması hakkında 
hazırlanan rapor Ankaraya gönderildi 

biyesine bağlı Akçabük köyünd'!n yüz- Bursa (Hususi) -
başı oğullarından Mehmed oğlu Hüse- Martın iılk günleri 
yin bir kaza neticesinde vurulmuş, kal- biraz soğuk olarak 
dırıldığı hastanede ölmüştür. Hidise geçmiş ise de, yarı-
şöy le olmuştur: sından sonra, bu Sıv.as (Hususi) - Ankarada toplana-

cak olan buyük ziraat kongresine, vila· Tf 
yetin zirai kalkınmasının 1ıe gibi tedbir-
lere mütevakkıf bulunduğu hakkında Ti-ı 
caret Odası tarafından haı:ırıanan mühim 1 
ltir rapor, Ziraat Vekaletine gönderil
miştir. Bu raporda, Sıvas mıntakasının 

zirai inkişafınm nelere mütevakkıf bu
lunduğu zikredilmekte ve müstacelen te
mini icab eden zaruri ihtiyaçlar da ilAve 
edilmektedır. Bu ihtıyaçlar şunlardır: 

Hüseyin, Boyabad tacirlerinden mevsimde misline 
Duı ağanlı Hacı Ahmedle beraber, Yan- ı tesadüf edilemiye • 
dak köyünde Kör Yusuf oğlu Hüseyi- cek kadar havanın • ._ 
nin düğününe davet edilmişle~ir. Ha- güzelleşmiş, Uludağ 

1 - Vilayet, zıraate elverişlı pek geniş 
bir araziyi ihtiva ettiğinden ve başlıca 
istihsal maddelerinin de k-uğday, arpa, 
mercimek ve emsali hububattan ibaret 
olmasına nazaran bunların verimlerıni \ 
artırmak içın Sıvasta bir tohum ıslah is
tasyonu açılması. 

2 - Şimdıye kadar kara sapanla sürü
len toprak layıkı derecede işlenemedi· 

jinden kara sapanın kaldırııması ve ye
rine pulluk ıkamesı için Zıraat Bankası 
tarafından koyli.tye pulluk tevzii. 

3 - Koy ulerin elyevm kullanmakta 
oldukları kağnı arabalarının öküz nesli· 
ni tahrib etmesi, ve bun1ann lazım ge
len sür'atı temın edememesi gibl sebeb
ler dolayısı le bunun da oı t:ı.dan kaldırıl
ması ve yerme dôrt tekerlekli arabaların 
tevzii. 

4 - Mıntakada şeker pancan ziraatinl 
teşvik içın geçen sene pancar fiatlarında 
yapılan kıloda on para tenzilatın kaldı
rılıp badema rencberden alınacak pan
carların eski fiat üzerinden alınması. 

5 - Çok mıkdarda yetişen patatesin 
civaf vilayetlere fazla mlkdarda aönde
rilmesıni temın için trenİerde tenziüılı 
bır tarıfe tatbikı. 

6 - Vilayette fazla mikdarda koyun 
yetıştirilip st-nede yün istihsali 2900-3000 
tona balığ olduğundan, köylüye ve fakir 
halka ucuz fıatla giyecek elbiselik temı
ni için Sıvasta bir şayak fabrikası kurul
masının pek lüzumlu olduğu. 

7 - Vilayetin umumiyet itibarile müm
ltit toprağa. bol suya, güz,.! havaya mahk 
olması dolayısile burada da umumt mev
va fidanlıkları tesisi ve bunların fennt 
bir şekilde yetiştirilmesi için Halkevlc
rinde konferanslar ve nıahalU kurslar 
ihdası. 

MiUet mekteblerinde faaliyet 
Bundan başka, bu sene açılan millet 

mekteblerinde 145 muallim fahri olarak 
muntazaman dersler vermiı ve bu vazi
felerine şavanı takdir bir memnuniyet 
içinde devam etmişlerdir. Bu kurslarda 
•ers gören 666 kadın, 3863 erkek ki 
cem'an 4529 kişiden 2400 kişi şehadetna
me almağa muvaffak olmuşlardır. Kurs
lara büyük bir ehemmiyt tle devam edU
mektedit. 

Millet mekteblerindenı şehadetname 
almcığa muvaffak ol.an Sıvaı 

kadınlanndan bir gnıp 

rans verilmiştir. Halk bu konferanslara 

cı Ahmed, düğünde, taşıdığı ştayer ta- sporcularına kaçı • 
bancasmı çekerek bir kaç el ateş et - rılmaz fırsatlar ver-
miştir. Bu sırada, kurşunlardan biri miştir. Kayakçılar 
~rjöre sıkışarak kaimış, Hacı Ahmed muhtelif nakil vası· 
de, namluyu Hüseyine tutturarak kam- talarile Uludağa tır. 
çı sapıyla bu kurşunu çıkarmağa uğ - manmışlar, tabiatin 
raşmıştır. Bır aralık, kurşun sıkıştığı şehrımıze verdlstı bu 
yerden kurtulmuş, namluya girmiş, şar-1 giJzeı hayat ve sıhhat 
jör yerine gelmiş ve iğne bu kurşuna kaynağından istifa • 
vurarak patlatmıştıT. Namlunun ağzın- deye koyulmuşlardır. 
dan çıkan kurşun Hacı Ahmedin dizini Uludağa çıkanlar arasında Alman, Yugoslav, Macar ve Ruslar da vardır. 
sıyırarak karnına saplanmıştır. Kadın erkek ayaklarında kayak ve yalnız bir mayo ile kar üzerine atılıp hem 

Hüseyin, hükumet doktoru Suad ta- ka) ak sporu yapmakta hem de mükemmel güneş banyosu almaktadırlar. 
rafından muayene edilmiş, kaldırıldığı Güneş 0 kadar yakıcıdır ki, dağda bır kaç gtln kalarak avdet eden bır dostu
Sinop hastanesinde, 24 saat sonra öl - nuzu tanımakta güçlük çektirecek derecede simalarda tebeddül husule ge
müştür. tirmcktedir. Kadınların hatta erkeklerin krem ve aire ile aldıkları tedbirler 

Hadiseye müddeiumumi Kadri el fayda vermemekte, yüzlerinin denleri dahi soyulmaktadır. 
koymuş, Hacı Ahmed. sorıtUsu yapıl - Konuştuğum bir Alman kadını: 
dıktan soma tevkif edilmiştir. - c Bir plajda bütün bir mevsim imtidadınca alınacak güneş banyosuna 

18 yaşmda bir çocuk 
amcasım öldürdü 

pek büyük bir rağbet göstermektedir. Adapazarı (Hususi) - Kazamıza 

mukabil, U1udağda on beş gün kalmak katıdır. Edilecek istıfade belki daha 
fazladıt'. Şimdi 1stanbula dönüyorum. Büyük bir komşu kalabalığı toplıyarak 
önümüzdeki yortuyu geçırmek üzere gene Uludağa ge eceğim ... • demıştir. 
Resimde U1udağda kayak sporu ve güneş banyosu yapan kadın sporculu 
görülmektedir .. 

Bir hınızlık vak'ası bağlı Karapürçek köyünde bir cinayet 
Sıvas (Hususi) - Kangal belediyesin- olmuştur. Bu köyden 18 yaşında Hü -

de hademelik yapan Osman; temizlik seyin oğlu Dursun amcası Yakubun •
yaptığı esnada belediye mutemedine aid I nasile alikası olduğunu hissetmi'i ve 
115 lira parayı çalmıı ise de zabıta der- amcasile kavgaya başlam1ştır. Kavga 
hal işe el koyarak suçluyu yaltalamıı, sırasında Dursun eline geçirdi~ bir av 
Osman paraları çaldığını itiraf etmış, tüfeği ile Yakubu yaralamıştır. Yaralı 
gönderildiği cürmü meşhud mahkeme- hastanede ölmüş, Dursun yakalanarak 
sinde 8 ay haplı cezuına çarpılmj.ftır. adliyeye verilmiştir. 

Çanakkalede U •. Meclis toplantıları bitti 

Çanakkale (Husust) - Çanakka • posu teşımaıı genış1eı.uere1t Aygır a -
le umumi meclis toplantıları nihayet dedi 24 e çıkarılacak. Gelıbolu ve Bay 
bulmuştur. Bu sene hususi muhasebe ramiçde de birer aygır deposu açıla -
teşkilatının varidatı c665,730. lira o- caktır. 

larak tesbit edilmiştir. Bu paranın su- Evvelki yıllar Cumhuriyetin onun-

•• 
Çorlu (Husust) 

Yeni teşekkül eden 
( Gençler birliği ) 
takımlan general 
Basri Saran futbol 
alanında Romanya 
fede rasyo nun dan 
hakem Sertifikalı 

Aziz Şener ve kap
tan Hazim Okanın 

nezaretinde mun 
tazaman ekzersizler yapmaktadırlar. kltiblennaen .iman, hava kurumu kA-

Fotografta Birlik takımı görülmekte- tibi Saun ve zir«at bankası muhasebe-
dir. cist Halil seçilmişlerdir. 

Geredecle yeni bir klüp kuruldu İdare heyeti de, müddeiumumi Şev-
Gerede (Hususi) - Bolu vilayeti ket Toğumanı idare heyetı reıslıgme 

spor bölge başkanlığı kazamızda Esen- seçmıştir. 
tepe adile bir klüp tesis etmıştir. Genç- Klübün altı spor branşında çalışması 
ler Halkevinde toplanarak bu kfübün kararlaştırılmış ve futbol, atletizm. 
nizamnamesini hazırlanuşlar, idare voleybol, dağcılık, binicilik, kayakçılık. 
heyetini seçmişlerdir. heyetleri kurulmuştur. 

İdare heyetine müddeiumumi Şevket Klup, belediyenin yeni yaphrthğı bl· 
Toğu.man, jandarma komutanı Asınl nada faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Kamburoğlu, icra memuru Cemal Yur- Bu havalide sporun inkişafı içın de 
dakul, muallim Naci ve Safa, maliye_ p_ro~am~a!_ ~ırlanmaktadır. 

tııi1 u A .. U U ;:::znuı U4 U d WRW4F _., 

• 
ıqusameresı gençlerinin •• Amasya 

Aynca Halkevi tarafından hazırlanan 
konferanslar serisinden, trahom hastalı
ğı hakkında Nümune hastanesi göz mü· 
tehassısı Dr. Lutfi tarafından bir konfe-

reti sarfı şöyledir: cu yıldönümü için büdceye ı .soo" lira 
22 S ,000 Hususi idare teşkilltına, konmuşken. bu seneki bildceye 1 S inci 

-9~;;:·d;· .. ·fu~dd.;k····,·~~-9·1-01 206, 9 30 kültür teşkilit1na, 1S1 .S98 ba yıl dönümü için s ı oo Ura tahsisat kon
yındırlık idaresine, 42,366 Sağhk teş - muştur. 

Bursa (Hususi) - Geçenlerde Kara- kilatına, 1 S.468 Ziraat teşkilatına Daimi meclis Azalı~na Raif Gilrel. 
ıslah köyü civarında Sankaya denilen I0.743 Baytar, ve 3881 lira zeytinci - Tahsin Saltık Hamcll atlı. Osman 
oir yerde fundalıkta bir yangın· zu - lik teşkilitlanna .sarfed;lecektir. . . ' . ' ve 
hur etmiş, altı dönüm kadar bir saha Bu sene villyet dahHinde dört yeni Abat seçılmış~erdi~. . 
yanmış, civarda"n yetişen köylüler ta - mekteb yaptınlacak ve villyet hcsa • Yukandakı resım, Valı UllUOğlu 1 • 
rafından söndürülmüştür. Yangımn se- bına Macartstan'a tahsil için üç talebe le umumi meclis Azalarını bir arada 
bebi henüz belli değildir. gönderilecektir. Merkezdeki Aygır de- göstermektedir. 

- H:ısan Bey, geçen gil:ı 
flıni bir mecmuada oku -
dum.. 

Pazar Ola Hasan Bav Diyor kil 

••• Dllnye.da medenf19 • 
tin anası uyılan ••• 

••• Demir madenleri he • 
men hemen tükenmek a • ..... Hasan Bey - Tabii bfr 

fe7 azizjm Bütün demir 
• madenleri liWı oldul 

Amasya \Hususi) - Bozkurd klilbll, I rakslar da yapmışlar, cGazetecl di1f • 
Ş~~ket Divrikli s~emas~nda güzel bir manı• isimli bir perdelik bir de komedf 
musamere verrniştır. İstıltlll marşı ile oynamışlardır. Sinema binası kapıla • 
başlıyan bu müsamerede bayrak tablo- nn dışansına kadar dolduran halk. 
su gösterilmiş, piramid hareketleri ve gen~leri SÜTekli alkışlarla alkışlaınıt
güreş müsabakalan yapılmıştır. Bir tır. Resimde temsil veren gençlerle ar• 
piyes de te~ll eden gençl!!r, millf kadaşlan görülmekted_ir_. ___ _ -== KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi ·-

Adal'U&ftDda bçak~lk .ıü'alan malı: taşı bulunmuştur. Adapazarı tom11ert 
Adapazarınm Çukur Ahmediye mahalle- İzzet lı:açalı:çılık n.k'alanna meydan Terme

alnde lı:açalı:çı Bekir, Mehmed Ye ömer ta- melı:tedl.r. 
çak ttıttın lı:ıyarlarlı:en cilrmümethud halln- Nlbarda llalkeTI faaJIJell 
de J&kalanml§lardır. H buçuk tllo ttıttlnle ı NlDar <Hususi> - HallteTI &elİllll toha 
havan Ye bıçaklar mtıaadere ecmmtt. noıu- bun.da cAnaa 1slm11 pl)'esl temaU ettllı:teta 
lar adll:peJt vertlmlflerdlr. 10Dra ı,,t.d1k w ~...,,.....de 11-

Blr '9rll d'kk"'ında da • lllll bCK tü- • decMslr. 



1 HıdiHler Karpnnda ] 

KİTABCI 
Eski zamanda: 

Muharrir vardı, mütercim vardı. Mu • 
harrlr eser yazardı. Mütercim tercüme 
yapardı. Muharririn yazdığ1 eserin bil· 
yük bir kıymeti olurdu. Mütercimin ter· 
ciimesi beğenilirdi. 

~zamanda: 

düğün evinin kapısında onu ba~n q:ı
ğı süzmüşler ve içeri almamışlar. 

Hoca evine dönmüş, kQ.rkünlı çıkart -
mış giymiş, tekrar düğün evine gitmiş, 
onu bu halile görenler: 

c- Buyurun hoca efendi! diyerek izzet 

ve ikballe içeri almışlar.> 
Kitabcı fıkranm mabadinı dinlemiye 

Kitabcı muharrire, mütercime iste • lüzum görmedi, .evindi: 
dikleri kadar para verir, eserleri alır, _Buldum! 

bastırır; dağılıp, parçalanmamalan için Dedi. 
de üzerlerine kalınca kAğıddan birer kap Bugün: 
geçirtir, piyasaya çıkarırdı .• Ve bu eser- Kitabcı muharririn yazdılı kıymetli e· 
ler satılırdı. serle, mütercimin kuvvetli tercümesine * ehemmiyet vermedi: 

- İstediğin para çoktur, veremem. 

Dedi, lialettayln birini çağırdı; telif 
- Muharrire, mütercime çok para ve- bir eser ısmarladı. Gene !lalettayin bir 

Bugün! 
Kitabet d~dü: 

riyorum; kazancım azalıyor! 
Dedi. 
Bugün! 

Kitabcı bir Nureddin hoca fıkrası d.n
ledi: 

cNasreddin hoca bir gün komşuların • 
• 

dan birinde bir düğün olduğunu haber 

almış, latasım sırtına alır almaz düğün 
evine gilmif. Hocanın latası eskiymiş, 

lisan bilen çağırdı, ondan da tercüme bir 
eser istedi. 

Telif eser yapıldı, tercüme eser hazır
landı . .Kitabcı bunlan bastırdı ve üzer • 
lerine renkli, reslmli fevkalade · süslü 
kaplar geçirtti: 

- İçi ne olursa olsun kapları ıüzel ya, 
satılır, dedJ. Piyasaya çıkardı. 

f smct Hult'.lri 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Et yiyen milletler sebze 

yiyenlerden daha 
müteşebbis olurlarmış 

Dünyada yazılan en 
lusa telgraf va 

mektublar 
Şimdiye kadar Dünyada, ıimdi-

yapılan müşabe- ye kadar en az ke· 
deler~ göre fazl3 lime ile meramını 
et yiyen milletler, ifade elmil olmak 
diğerlermc naza- rökoru m e ı h u r 
ran daha müteşeb- Fransız piri Vik
bis olmaktadırlar. tor Hüıo'ya ai~ 

Mes-!la pilavla d i r . Müteveffa, 
beslenen Hindli ,.e cSefiller• namın· 

Çinliler :ıvütevek- daki eserinl net
ti! oluyorlar. Bu- rettiği zamanda 

na mukabil ~it et yiyen İngiliz, Ameri- Fraıaada bulunmuyordu. Tabiine f(>yle 
blı ve Almanlar çok mü!eşeb~istirler. bir telgraf çekti: c!> Bıınunla, eserinin * üıbetini .oruyordu. Tabii de ona fU Cf>· 

vabı verdi: c!• 
Yıldınm düşmesi hangi 

kanunlara tlbidir? 
Yıldınmm dilı • 

mesi hakkında sa
rih bir fikrimiz 
yoktur. Sanını JU 
gelip güzel dil,er. 
Halbuki bu, J&Jl ~ 
hftır. Eğer bir 
mıntakanın arazi 
teıekkülltı bir • 
blrlnln ayni ise. 
yıldırım en yilk • 
eek noktalara dil -
pr. Dallık mıntaka1arda işin şekli de • 
llflr. Buralarda, sivn noktalar birbfrint 
çok yakındır. BlSyle yerlerde1 yıldırım, 

vadJ içlerindeki su kaynakları civarını 

Maamafih Viktor Hügo'ya aid bulunan 
bu rökoru lhiren bir İngiliz zabiti kır
mıftır. Bu zabit uzun zaman Hindistanda 
idi ve ailesine mektub yazmıyordu. Bir 
mektub buldu. İçinde bir istifham işa
reti vardt. Ne var, ne yok, demek isti
yordu. Zaltit, yeni bir ıey yok manasına 
gelmek üzere bir beyaz klğıdı yollamak
la mukabele etti. 

----,--·--····-... -·.-· .. ---···--
tercih eder. Çünkü, bu noktalar, iki muh
telif toprak tabakasının bırleşme mınta
kalarıdır. Elektrik hatlarını:ı sık bulun
duğu mıntakalara yıldırımın sık düştü

ğü kanaati de yanlıştır. Fakat buralara 
yıldırım d~ek olursa. elektrik telleri. 
bunun tahribatını ıenljletır, zararı bun
dan ibarettir. 

1 

Çalı inanan 
Çalı aldanır 

BQatta, ııltlmden batta betledlllm bir 
fe1 kalmadı • 

tmdrden aaaen Ömld bnsaane met -
tub liDdereD lılr olmJgcam: 

.- Tepe, dl:Jor, ı.en,.seçlr.dlllm ma
cerumı bemertne, sbe pderllen .met -
tublarm - lıbtllDde ruOayamadım. Bu 
ltlbuta, me anlataolm' maceramı. in -
anlara elen olmak tsere nqretmenlzl 
dll8J0111111 I • 

Ben bu mukaddemenln altında, hakl
t.aten ePnf du;madıimı bir macera o _ 
tgyacalunı sandım. 

Fakat ne yalan sö7Uyeylm? Okuyucu
mun eot lçll Ti acıklı blr lisanla anlat -
tılı macerada, blr eşslzlik sezemedim. 

otuıueum, dal bir tadınla bir sene 
~- Ve n1ha1et tendi.sine çok batlı 
aandılt sevglllatnln Uwıetlne f&bld ol -
mut. 

Hem de aeTclllt kadın, ihanet '8rlki o
larak, okuyucumun küçük biraderini in -
Ubab etmlfl 

Okuyucum, bunlan anlattıktan aonra: 
- Teyze, cllyor, bu müdhlş ihanet, be

nim bütün ihnldlerlml söndiirdil. Haya -
ıa, insanlara tadar küçücük bir rabıtam 
taımadı. O derece buhran içindeyim ki, 
saman zaman kendimi kaybediyorum. 

* Ben, okuyucumun bu derece bedbin 
olmunı tabii bnl•maıhm. Bler inandı -
lı. d•endllt. aeTdlll tadından amma -
dılı bir tetDde mukabele ıören her er -
telD bu elence bedbin olaafdı. yer füri 
tooman bir met'ntoHkler Umarbanesl -
ne d6nerdll 

zaten oaracuman en bft76k tecrtıbe
*"11 de, bir tadına, daha dolnıau bir 
insana bu derece hudud.suı inanmasın -
dadu. 

Bu oektıtı uab da, bu tecnibeslzee 
gatıeUn ceaaıdır. 

Bu suretle ötrenmlf oluyor tı, en ~t 
aldanan inan, en çot inanan insandır. 

Ve en bflJ1lt, en derin aeılara da, inan
mak kabllbetlertnl frenlemeyen tnsan -
lar utrarlar. 

Bayatta 4tlphe rot ti, mes'ud olmak 
için behemehal bir tere inanmak lbun
dır. 

Fakat bu haldkaU yanlış tef.slr edip 
de, inanmak lç!n inaanı .seçenler, ekse -
riya bu ptlllne 1tlmadın seyyleslni çe -
terler. Okuyucum. §imdi de bu haklkat.e 
inansın. 

1 
Çünttı okuyucumu bedblnllkten kur- J 

taracak alan lnalllf budur! 
TEYZE 

80 P0•1rA 

j_KADl_~I~~ 
Ilkbahar elbısesı :=: ~~ 

iki kız kardeş bir çocuğa 
analık iddia ediyorlar 

iki kızın babası da elinde torununun resmi " bakın 
banJlİ kızıma benziyor, siz söyleyin " diye davacı 

kızını haklı çıkarmıya çalışıyor 
Aallye 3 bd hutuk mahtemeslndl diin, 

yeni bir pa11afılamıyan çocuk davasına, baı 
lanml§tır. Pl1Ull1 ft MU1a lslmlertnde iki 
kız kardeş ~ J&§mdakl bir erkek putuna 
sahJb çıkıyorlar. Davayı W hemşirenin ken
dilerinden dlnleJellm. 

Plumi, daftlUU mahkemede fÖJle anla -
tı1or: 

- Bu çocuk ı J&tmdadır. 1smı. Aleltsl. 
Ben doturdum onu. Babaaı Mltall. timdi bat 
ka memlekete stttt. Ben çalıştılım lçlD, ço -
cutu kız kardetlm1D 1anına bıraktlm. Para 
nri10rdum. onlar da çocula batıJorlardL 

Ama, aonra bu kardet. çocutu ftl'Dled1 
bana_ Ne yapaJUD7-

lılllya 1.se, ıttru edlJOr, diJor kl: 
- Çocuk bendedir, .ama. benim p--ul.,um..-. 

Delil onun- Babuı Yani. l8m1 AJeUandr . 
İşte igpatı lçbı, kllıdlar. 

Mahkeme rel82 MUyanın 1bru •Wll n -
rakı aldı. Tedklk ettl. Bunlann tçtnde llU -
yanın 2 Mart 133 tarlhlndı bir çocuk din -
yaya cetırd111Dı dair b1r de Umtlhaber nr
dı. İlmühaber Yueoslu konsoloahane.tnden 
verllml§Ur. 

Bundan sonra, reis Pluml1e çocutun ten
dlslnin olduğuna dair delilleri olup olma -
dığını sordu. Pluml cenben: 

- Bu çocutu Baaeld haatanealnde do -
ğurmu,tum. Butanenln nrdltl tılıdlar var 
ama, bunlar bqka mahkemede t1md1. dedi. 

Davaya önce Asliye 2 net cezada bqlan - 1 

dığı, takat hldlse hukutı mahiyette oldu - ı ki karde§in analık idditı ettikleri Aleksi 
tu için, hukuk mahkem~ne intikal ettiği 
anlaşıldı. 

Spor rob düğmeleri aeııtürün derisin
dendir. Bilhassa genç kadınlara ve genç 
kızlara iyi gider. 

Kap ve bolero 
İlkbahar moduı, eşine az rastlanacak 

kadar çqidll Hemen her türlü elbısedcn 
var. Hepsi de kendi nev'iııde güzel. Silu
eti ve zevki ne olursa olsun bütün kadın-
Jar bu zengin modada kendilerine uya:ı
lan bulabilecekler. Denebilir ki bu moda-
nm hususiyeti her kadına kendine göre 
giyinmek lmkinmı vermesindedir. 

Reisin bll' aualJ üaerlne Pluml, kııı kar -
detlnln yalnıs bir tere lflal zamanında ço -
cuk doturdutunu IÖyledl. :Mllya ıse, ttiraz e
derek: 
._ Bir çoeuk dotumnqtum ama, Yuna • 

ıılltanda. Onu Allalı aldı. bana bu taldı. de
di. 

Duruşma dOl)'anın Aallye 2 ·net ceza mah 
temeslnden celbi lçln, bqka bir gttne bıra -
kıldı. 

Mahkemeden çıtmca, payl&'1Jamıyan to
cutun analarmdan Pbı~e. Alelrslnln bir 
resmlnl venneslnl .istedik. Bu ııracb, W kıı 

kardeşin babası yanımıza sokuldu: 
- Çocutun resmlne bakın, hanctslne ben

ziyor diye, blddeUenmete. batırmata bq -
Jadı. 

İhtiyar baba, lnzlanndan P!umtyt mftda
faa ediyordu. 

Maslak faciası tahkikab 

- Remziye, karde§lmln tansıdır. Hadise 
günü bir feryad işittim. Sokağa fırladım. Ö
mer, ellerJ arkasında evden çıkıyordu. içeri 
girdim. Remziye kanlar içerisinde yatıyor -
du. Bana: 

- Babam, ı Ura için, bent vurdu, dedi. 
Suçlu şahidlerln ifadelerini kabul etml -

yeret: 
- Bunlar, benim düşmanımdır, demiştfr. 
Duruşma, diğer ıahJdlertn celbi için ta -

llk edllmittJr .. -----
Poliste: 

Dünkü kızalar 
Şoför Y!lkubun idareslndeld 2889 numa • 

ralı otomobil Samatyada Ağahamamı önim
den geçerken 15 yaşında Arp.p çarpmış, vü
cudünün muhtellt yerlerinden yaralamıştır. 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesinde tedavi aı.. -
tına alınınıı, şoför yakalanmıştır. * Beyotıunda Gallbdede caddeslnd" o -

Kap, en çok sevilenlerin başında geh· 
yor. Birçok modellerde onun gündüz gibi 
gece elbiselerinin üstünden de kullanı!
dığını görüyoruz. 

Arkadaşım• Tah1r1n 6111mtl " diler dört turan Davtt Loılmlı t-ı .. r"ll •- ~ 
arkada.f1Jlın yaralanmulle neticelenen, Kas nından ceçerken vatman lfuı1D1n ldarealn• 
lak faciasının ghk1t•tına den.m edllmet - deki 199 numaralı tramvay .ı ...... .tı.11 ... 

tedlr. demesine maruz kalarak batından Jaralan· 
Dün Osman Kemal dı dabll oldalu b&l • mışbr. 

Spor için· Pek uzun, omuzlan kare de bazı phldJer adll1eJ8 selnılflerdlr. l'a -
kaplar kullanılıyor. Bunlar ya çızgilı, ya- kat, evrak tof6rtln &abUye taleblndl balun
hud damalı veya ekose kumaslardan ya- ması dolayıalle, AIU'ceZa rtyaaetlnde bulun-

• . dulundan fahldJerln ifadeleri tehir edllmiş-
pılı yor. Boylan hazan etekle bı.r den,._ tir. ' 

cek kadar uzun. O d Q 
İnce yünlü veya fantezi ipeküden vey kızını öl üren mer Tırll 

rob - manto veya etek - ceket biçimırdc- şahidleriı ifadelerini kabul 
ki sokak elbiselerile birl.kte kullanılan ı~miyor 
kaplar çok daha kısa. Ön etek~eri ekseri- . 
yetle yuvarlak, arkalan daha uzunca. Fa· Feriköyünde tlttJ lalı Remzl)'eJ'I bıçak -
kat hiçbir vakit beli geçrnivor. Hat~ lıyarak 6ld~ kunduracı ömer Tınl, 450 n-

. . . • . et maddeye pn idamı taıeblle Atırcezaya 

Bir yangın baflangıcı 
Küçükpazarda Tesviyeci sokaRuıda ke -

restecı Saime ald ahşab enn zemin katında 
yangın çıkmışsa da yalnız o kat kısmen yan 
dıktan sonra itfaiye tarafından aöndürül • 
mütttır. 

Kartıbfa hırsızlık olmamq 
Vefat eden Kartal adllye odacısı Htiseyt .. 

n1n odasından bir permanant maldnesi ça
luıdıtmı yazmıştık. Zabıtanın 7aptıtı tah -
kikatta bu maldnen1n çalmm&dılı. verese 
tarahndan alındılı anlaşılmıftır. 

bırçok modellerde bele bıle .nmıyor. vertlmlş; fakat mahkemede pJri&abll n -
Gece kapları ağır jerseden, danteld •ıı, zlyetıer takındıtından tıbbı adilde müşahede Toplantılar : 

tülden veya organzadan yapılıyor. Çoğu altına almmuana tarar nrllmifıl. Usun bll' 
plili ve urun. 

1 
müp.hededen 1011ra, ebllyetı cezüJeJI haUı Nezaket hakkında konfera"1a 
bulunduğu anlafl}an .suçlunun, muhakeme -* sine dun devam edllml.§Ur. Yarın akşam İstanbul radyosunda B. se-

Birçok kadınlar (kap) 1 nedense be- Dünkü celsede, dinlenilen şah1dlerden 12 mih Mümtaz tarafından nezaket mevzulu 
nimseyemez. Bazıları da kısa görü11mek- yaşındaki Sabiha nt'a11 töyle anlatmıştır: b1r konferans Terllecektlr. 

- HMlse günü, ben ömerin ninde oynu- Resim mevzulu konferans 
ten korkarak ona yanaşmaz. Kap ince, U· yordum. Bir aralık içerden bir gilrtllttl 1fit- J:mlnöntı Halkennden: 
zun bir siluet ister. Bahar modası bu gö- Um. Kapıyı açtım, ömerln kütretmeat ize • 10J31938 Çarşamba akşamı saat (20.30) da 
zönünde tutularak hazırlanmışa benziyor. rlne, kapadım. Sonra, Remziyentn: Evlm1sln 'cataıotıundald merta a.lonunda 

- Anama, kardeşime bakacatım. buradan muharrir ve re.asam Elif Naci tarafından 
Çünkü (kap) ı giyemiyecek olanlara Cl- da çıkıp gidecetım, dedll"lnl if\ttlm. Sonra <Halk ve resim) mevzulu blr tonferan.'I ve • 
nun hemen hemen zıddı olan ufacık, pı·k Remz11e pencerenin yanma oturm111t11. Ö - rllecek ve bu konferansı orkestramız aına • 

. . . . merin ona kütl'ett.illni ve bıçalmı ptararak törlertnden Fetbl (Keman) Ue Renan <Piya-
kul~anışl_ı, aynı derecede şı.rm bJr başka saplamağa bqlad!iJnı gördüm. no) nun bir kon.seri taklb edecettlr. DaveU-
şeyı verıyor: Bolero. 1 Şahid kunduracı Mehmed de, mahkemede: ye yoktur. Herkes gelebilir. 

t Bacahsızın maskaralıkları : 

• 

\ ' 

• 

Çamurctan iare f 

"1' \ l ı ' . , 
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- Senin bıyıklann ne oldu? 
- Bir tecrübe için kestim: 
- Ne tecrübesi? 
- Senin benimle ?Ur derecede aldka-
dar olduğunu tecrübe ettim. Bıyığı
mı kestiğimden tam bir ay sonra far
kına varabild~n! 

Talihsiz 
İki eski arkadaş karşılaşhlar, eski gün· 

ı J f !eri yadettiler: 
t - Yahu bizim 

l • 
Necati vardı, ne 
oldu? 

-Öldü. 

~~ - ·Vah zavaliı 
~-~ vah .. 

- Bir giin bir meyhane kıpısında yere 
<iilşmüş, ölmüş. 

- Meyhaneden çıkarken mi? 
- Hayır, henüz girmek üzere imif. 
- Va"~. çok talihsizmış. 

• Saçlar 
- Size saçlarımdan bir demet vere

cektim .. 
- Fakat, saçınız 

olmadığı için vere
miyor muc;unuz? 

- Ne münase
bet bayan, ben 
bundan on sene 

evvel saçlanmı toplamıŞtım. İşte timdi 
onlardan bir demet yaptım. Bir kutuya 
koydum, size getirdim. 

• 
Nasıl açılır 

Konserve alıyordu. Kutuya baktı, bak
kala sordu: 

- Bu kutu nasü 
açılır? 

Bakkal cevab 
verdi: 

- Kutunun na
sıl açılaca~, ku· 

tunun içindeki tarifede yazılı! 

• 
Numaranız 

Taksi şeförü eJdiven alacaktı. Bir mı· 

verdi: 

ğazaya girdi. 
- Bana bir çift 

eldiven verinh! 
DedL. tezgahtar 

sordu: 
- Numaranız! 

Şoför cevab 

- Taksi: Dört bin sekiz yüz on altı! 

Az bile 
Memur, müdürün odasına 

girdi, müdür sordu: 
- Ne istiyorsun? 
Memur çekme çekine cevab 

verdi: 
- Evleneceğim, üç ay izin is· 

ti yorum.. 
Müdür kaşlarını çattı : 

FATMA 
Yüzüme baktı güzel. 
Gönlüme aktı gilıel, 
Balııpnda ne var ki, 
Beni de yaktı güzel •• 

Adın ne? Fatma! Jetli •• 
Baıından atma, dedi .. 
Ben herkese benzemem; 
Salrın aldatma! dedi •. 

Aldatmam Fatma, dedim .. 
Ben de öyle dtedim. 
Haydi bana yakın ~el. 
Seni ben pek çok sevdim. 

O da öyle bir anmtf, 
Bu •Öze irim İnanmıf,, 
Fatma nerede fimdi. 
Meğer hep•i yalanmq! 

** ---------------------~ 

Fener bekçisinin karısı - Fenere ye
ni bir abajur yaptım, böy1e daha gü. 
zel olmuyor mu? 

Bitişik kardeşlerden bi.ri - Söz ara
mızda ben. kcırd~mden daha ge11.
cim.. 

- Artık bütün bu kürklerdcTI ehrı.as-, 
Zardan, lüksten bıktım. 
- Bunların lüzumruz olduğun,... ni
hayet anlıyabildin öyle mi? 
- Hayır, öyle bir rey .ıöylemedim; 
bunların yerine yenilerinı almak ia
tiyorum. 

SON POSTA 

- Bizim mahalleye boşuna taşındı
n.ız doktor.. burada if yok. 
- Neye? 
- Sizden etJVelki doktor bütiLn 1ı1a!' 
ha.lleliye apQn.tlisit ameliyatı yaptı. 

Artık hiç birimiz apandisit olmıya
cağız. 

Memnun olur 
Muallim, talebesini der~e kaldırdı; ta

lebe dersini bıJme
fü. Muallim kızdı: 

- Babanın saç
ları ağaracak, sen 
daha adam olamı
yacaksın, zavallı 

adam bunu bilse 
kim bilir ne kadar üzülür. 

- Bilakis memnun olur. 
- ????? 
- Babamın başında hiç saç uwıadığı 

için; o aksaı:a da razıdır. 

• Atsanıza 
Ev sahibi - Kirayı vermiyecek olur

.sanız, sizi evden 
atmtya mecbur ka-
1-ca.ğun. 

Pehlivan kira
cı - Ne kadar .şa
ka<'ı insansınız, 
doğrusu ben böyJe 

şakalara bayılırım. Haydi şakaya devam 
edelim .. ne duruyorsunuz, kolumdan tu
tup alsanıza . 

- Bonjur t--ıy, nasılsınız'! 

- Trşekh. • e-

derim. 

- Bayan ~evCE'• 
niz nasıliar'! 

- Teşekkür e

derim, fakat ben 
lıiç evlenmedim. 

- Ne vakittenberi hi~ evlenmecfi~iz? 

• 
Durdurmak 

- Neni:.ı: var? 
- Ş.mdilik iyı. 

yim, yalnız kal· 
bim çok çarpıyor. \ 
· - Onun ehem- 1 
miyeti yok.. isterseniz büsbütün durdu
rayım. 

İyi mi fena mı ? 
Karı koca birJikte, canlı man 

kenler üzerinde elbiseler gös • 

teren bir terziye gidiyorlardı. 

Erkek karısın!. tenbih etti: 

- Kızlar elbıseleri giyip gel

dikleri zaman ben elimJe ku • 

maşları muayene eder, iyi veya

hud fena olduklarını sana söy. 
- Evlenmek için üç ay ruJ 

izin istyio:-c;unuz? Bu çok fazla' 
Memur 7aşrrdı. yutkundu, el 

lerini oğuşturdu . 

- Az bile bay müdür, heniiz 
ben evleneceğim kadını da ara· 

~ Bahçenden kömiirlüğiime yol açıp köm;::ı7 .. . !, .• ! ~rı- lerim.. Sen de eğer dikişini be· 
yorsun ha.! ğenmişsen alırız. Yok beğen • 

- Yazık, ben de ~emda bir kömiU' madem keşfettim memipeıı başkalarına da teker 

di e ıevinmiftim. teker bakarız. 

Sayfa 1 

. ~-TİYATRO 9' 
Lote Şöne, bizimkiler 

ve seyirr~lerimiz 
Güzel sesile meşhur Lote Şöne bir ga· ı 

zete muharririne, bizim &ahne san'atkir· 
!arımız hakkındaki fikırlerin1 söyledi: 

- Sahne san'atkarlarınız çok kuvvt"t
lidirler.. İçlerinde dünya. tiyatrosunda 
eşi olmıyanlar vardır. Bir çokJarı da fev
kalade güzel lisan biliyorlar. Ve rejisö
rünüz mükemmeJdir. 

Bu, bir misafirin, ev sahibinden bahse
derken onun hakkında biraz mübalağalı 
sitayişte bulunması kabilinden bir sö:ı o
labilirdi. 

Şclıir tiyatrosu san'atkarlarından tanı -
dıklarıma sordum: 

- Lote Şöneyi nasıl buldunuz? 
- Fevkalade .. Bu kadar iilzel bir ses 

dinlememiştik, dinlcmemişsindır. 

Bu da kim bilir, l>elki, ev sahibinin mi-

l 
safirine karşı göstermiye mecbll!' olduğu 
bir nezaketin ifadesıydL 

Lote .Şöne 
[ 

Şclıir tiyatrosu komesi kısmının giş~
liine ı.•ğradını: 

Bı·ı tl h k. d d .. t b her feY yolunda gittl Yarasada rol alan-e er, er zaman ın en or , eı 
larm hepsi yabancı san'atkAra uymu~tu

misli pahalı idiler .. Böyie olmasına raf -
meıı tiyatroda bir tek boJ yer yoktu. Iar. Hiç aksamıyan bir beraberlikte ı;ıü-

Bu ı;ia reklfımın tesıri veyahud da tat· ı:el bir temşil gösterdiler. Ve onları Be
dia, Hazım, Vasfi, Behzad, Refik Ke -

rnin edilmesi istenilea bir merakın netı • 
cesi addedHebilirdi. mal, Necdet Mahfi, Şevkiye, Mahmud di· 

ye de ferd ferd gözönüne getirecek olur· 

* Tiyatronun dı§ kapısında ı§ıklı bir ilıin 
asılı: 

Komedi kısmı san'atklrları Lote Şöne 
ile birlikte Yarasayı oynıyacaklar .. Ti • 
yatro~ a giden Haleb çarşısının antresJn
de her zaman görülrniyen bir kalabalık 
var. Bütün bu kalabalılt tiyatroya gıdi • 
yor. Gişeler kapalı. Tiyatronun iç .kapı· 
sında memurlar bilet kontro~ etmiye ye
tişemiyorlar. Ziller çalınıyor. Herkes ye
rinde. Gong vurdu. Ses çıkmıyor. Mu • 
zik başladı ve perde açıldL 

Lote Şöne hakkında söylenilenler doğ
ruymuş: 

Lote Şöneyi sahnede görüyoruz, sesini 
duyuyoruz. Fevkalade güzel bir ses! 

Tabiat vergisinin, sa."l'at bilgisile birle
şip ortaya bu kadar güzel bır eser çıkar· 
dığı nadir görülür. Lote Şönenin sesim 
dinlerken insan bir an ıçin her ~eyi unu
tuyor. Ve bir insanın hu kada:- gü7.el se
si olacağına inanacağı gelmiyor. 

Lote Şöncnin artfatlerimiz için ıöyle • 
dikleri doğru imiş: 

Yarasayı· daha evvel de seyretmiştim. 
Lote Şöncnin rolünü o zaman Semfüa ya. 
pıyordu. Ve tabii olarak Semiha arkadaş
larına çok uymuştu. Fakat bu temsilde 
iş daha başka idi. Lote i§lıe Semihanın 
yaptığını yapamazdı. Bütün bir heyetin 
bir ferde uyması lazımdı. Ve bu da pek 
kolay değildi. Kolay olmamasına rağrrıen 

Evlenme yaşı 
Ne zaman başlar? 

sak. hepsi de dünya sahnesi ölçüsile öl · 
çiitecek birer kudretli varlık olduklarını 
ortaya koydular. Hatta daha küçük rol 
alan, daha silik kalmış olanlar bile bege 
nilecek, takdir edilecek san'atkarlarciı. 

Refik Kemal, Necdet Mahfi almanca ko· 
nuşuyorlardı. Bedia tatlı bır şiveyle pü
rüzsüz ve gayet seri fransızca konuşu 
yordu. 

Seyirci niçin geldiğini bilıyor: 
Tıyatro hıncahınç dolti., bütün gözler 

sahnede, kulaklar seste, çıt çıkmıyor. Gii· 
lünecek yerde gülüyorlar, gülünmiyc 
cek yerde gülen çok! 

Ve bilhassa alkışlar taın yerinde olu 
yor. Lote Şöne üç temsilde bulundu. Her 
üç temsilin birbirinden ayn seyircıleri 

onu birbirleri arasında anlaşmış gibı, ayni 
parçalarda alkışladılar. 

Bizim seyircimiz, merakını tatmin için, 
yahud da reklama koşan seyirci değildır. 
Seyretmesini bildiği için tiyatro seyrin~ 
giden seyircimiz de vardır. 

* Yarasanın son temsilindoe perde kapa • 
nıyor, alkı§ &esleri yükseldi. Ben de al • 
kışlıyorum. Lote Şöneyi alkışladım. Re· 
jisörü alkışladım. Seyirciyi alkışladım. V ~ 
nihayet bugünden daha kuvvet!; olması • 

nı beklediğim yarınki tıyatromuzu alkı~· 
ladım. 

1smet Hu!iı.sı 

muz ayının beklenmesinin sebebini an • 
layamadık.• 

• Nazilll okuyucularımızdan HüsnO Otı • 
ler. Bize yazdıtı blr mektubda 
bir evlenme meselesi tizertnde duruyor. 

Diyor ki: 

Gayri resmi müessese meınurlannın 
vaı.iyeti 

Ankaradan bir okuyucumuz bize yazdı
lı bir mektubda ırayrl resmt bazı mües
seselerdeki memurların vaziyetlerini mev
zuubahs ederek diyor kl: 

- Kanunu medenlnln 88 ıncl madde -
sinde evlenecek erke~ln 18, kızın da ıı 

yaşını ikmal etmiş olması lA.zıın lf!ldllt 

1 

yazılıdır. Geçenlerde burada 1336 doğum

lu blr erkekle 1337 dotmnıu bir ıazın eT
lenme müracaatlanna karşı Nazllll n11 -
fus memurluğu Temmuz gelmedikçe bu 
evlenmenin yapılamıyacağı cevabını Ter-

dl. Halbuki bu iki gencin nüfuslarında ~a 
ay, gün kayıdlı değildir. Badece doğum
larının tarihi vardır. Kanunu medenide 
de ay ve gün kaydı olmadııtına göre bu 

iki gencln biri 18, diğeri de ıı yaşında 

bulunmaktadır. Anlamak istiyorum, ev -
lenme işlerinde ayın, veya günün tesiri 

\'ar mıdır?• 
Bu okuyucumuzun tereddüdünO haklı 

bulduk ve birkaç tanınmı§ avukatla t.e
mas ederek vaziyeti aydınlatmak iste -

dik. Aldığımız cevab şu oldu: 

a- Bu gibi vaziyette ancak yıl ta -
mam olduktan sonra evlenmek miimkün
dür. Bu da, kAnunusanl ayında olur. Tem 

c- Bu müesseselerin ekserisinin serma
yesi devlete a!ddir. Fakat gayri resmi bır 
müessese halinde idare edll1r. Dev!et me
murlannın hakkı bu müessese memurla. 
rına şamil değlldlr. Burada idareye ka
nun değil, bir tek şahıs, idare A:nirt ha
kimdir. Bu Amir ıstediğt gibi hareket e -
der, bir memurun lstikbalı üzerinde tesır 
yapar, kanuna değil, kendi arzclarına go
re hareket eder. 

Binaenaleyh her şeyden evvel devletin 
bu gibi mıiessese mcnıurls.rını da devlet 
memurlarının haklarına s:ıhib etmesi Hl.
zımdır. Sayın Tktısad Veklllmlzln nazan 
dlkkaUni celbederlz.> 

• 
Okuyuculanmızın sorgulanna 

cevablanmır 

Okuyucularımızdan Bay !Uehmed E
min'e: 

- Alakanıza teşekkür ederiz. İşaret et
tiğinlıı sahada P..aasen neırtyat yapılmak.. 
tadır. Bu neşriyata devam edilccektıı . 
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Sis akşamı Kadıköyünde Askerlik bahisleri: 

görünen manzaralar Bugünkü Alman tayyarecili" 
~tel_ bulamayıp sabaha kadar ay~. k~sen ~ıh~ık koca Birkaç ~ evvel yapılan müsabakalar, Alman bavacıhğınm fevkalide inkişaf ettiv 
ıoyluyordw .. Bukadar ayaz kestiğimız yetqmıyormuı isbat etmiştiı bugün Almanyada bu ifde bilfiil 80,000 adam çalıımaktaC:u 

aibi yana bir de hatunun karpnnda iitriyeceğiz.,, ' 

SUıe ıeh rin hali 

Gölcn dön\ltflnde, Ba1darpa11 istas-l iskelede ~kliyen vapurun derhal hare-
1onuna inince kendimizi koyu bir mı ta· ket ed~lbü aöyle'.ff. 
bakası lçmde kaybeıtUtt'_ Bu haber, zaten kirişte bulunan kulak· 

İskele meydanında, büy(lk *4ta1 vı ıs- ]ara pşırtıcı bir hızla yafıldı ve mey-

tlkbal merUi.mlerinde bile neler -1örü· danı dolduran kalabslıt: Tayyare ailAhının h7ya~. birinci mü 
ten bir kalabalık vardı. İlk ıaatıeldili- - Hücum! emri allDlJ koca bir alay gün g~ikçe aldılJ u'-,".ııyı 376 kilo 
miz memura 10rduk: gibi vapurun üzerinıe yilıüdü. Koca va· ehemmiyet brpaına me'' "'vi 54' dakill 

_Vapurlar iflemlyor mut purun, tıklım tıklım dolması iki dakika da her milletm bu at. 42 aanlyecfo, Jkin 
Memur, cehlimizi fU zarif cevabla gi- sürmedi ve bu hücuma tam zamanında !Aha gösterdill alA . tayyaıe tle, ikin 

derdi: kalkamıyanlar, memurlar tarafından ka gittikçe artıyor. mdsabakayı 58 dak 
_ Dört saattir, Haydarpapdaıı tıtan- pek haldı olarak kapatuan kapıların dı· Bugün, havuuıa hl. ka 42 sanıyede ka 

bula hareket eden y~gine nakil vuıtası, fUlda kaldılar: Gemi yükünil almıftL kim olmıyan bir zandılar. 
Jıüçük bir aandaldır. Onun lkibetinden de İçeri girebilmiş olanın memnundular: memleketin hududla- S0'4 Niiırembef'g ldongraincM geçid t'ClmhN tfdnı1c ecln Y"nkerı Bir diğer müaaba'Q 
hAIA haber gelmedi. Eğer bu sis, bıraz c- Çok ş(ikür gfreblldik!ı. diyorlardı. nnın tehlikede bu • Ju _ u modeli Alman bombaNıman f&JNanlnt. da B(-109 un saat 

kesillefirse, sade vapurlar, tramvayl~r, Fakat meydan~ blmlf o~lar da lunduğu artık bir hakikat haline gelmiş- ispanyaya yolladıtı hava kuvveUeri da- (410) kilometre yaplığı g~rüldu. Bu m 
arabalar, otobüsler, bisildetler, motosik- memnundular. Çünki\ on1ar da. tir. Avrupa milletlerinin tayyarecilik va- ha fazladır. aNblan müteakip, aynı mesafe d 
Je•ler delil, korkanın insanlar bile ol- •- Bu gemi bu kadar yükü taşıyamaz. ziyetlerine göz gezdirdiğimiz zaman, bu Bu nokta, hüldllnPtçi İspanyol kuvvet.- Jınae bır tecrübe yapmay 1 kalkışan 
duklan yerlerde durmaya mecbur kala- Hem liı daha dağılmadı. Bu vaziyette bahiste, en önde ıörünen fU memleket- lerhıbı ellerine düşen tayyarelerle teabit man milhendtsi Frank 3000 metreye 
eaklar! denize açılmak, iki katlı tehlikedır .. ·• ler göze çarpar: edilebili:yof. Şimdiye kadar İspanyada tıkıan sonra 400 metreden daha aşağı bf 
KonuştuJdanmıza kulak kabartan ıhti- Diyorlar, ve ıevinerek ilive ediyor• Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, İtal· vazife gören Alınan tayyareleri, iki mo- mesafeye inme~ iatihd~ eden. bu 

yar bir sandalcı. uzamıt aakallannı ka- lardı: . 
1 

ya ve Almanya. törlü Haynkel He-111 ile Dornier Do-17 bede, çıkmak içın 105'. mme~ ıçm de 2 
f1yarak söze kar1§1yor ve: c- İyi ki acele edıp içen girmemışiz... Sovyet Rusyanın çok geniı bududlan den ibaretti. Hükfunetçf kuvvetlerin dü· saniye ~an sarfetm~~ .ve boylece ~a 

_ Ben, diyor, 32 senedir Utanbulda- Fakat derhal blkacağı duyulan va- vardır. Bu bakımdan. elindeki hava kuv. fiirdilkleri yeni bir tayyare, timdi İspan· te 800 kilometre btr sur at elde _etmıştı 
yun Sisin böylesini görmüfliiğüm yok. purda, hareket eseri yoktu. Meydanda vetlerinin bugün de yarın da. kolay ko- yada tek kifilik Bf-l09 tipindeki Aunan Mflhendia Franb bu muvaffakiyeti te 
Ele; bizim mahalle da bu haldeyse. ben bulunanlardan her biri birer Fatin,,. Hoca lay lhtiy~ k~yabilecell iddia tayyarelerinin de mcvcud oldulUJıu ı&. ~ eden tek ~llk bl~. ~f·l°! tayyar 
evi bulamam bu gece!.. kesılmifler, g6zlerlnl havaya dt erek, edilemez. İngiltere, son verdiği silahlan- termektedir. Bu tayyareler, en son Al- ıdı. Bu tayyarenm motoru (9:>0) beygı 
Etrafıma bakınıyorum· İskele meyda· kehanet aavuruyor~ardı: ma kararile, tayyarec!ilik bahsinde çok man harb tayyareleridir ve batka JDeJD• ilk bir ~er-Bemdı. Bu suretle, Al 

nındaki kalabalık, acaib bir körebe oyu- - Bu hava 1ekız uatıen evvel 3~11- ileride gelen bir memleket elmuştur. leketlere ahlmaaı yasaktır. Bu tayyare- manlann diğer milletlerden geri ola 
Duna girifmif gibi. Koyu lls içinde he- maz! · . Fransanın da büyük gayretler aarfetti- lerde Alman mürettebat çahııtıjından, tayyareciliklerinin, aradaki me~e 
men berkea, gözleri mmsıln bağlanmış - Yok canım ..• On dıkıkada dağılır jine phid oluyoruz. Fakat, tayyare f&b- tayyarelerin arlan da harice ifıa edil· kat'etmeye muvaffak olduğu tezahur e 
birer ebe gıbi, kaybolan kardefini, aile- bu ııis ... Baksana, Sarayburnu bile gö- rikalarının devletleştirilmesi. mesai mlı olmuyor. Bu tayyarelerde Almanlar mit oluyordu. 
lbıi, çocutunu veya arkadaflllJ bulmaya zuluneye başladı! _ . programlanna arız olan istikrarsızlık, (1000) be1girlik ve yüksek tazyikli yeni Bugün, tayyarecilikleri ileri milletler 
çabalıyor. - Saraybumu gozüküyor ama, Kızku- Franaanm ileri olan durumunu, bir neb- motörler kullanıyorlar ki bunların tec- de, saatte (610) kilometrelık bır sür'a 

Ve ortalıkta endişe verici bırçok m·a· lesi hAlA meydanda yok' ze geri bll'aktırmıştır, demek mübalA· rübelert ve nehal neticenin alınmuı üç elde etmek dalına mümkün olabiliyo 
1etler dolaşıyor: Telefonla iskele başmemutunun odası ğalı bir jddia olmaz. 1enelik bir zamana matolmUflur. Alman- Maamafih, bu !§ele asıl muhim mesele; 

- Sis littikçe koyulaşıyormuşl ara ında hayli mekik do~udukta.n sonra, İtalyanın da, bu arada çok muntazam ya bir taraftan kendi ihtiyacı olan tay- hlaıl olln ihtlyaC hoşluklarını gtlnü gü 
- Bir seyyah gemltJi Kııkuleaine ça~ İstanbula ~eçmekten ümıdı kestım ve ~ bir teşkilAtı ve iyi çalıpn bir kadrosu yareleri temin etmek için ba~öndürücü nüne doldurabilmektir ki bu hususta bl 

llllf! tqzacak bır sandalya, bır mas:ı bulmu vardır. Bütün bu memleketler arasında bir faaliyetle çalışırk~ harıd propa- rinclliği Almanlar, ikincili&ı de İn&ilizle 
- Vapur, yarın sabahtan evvel kalka- ve hiç olmazsa yuımı yazıp telefonla f 1 t" il " Alına ırandayı da ihmal etmiyordu. Çünktı ge- ihraz etnıia bulunuyorlar. k k ,m K dık ·yn t" aa ıye ı e en goze çaıpan nya o- e 

11 mıyacakıruf! verme ma ;....-e a 
0 

ne geç ı~: luyor. Gerek meydına getirdiği yeni tay. nl§ mikyasta meydana getirilen tayyare- Almaıılar bu muvaffakiyete bund 
Telefon etmek için. ıskelenin yam b~· artık ~ vapu~ areket etse d_e gam ycmı- yare tiplerile, geı ek yapıcı ve fen lrad- cilik tesisatının fazla iltihaa.lltı için eh· iki sene e~el (130) milyon ma;k aerma.: 

pndaki büfeye gırmek istiyorum: Fakat yece~tim: Çünkü nasılsa içıne gireme- rosile Almanyayı, İngiltereden daha ile- tandan da müşteri bulmak llzını seli· ye ile kurduklan yenı Yurı 
ne mümkün? Büfecığ!n içerisi, akşam miştiml ride görenler az deği'dir. yordu. Almanyanın harici propaganda- zenwerk A. G.ı. uyesinde erişebilmit 
ve sabah seferi yapan lkıncl mKevki tran: * Bu sebebledir ki, bugün için, tedkika- lara verdili ehemmıJetin ıebebi budur. lerdir. Bu tesisat (&) ll'UP üzerme ça!ıf. 
ny arabala~dan fa~ksız. apmın o- Kadıköyüne geçince bir de DP. göreyim: tımızı, yeni yeni tayyare tipleri ile na· * maktadır. Bunların uç gtu~ ıuotorcu· 
nünde, içeri gırmek içın sıra bekliyenler, Bizim Ercümend Ekrem Talunun Erme- zan dikkati celbeden Almanya üzerinde Nitekim bunun ilk tezabürG 193'1 de lüle. beş grupu da tayyareciliğe tahsil 
itişenler kalupnlar c!a caba! Fakat içe- ni mezarlıtına defnettiği Mardik kar· t küz tir ~ ' ..,uı-ı .. ı· B fabr kalard l 
rid ki ~~labalı»a orta vücudlü iki insan ·-da "' .. "'iri durmueo .. mu' emer et ece •• z: Budapeıtede meydana getirilen yeni ha- "'~&49 ır. u ~ a ça ıc;an ame-

e - • fau• '°I"'" " • • B d tam bir k d l -' f.stas 1 da da le ıayısı (25000) dlr. Bundarı bır aen dah ka büf Jçtn fazla efYa tıkıl· E cliın din yazdım 0 kara haberi ben un an sene a ar evve , yeuı va yonunun açı ıp esnasın ora 
a ~· e, e , r en . ~ Alman harb tayyareıert dikkati üzerler!- hazır bulundutu görülen bir Alınan avcı evvel Rostock'daki HaynkeJ fabnkalan. mıı büyuk bir sandık gibi çathyacak... de duyduliım içın, Mardiklı• karşılaşın. ~- "' .... 1 1 .. ..J İ filosil " hed _ .. 111-1 .. 1. nı ziyaret etmek müsaadesinı c!de eden ı d kil telefo 1 -...ıb ""'b" ka- bih h lm bo tlak ·· ne çeıuueye ~ amış anıt. spanya mu. tayyare e mup e C'Wo.u~· 

çeri e er, n m V<ı:ıP a6 ı ca, - teş te ata o azsa • r gor· h bel ..ı bazı Al ta tı l ·nı 1 . d bı d İtal bir Ameribn milhendlst, orada, ayni za. lar · ..ıbı i kildim: are e .. At nıan yyare p erı n Ayn merasım e, r e yan .avcı • 
PlflYOr • • muş &• r tecrübe edilmesine vesile verdl İspanya. hava filosu hazır bulunmu§tur. Bunlar, manda, (6) askerı tayyarenıı ayrı ayn Yakın dostl~ ailelerınln merakla- Meğer on1;111 ~ınn: haben yavan bir ah· nın hava filolarına olan ihtiyacını naza- meşhur mühendis MeSlenchmidt'in ne- tecrübe edildiklerini müşahede etmiştir. 
nnı gidermek istiyenler, blr lihZa bof bab muziblıliymlf. Ercümend de buna n dikkate almakla beraber kendi vazi- zareU altında Bavyerada lnf8 edilmif Bu fabrikanın fen, tedkik vtt inşaat ~ 
dunnıyan iki telefondan birini ele geçi. kurban olmUf. yetini de ıözönünde buJundurmak mec- yüksek kabiliyetli tayyarelerd.. Bu tay. rolannda çalıpn mühendis ve remmlae 
nbilmek için adeti fUP1'JJOrlar. Tele- Son zamanlarda, hıaanları diri diri buriyetinde oldul'.ı ıçın Abnanyanın yareler bu merasimde bntün kabiliyet· nn •yuı (600) dür. 
fcmu ele ıeçirebilen bahtiyar, kale fet- gömmekte, hemen hemen moda oldu? Franko kuvvetlerine havacılık nokta· lerlnl ~ediler. Sadece, prdikleri Sallhiyetll İnıWı ~ Fransa• muıe. 
hetmlt bir asker keJWe, nhat bir 10luk Biçare Mardik: andan yapablldill yardım mahdud kaJ. mtıaabakalan kazanmakla iktifa ettiler. hamıJanna ,are de, pyet sıkı bir ça-
ahJOf. Kon.upnakta elan. J6Jordıyı bir - Nerdeyae, diyor, kendi ölümtıme be- mıfb. Hatta IOD haftalara kadar, İspaıı. Pepe müsabakasını milteakip arka ar· lıpna ve ketumiyet dls!plını altında bil· 
Wm uzatmayag6ntb?. Dethal inkisar· ni de lnancbraealdardı; oturup hOn,Or yada mevcud Alman hırb tayyarelerinin kaya tertib edilen Alp dallan yanfmda tün Alman havacılık iııpaı kadronnua 
Jar, ihtarlar, protestolar, batı:A kilfllrJer biinpr ajbyacaktım. 1&YJll yüz eWden fazla addedllml:yorclu. da Bf-109 ve Do-1'1 birlndlili kazandılar. (80,000) lnlandaıı. apJı olmadıtı iddia 
1a1Jyor. Marc:Qbı tenha dükklnınd&. yazımı ta- Fakat tefkilit ve talatın& U8 derece- Bf-109 tek kifllik b•r tanare idi. Do-17 olunmaktadır. Bu rakamı11"lft t&bild oJıı. 

- Muhabbetin sırası mı bayım? mamlayıp aokap tıbbilditim zaman. de ıenJtJettiii için, buıün. Almanyanm ile birkaç kiplik bir jayyaredtr. BJrinei (!>namı J4 iacfi •1118""1 
.- Sohbet amanı mı efendim! ,.t tam 24 dtl ve Kadıköy meydanında 
- Kua ket hazret! lfliı yanan Jllb• JNbaJ, polis karako-
- Uzatma llfıl luydu. Halbuki benim de, diler bir arka· 
- Çeneu tuıuıa.ı dapn da birer telefona ihtiyacımız var-
Yanm saat bekledikten, dldiftlkten, dı. Bu ihtiyaç bize, komiserden lmdad 

ltfftikten, üç kipye tarz.iye verdilı::ten, >ki dilenmek fikrinl llhadl etti: Bana Kada
klpden af istedikUn, tıd kifiJe atıfhktan koy fakelesinln telefonunu, arkadap da 
80nra, telefonun başına geçmek bana da Anadolu otelinin telefonunu temin eden 
kısmet olabildi. Tel,.fonlo sisin dağılı· Kadıköy polis komisenr.e ve iskele nö
pndan evvel hareket edemiyeceğimı güç betçi memuru Bay Ahmed Ka1abqa da 
belA bildirip dıpnya çıkınca. zındandan açıkça teşekkürü bir borç bilirim! 
kaçmış gibi ferahladım. Bıldik büfe 13.. Çünkü kornişerln tııvusutu ve Jıkel~ 
hibi bana istedilim auı,.u uzatırken: memurunun azam! müsaınahaaı olmasay. 

- Şimdiye kadar, aedi, tam 16 lirahk dı, o geceki ıis yüzünden Atak :mayin ge
mükAleme yapmışlar'- Bt1rada bu kadu misinin Gölcftte nasıl suya indirildiğini 
müklleme, bir ayda olmazd?? bütün tafsilAtile aizler~ vaktinde miljdtt-* lemek imkinından mahrum kalacaktı~ Altnelft 1ıAN te1mtf}tm,. n '°" fMf'hawdftıl wıJdl edft teıc ıcacıhlı" Ori motclrltl DonaWr Do • 11 •~ bQw\btr7'dt'M• 

Bir aralık bir mu11b (~ U ~ftci IGJlfada) -~..,...,. lıhi tlÇUf llolillclc, "'~ ~ WU&wa.lit''atlm 
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l lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

1 - 379965 lira 85 kuru~ keşifli İstan bulda Cerrah paşa has~esinde yapılacak 

Şirürjl kliniği binası inşa!ı vahidi fiat üz erinden kapalı zarfla eksiltmeye konul • 

muştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler jUn lardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 

C. Bayındırlık genel şartnameı.ı. 
D. Özel şartname. 

E. Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli. 

F. Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı k eşif bedelinin yüz binde beşi nisbetinde 

bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 

3 - .Eksiltme 11/4/938 Pazartesi günO. saat 16 da Oniversite Rektörlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18950 lira muvakkat teminat ver • 
mesi ve bundan başka ~ğıdakl vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in -

şaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar de

ğilse inşaat müddetince fenni mes'uliyetl kabul ettiğine dair bir mühendb veya 

mimann noterden tasdikli senedıni veyahud da bir mühendis veya mimarla müş

tereken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 
5 -Teklü mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir uat evvel ;Komisyon 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların en geç 3 ilncü maddede yazılı saate kadar 

gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması prttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl643, 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYA GOSU 
6 ncı keşide 11 l Nisa~ / CT3~ dedir... • 

Bu kqidede : 

2 00.000 ve 5 0 .000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 13.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi menfaatınıı iktizuıdır. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet binasının ön cephesinde yaptınlacak 4306 lira 41 kuruş k~şif be

delli harici projektör tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme ll/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15,30 da VeklleL binasında 

toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 322 Ura 98 kuruştur. 

4 - İstekliler bu i§e aid resim ve fennt ve hususi şartnameleri ve mukavele 
projesiyle sair evrakı levazım Bllrosundan parasız olarak alırlar. 

5 - isteklilerin ikinci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarile birlikte 
Vekalet satınalma komisyonuna gelmeleri ilin olunur. cl622, 

SON POSTA 

En t1UES~in iLACIDIR 
Annelere m üjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısıncıa piyasada 

mevcudu kalmıyan bQyQk kutu 
net - net 450 Gr. 

&. M. A. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk doktor
larımız ana sOdUnün 
eşi olnn ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yı nnnelere ehemmiyetle 
tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
'l'afsiltlt tçin : 
Gnlala P. K. 1097 ye mOracaat 

!EN ELİK 
TECRÜBENİN 

NETİCESİ 

LUMABAGO 
SİYATİK 

8~ tA8oğ.J, alg~~ 
~·~~·81LKO 
~ w ~uU-t. 

HER Vl!ROE ARAYIHIZ 
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Gözlnk reçetelerinizi yalnız Kan· 
zuk eczanesinde yaptırınız. Kanzuk 
gözlük servisi zengin ve mutena 
çeşidlerlle prof esörlerimizJn maz
harı takdiri olmuştur. Gayrı fennt 
gözlnklerden sakınınız. 

KANZUK ECZANE.Si 

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

evrakı matbua pazarlıkla satılacaktır. 
II- Pazarlık 31/I!l/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Kaba· 

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

edilecektir. 
IV - Satılacak malların nümunesi her gün öğleden sonra Kabata§da Satıı 

Komisyonunda görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa • 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona mUracaatları illn olunur. 
cH6t. 

İstanbul Telefon Müd ürlüğünden 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Mikdarı bedeli teminat 

Telefon kordonu 3-lü 1 Y.ı metre 1500 Aded) 
> > 2-li 1 ' 2500 ' ) 

Santral kordonu 3-lü 21!.ı > kırmızı 250 > ) 
> > 3-lü 2Yz ' beyaz 250 • ) 
> > 3-lü 2.lf.r ' yeşil 250 > ) 5464 Lira 409.60 
> teli 3-lil 10 K.lm. ) 

' 
, 2-li 15 > ) 

Dahilf tesisat teli 2-U fO ' ) 

Çift bükülmüş kapalı 1'ronz tel 75 Kim. ) 
1 ~ m/m lik bronz tel için bakır zıvana 5000 Aded) 
2 m/m lik bronz tel için bakır zivana 2000 > ) 8465 Lira 634.88 
2Yz m/m lik bronz tei için bakır zivana 3000 > ) 

Müfredatı yukarıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 4/4/938 tarihine müsadif Pazartesi günü sırasile saat 15 ve 16 da Mü-

• 
dürlüğümüz merkez binasında toplanacak Alını Satım Komisyonu huzurunda 
ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri her gün Levazım dairemizde görülebilir. İs
tekliler, muvakkat teminatlarii.e beraber 2490 No. lu kanun mucibınce ibrazına 
mecbur bulundukları evrak ve vesaikle müteahhitlik vesikası ve teklif mcktu· 
bunu muhtevi kapalı zarfların~ o gün birincisi için saat 14 ve ikincisi için saat 
15 şe kadar komisyoı'la tevdi etmelidirler. (867) 

lstanbul Orman Baş Mühen :li.sliğinden: 
Cinsi Mikdarı 

Hacmi 

M3. D3. 

Muhanunen vahit fiatı 
Lira K. 

Çam 3641 208 5 15 
Göknar 7 079 3 85 
ı - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt devlet 

ormanından numaralanmı§ -5641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet kerestelik devrik 
çam ve 7 M3. 079 D3. ba denk 3 adet kerestelik Göknar ağacı bir yıl içinde çı· 

kanlın.ak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile artırmaya konulmtlljtur. 
2 - Arttırma 5/4/938 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Bolu HükiıPlet 

binasındaki Orman dairesinde yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul metre mik8bı muhammen bedeli çamın 515 ve Gök

narın 385 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini glSrmek lstiyenler Bolu, Ankara, 

İstanbul Orman Başmühendis muavinliklerine ve Orman Umum Müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. cl489> 

~•-•"' DIŞ T ABIBI ;. 

RA TlP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ~6, Kıı.t 1 de hergOn öğleden 
sonra aant 14 den 20 ye kadar 
hastaıa.rı kabul eder. 

lstanbul asliye üçüncü hukuk mahkeme • 

sinden: 

Ruşlt. tarafından Ferlköyünde BarutbaM 
caddesinde 88 numarada karısı Hüseyin kızı 

Ane aleyl'\lne mahkemenin 88/350 numaralı 

dosyası ile açılan boşanma davasında, dava 
arzuhali 10 gün zarfında cevab vermek üzere 

müddetaleyhanın gösterilen ikametgfi.hına 

bernyı tebliğ gönderilmiş ise de üç sene evvel 
yazılan ikametgahı tahliye etmiş ve yeni lka-
mctgfıhı da meçhul olduğundan arzuhal su
reti tcbltğ edilememiş olduğundan hukuk 

usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 
nlcl maddeJerl mucibince hülfisat muhte\'L 

Son Posta 
Yevınl. sı.vası. Havadis ve Halit razetuı 

Yerebatan, Çatalçe,me aokak,. n 
IS TANBU L 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuı ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. ı.r. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. li.r. 

ı--ıı--ı---
TÜRKİYE 1400 7b0 400 tbıı 
YUNANİSTAN :l340 12i0 no 27" 
ECNEBİ 27iJJ 1400 bvO 300 

Abone bedeli peşlrdır. Adrea 
değıştirır.ek 2:> &uruştur. 

Gelen evrak f.?r!Ti verilme~ 
l lcnlarJar mes'uliyet alınm~ 
Cevap için mektublar:ı 10 kuru§luk 

Pul ilavesi Jazımöır. 

1 
Posta katusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 
yatının bir ay müddet.le gazete lle 119.nen 
tebllğlne ve arzuhal sureti divanhaneye ta
likine karar verllmtştlr. İllin tarlhJnden iti

baren 10 gün zarfında müracaatın dava nr

zuhallnl tebellüğ ederek cevab vermesi ıuzu- ı 
mu tebllt makamına kaim olmak üzere key-

fiyet llln olunur. 1-ıı----------~--...ı1 
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ispanyada dahili harb 1 TELGRAF HABER~ Orta Avrupadaki Yahudilerin başları derdde ! 

İskenderigede Macar ve Çek y ahudileri 
~~n~~!. 2~~-~is~~!~in- de hicrete başladılar! (Baştarafı l inci sayfada) r zabit ve 1349 lejyon;rin yaral~nciığı, 33 

sona ermek Üzere 
selon hükumeti, Fransa nezdinde ye - kişinin de knyboldugu kaydedı.unekte - tihabat esnasında şehrin muhtelif semt 

lerinde çıkan karışıklıklar neticesinde 
yirmisi polis memuru olmak üzere 70 

ni bir müracaatta bulunarak kendile - dir. 
rine acilen tnyyare, silah ve mühim - Fransanın vaziyeti 
mat gönderilmesini ısrarla rica etmiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında harekete ge
çen Sovyetlcr, Fransa yolile İspanyaya 
sür'atle silah ve harb malzemesi gön -
dermeğe başlamışlardır. 

Lerida da işgal ediJdi 

Londra 28 (Hususi) - Dünden iti
baren Katalonyaya girmiş olan Fran -
ko kuvvetlerinin, mühim bir merkez 
olan Lenda'yı da işgal ettikleri haber 
verilmektedir. 

Frankocuların sağ kolu ise Barca:;
troyu işgal c derek, Akdeniz sahillerine 
doğru inmektedir. 

Barbastro alevler içinde yanmak -
tadır. 

Hemen hemen bütün cephelerde hu 
kumet kuvvetleri hiç bir mukavempt 
göstermemektedirler. 

Barselonda bulunan İspanya nükfı -
meti müstacel bir toplantı yapmış ve 
icab eden kararları almıştır. 

Hükumetçiler 11evmid 
Barselon 28 (A.A.) - Franknnu".1 

Fraga ve Leridadan yaptığı mukmrp -
met edilmez ileri hareketi harbi bın -
nefis Katalonya topraklarına intikal 
ettirmiş ve Orta Pirenelerden olan mu 
nakalatını da tehdid eylemiş bulunu -
yor. Diğer taraftan Frankocuların sol 
cenahı emniyet altına girmiştir. Bu su
retle denize doğru yapacakları taarru
m rahatca hazırlayabileceklerdir. 

Şimdi İspanyanın mukadderatı Ka
talonyanın vereceği karara, mukavemet 
derecesine ve cenup ile olan muvasa -
}asını koruyabilmesine bağlıdır. . 

Roma 28 (Hususi) - Paristen Cior-:ıa
le d'İtalia gazetesine bildirilci;ğine göre 
16 martta toplanmış olan yüksek askeri 
şiırada, başvekil Blum İspanya hüktl -
m0tçıl<'rine fiili yardım yapılması için 
talimat vermiştir. 
Toplantıda hazır bulunan erkanıhar -

biye reisile başkumandan generol Ga -
mel<'n, verılen bu talimata §iddetle iti • 
raz etmişler, münakaşalar olmuştur. 

Diğer taraftan İngiliz hükumeti de, İs
panyada yapılacak olan her hangi bir as
keı i müdahalenin vahim tPsirler uyan -
hracağını Fransaya ihsas etmiştır. 

Pariste intişar eden Jur gazetesine gö
rl'.'. Blumun vermiş olduğu talima: tatb"k 
edilse idi, İta1ya i1e Fransa arasınd~ mu
'ıakkak surette şiddetli bir ihtilaf baş -
göstermiş olacaktı. 

İtalyan gazeteleri, böyle bir ihtilafın 
atlatılmıs olduğundan dolayı sevinçleri-

kişi yaralanmıştır. 

Nahas paşanın İskenderiyeye gelişi 
bir çok kargaşalıklara sebeb olmuştur. 

Vefd partisine mensup bir çok genç
ler polis memurlarına taş atmışlar, po
lisler de onlara sopalarla hücum et -
mişlerdir. 

Nümayişcilerden 45 kişi tevkif edil
miştir. 

Ankara borsasının 
Açılma hazırlılıları 

Ankara 28 (Hususi) - Borsanın 
nakline başlanmıştır. Borsa komiseri 
Rifat şchrimıze gelerek yeni binada 
yerleşme işlerine nezaret etmektedir. 
Ankara borsasının açılacağı 1 Nisan 
günü Başvekil Celal Bayarm merasi -
me reislik etmesi ve bir nutuk söyle -
mesı kuvvetle muhtemeldir. 

ni gizlememektedirler. Sıhhat işleri için yanm 
İtalyan gnzetelerinin neşriyatı 

Roma 28 (AA.) - İspanya vaziyetin - milyonluk tahsisat 
den bahseden Ciornale d' İtalya dıyor ki: Ankara 28 (Hususi) - Sıhhat Ve -

- İtalya İnr,ıl z plô.nının derhal ve ka· k: letinin önümüzdeki yıl büdcesine, 
yıdsız şartsız olarak tatbika hazırdır. İn- 1 hac;taneler inşaatına devam için yarım 
giliz planı ortnva at•la!ıdaube·rı İtalya milvon liralık tahsisat konmuştur. Bu
İspanvaya tek bir nefer ve tel: bir silah nunla İstanbul çocuk hastanesinin be -
göndermemi tir. Fransa ve Sovyetler Bır şınci pavyonu, Elazığ Cüzam hastane • 
!iği kendi gönüllülerini çeker Ç"kmez si, Er.mrum nürnune ve Zonguldak has 
ltalya da bütün gönüllülerini eeri ala - tanesinde pavyonlar, Çorum küçük 
caktır. sıhhat mektebinin bazı noksanları, Di -
İspanya işlerine daha müessir bir mu- yarbakır nümune hastanesi, İstanbul 

dahalede bulunmak için Fransada hüku- akliye ve asabiye hastanesindeki morg 
met nezdinde yapılan teşelıbüslerı İtal - yapılacak, Heybeliada sanatoryomuna 
ya efkan umum iyesi büyük bir dıkkatl<' 

1 

yüz yatak ilave edilecektir. Dığer ta -
tnkib· eylemPktedi:. Bu teş~bbüslc>r ya1

: raftan bü~_cede salgın_ hastal~k~arla ya
nız İspanyada değıl, Akd•·nızde ve hatta pılacak mucadeleye aıd tahsısat da art 
bütün A vrupada büyük tehlikeler doğu-

1 
tır:lmıştır. 

racak mahiyettedir. Bu teşebbüslerde bir ---------
de esrarengiz bazı manevraları ilave et- Banka direktörleri nisanda 
mek de lazımdır. Londradan dönecekler 

Barselona sakin ve normaldir. Jşci -
ler son hava taarruz1armm sokaklara 
döktüğü ankazı 1emizlemek ve cesedle
ri kaldırmakla meşguldür. Halkı :nu -
kavemete teşvik için duvarlara ve kal
dırımlara kireçle yazııar yazılmıştır. Dost / ran ile 

Fran<::anın bir müdahalesi ihtimal -
Ankara, 28 (Hususi} - Londrada bu

lunan Milli bankalar direktörlerimiz 
Nisan sonlarına doğru şehrimize gele
bileceklerdir. 

ıerı etrafındaki şayialar ısrarıa devam Yeni bir anlaşma 
etmektedir. Maamafih yarı resmi Van- (Baştarafı 1 inci sayfada) 

P. T. T. idaresinde yeni 

(Ba§tarafı 1 mci sayfada) arazi onların ellerine g çmiş ve bu ara~ 
sını mevzu olarak ellerine aldıkları za- zide memurluk ve mü..,tahdemlik onların, 
man, istatistikleri karıştırarak bir tnkım amelelik de Macarların hısselerin~ duş
rakamlar topluyor ve bunları ortaya at:· müş! 
yorlar. Mesela, bütün Macaristanda Naziler bu rakamlan böyle verdıkten 
444,000 Yahuri vardır. Nüfusu sekiz mil- sonra bundan evvela bir takım neticeler 
yon olan bir memleket içın bu, o kadar çıkarıyorlar ve propaganJayı bunun üze
küçük bir aded değildir. Fakat, bütün rine kuruyorlar; cbu haı böyle devam e
Macaristana aid olan bu rakamın hemen derse, diyorlar; yakın bir zamanda bü • 
yarısı Budapcştede sakindır: 225,000. Ge- tün Mac:ıristanm idarcsı Y:ıhudiler·n el· 
riye kalan mikdar da Macaristanın muh- lerine geçecek!> Ne kadı:: çok genç ve 
telif büyük şehirlerine dağılmıştır. Hal • işsiz Macar Yardır .ki bu propagand:ı kar .. 
buki, 1780 senesinde yapılmış eski bir nü- şısında Yahudileri Macaristandan atıp 

fus tahririne göre, vaktile Budapeşte işlerini ellerinden almak fikrim hoş bul• 
§ehrinde yalnız 122 Yahudı varmış. O za- makta beis görmüyorlar. Zaten Avustur .. 
man Budapeşte de küçük bir şehirmiş. yada da Naziliğin intişarında bu tarz • 
Fakat o zamandanberi ıehrın nüfusu beş daki propagandanın tesı rı çok büyük ol· 
defa artmış, buna mukabil Yahudilerin muştı1r. Şimdi ayni tarzda propaganda 
şehirdeki nüfusları da 1882 de!a artmış! bizde de başladı. 
Bu rakamları veren Naziler .Demek olu- Bu suretle, Macaristruıda dn sür'atlo 
yor ki, diye ilave ediyorlar, Macarista • bir Yahudi meselesi çıkıyor, demektir. 
nın milli ve ,iyasl merkezı olan Buda - Evvelki gün, parlamentod1 Kont Bete • 
peştede, Yahudilik, Macarlık aleyhine len büyük bir nutuk irad ederek muhte
müdhi§ bir nüfuz kazanmıştır. Böyle lif meseleler arasında Yahudı mE"scle -
giderse, bütün Budapeşte ve bınaenaleyh sinden de bahsetti. Bunun etrafında ya· 
Macarlığın idaresi onların ellerine geçe- pılan hareketlere ve prop3ı;randalara işa

cektir., ret eyledikten sonra cböyle bir mesele 
Bu iÖZÜ bir yandan söylüyorlar, öbür vnrdır. F;ıkat, biz bu mesC'leyı Macar 

taraftan da onu isbat edecek bir takım devletinin Ana Kanununun hududları 

rakamlar gösteriyorlar. Bu rakamlara gö- içinde halletmeliyiz~ dedi. Kontun bu 
re Macnristanda ticaret, banka, doktor- bahse dair olan sözlen mecliste büyük , 
luk avukatlık, gazeteler, gazetecilik ve heyecanlar ve hareket' r uyandırdı. An
ma~baalar kamilen Yahudilerin hakimi- cak kont da hal için mil-ıbrt şekiller gbs
yctleri altında bulunuyor. ı tcrmcdi. Yalnız tehlikelere ve yapılaı; 

Faraza, Budapeştede bunların hepsin - propagandalara işaret ederek öu işde hü .. 
deki iştirak nisbetleri yüzde kırktan yüz- kfunetin bütün faaliyetınin şimdiye ka
de seksene kadar yükselıyor. dar chavanda su dövmek> e münhasır 

Bu Yahudi aleyhtarlığı propagandasını kalmış olduğunu söylemeğe münhasır 

yapanlar, istatistiklere istinaden göste - kaldı. 

riyorlar ki bütün bu işlerd~ çalışan Ya- İşler bu şekilde giderse Ynhudiler Ma
hudiler arasında, aşağı hizmetlerde bu • caristanda da rahatsız olmıya başlıya • 
lunanların. ezcümle her nevi amelenin caklardır. Nitekim, Çekoslovakyadaki va
nisbeti fevkalAde azdır. Yahudilerin el - ziyetleri birdenbire müşJ...ii! bir şekil al· 
!erinde bulunan en aşağı hizmet memur- mıştır ve bunlardan bir çoğu şimdiden 
luk veya müstahdemliktir. tası tarağı toplamıya başladılar. 

Bunun gibi, toprak meselesinde de Ya- Merkezi Avrupa sükUn bulmaktan çok 
hudilerin iştirakleri hakimdir. En büyük uzaktır, vesselam! Törb?c BPla 

guardia gazetesi, cKatalonyalıların rak, ayrı bir umumi müdürlük halinde iş
Fransız himavesini:ıı düşündükleri ha - letilecektir. Umum müdürlüğe Ömer Lfıt
berl · ni acı ;cı tekzib etmektedir. fi tayin edilmiştir. Merkez de Erzurum-

$ ıllerde bulunan Tarragona ve dan Trabzona nakledilmiştir. Ankara, 28 (Hususi) - Posta ve tel - h lü I"t"k ··ı · d d l t 
• (Ba§tarafı ı inci ıavfada) a po ı ı a gu mesm en o ayı e -Kastellona !';ehirleri bugu""n yeniden ha İran hükumetile yapılan bir anlac:ma graf Trabzon mu""fettişlı·gWın· e Ankara '- k ıı· ·· t ··f·· ·· b"ld" d"kten nr"' 

tayinler 

ÇekosloVakya hummalı 
bir harb hazırlığı içinde 

~ gün Alman dili a.onuşan e a ıyet ıçm essur ve eessu unu ı ır ı so .. 
va taarruzuna uğramıştır. neticesinde, transit otobüslerimiz Tebri- müfettişi Zülfi, Ankara müfettişliğine mevcud kanunlar ve nizamlar bu statu demiştir ki: 

Barselondaki toplantı ze kadar işlemeğe başlıyacaklardır. Bu Muğla müdürü Rıza tayin edHmişler - da tarsin ve tevsi olunacak ve mezkur e- Alınan totalitarizmine, Çekoslovak 
Faris 28 (AA.) - Barselondan bil- suretle edilecek istifade çok artacaktır. dir. kalliyet için kanuni bir esas teıkil eyli • milli birliği, memleketi ve milleti mü· 

dı.rı"',dı"gWı·ne go··re İspanya hükümeti rei- Bu son anlaşma, iki hükumet arasındaki d f t k · t · · · et h"bı" 
yecektir. a aa e me ıs eyen ıyı nıy ~n ı 

8i Negrin bugün Katalonya hükum•t!. dostluğu belirten yeni bir vesiledir. İzmir Valisi ve Belediye Hodza demiştir ki: kimselerin müttehid cephesile karşı 
reisi Kompani ile uzun bir mülakatta Tahsin Uzer mcb'uı oluyor Reisi Ankaradan döndüler _Ekalliyet aiyasetimizde yeni bır saf- koyacağız. Barış ve huzuru korumak i-
bulunmuştur. Ankara 28 (Hususi) - Münhal meb'us- İzmir 28 (Hususi) _ İz:m,rre "d iş- haya giriyoruz. Fakat Çekoslovakya si- çin bütün imkanlarımızı yapacağız. 

Bundan sonra halk cephesi ve sen- luklara Cumhuriyet Halk Partisinoe gös- ""k yasetine, ana yasaaı çerçeve.ii ir.ınde de- Çek gençliğinin faaliyeti 
h. b" k f leri ve İzmirin çalışma planını, u - "'. 

dikalar ]iderlerile mü ım ır on e - terı"len namzedler arasında dördtıncü u- vam edecektir. Çekoslovakya kendi dahili Prag 28 (A.A.) - Dün bir milli Çek t ·· k... sek devlet makamlarına izah eden va- • 
r?.,c; akdetmiş ve spanyanın muş Uı mum·ı mu·· fettış" i Tahsin Uzerin ve inhisar- · ·· siyasetine müdahale irin barkın yaptığı gençligı" · komitesi ihdas edilmiştir. Bu 1 t t li ve belediye reisi şehrimize donmuş - ~ 
vaziyette bulunduğunu an a mış ır. lar direktörlerinden emcklı subay Os • bütün teşebbüslere karşı koyagelmiştir. komiteye sağ cenahın dört fırkasına 

• •w• }erdir. İhtililciJerin teblıgı manın bulunacakları söyleniyor. Bu hattı .hareketini kat'iyyen değiştirmi- mensup gençler dahil bulunmaktadır. 
Salamanka 28 (A.A.) - Umumi karar- lzmirde süvari polis yecektir. Komite reisi Aloi Usak, Hodza'ya genç 

gahtan 27 /3 tarihinde tebliğ edılmiştır: Çocug"' unu bıçakla doğrayan •1 } Hatib, İngiliz başvekili Chamberlainin Iiğin kayıd ve şartsız olarak devletin 
Sol cenah kuvvetlerimiz b•.ıgün ileri teşkı ah yapı ıyor son nutkuna da temas etmiş ve bu nut- hizrnefne amade bulunduğu ve fırka -

hareketine devam ederek 13 köyü işgal kadın ! Ankara, 28 (Hususi) - İzmirde süvari kun beynelmilel sulhu korumak bakı - lannın menfaatlerini Cumhuriyetin i -
etmişlerdir. . (Baştarafı 1 inci .~ayfada) polis teşkilatı yapılmasına karar veril- mından büyük faydalar husule getird: - cablarına tabi kılmakta olduğu hak -

Orna bölgesinde 4 köy işg:u ettik. Di- miştir. Fatma tevkif edilmiş. derhal mu- miştir. Bunun için 15 bin liralık hay - ğini ileri sürmüştür. kında teminat vermiştir. NasyonaHst 
ğer kuvvetler Peralta de Alkolea ile Tor- hakemcsine başlanmıştır. Cani kadın ilk van mübayaa edilecektir. Emniyet u- Leh ekalliyeti de ha~ kaldırıyor gençler, müşterek faaliyetlerinin mil -
rnilloyu işgal ettiler. Bu bölgede 500 den muhakemesinde demiştir ki: mum müdürlüğü yeniden polis köpek- Prag 28 (Hususi) - Çekoslovakyadaıd li kuvvetlerin bir araya getirilmesi hu-
fazla esir aldık. · - Çocuğu ben öldürmedim. Doğur - leri de satın alacaktır. bütün Leh cemiyetleri müşterek bir bl • susunda eski nesillere misal teşkil e -

Junguera üzerinden Fransaya giden is- duktan sonra mutfağa bırakmıştım. Ke- --- yanname neşrederek muhtariyet ve hii • deceği ümidinde bulunmaktadırlar. 
tikamette 29 kilometre ilerledik. Dah~ diler yemiş. Hatta kedilerin ağzından al- Meclisin toplantısı kfunet idaresinde temsil hakkı istemek- Pragda Alman partisinin kararları 
ıonra Cinka hatlarını zorladık. Bu nehr! dığım etlerini iplikle diktim. Ankara 28 (AA) - Büyük Millet Mec- tedirler. Prag 28 (A.A.) - Alman Na;;yo -
aştık, bundan sonra Aragond.:ı Torreııte, lisi bugün Hilmi Uranın başkanlığında Çekoslovakyadaki Lehlilerin aded! 70 nal - Demokrat partisi kongresinin ka-
Velilla, Cinka ·ve Fraga'yı Vt! Katalon- İzmir f elefonunun sahn toplanarak Nafia Vekaleti 1937 mali yıh bindir. Memleketin umum nüfusunun sa- panması esnasında partinin yenı reisi 
yada Masalkarreis'i zaptettik. Bu bölge- alma mukavelesi büdcesinde .Nafia Vekaleti emrindeki yısı 16 buçuk milyonu bulmaktadır. Jakş tarafından tanzim edilmiş olan bir 
de binlerce esir aldık. mektebler inşaat, tamirat, tesisat vesai- Milli Birlik partisinde program kabul edilmiştir. Progra111ın 

Knspe Gandesa yolu üzerind~ düşma- Ankara, 28 (Hususi) - İzmir telefon re masariflcri karşılığı> adiıe açılan hu- Prag 28 (A.A.) _ Milli Birlik par- başlıca noktaları şunlardıı;.: 
nın şiddetli mukavemetini kır.dık ve bır tesisatının satın alınması için hazırla- susi fasla konan tahsisattan sarfedilemi· tisinin hükumete yeni giren mümes - 1 - Çekoslovakyanın şimdiki hu 
çok tepelerle köyleri işgal ettık. nan mukavele tasdik için Millet Mec - yen kısmının 1938 mali yılı bildcesine de silleri dün partinin yeni politikasını dudlarının muhafazasi, bu hududların 
Sağ cenahımızda, Kaaletas, Marron - lisine verilmiştir. yeniden varidat ve tahsısat olarak kayde- müzakere etmişlerdir. değiştirilmesi yalnız Südet Almanları 

do, Sierra de Los Monhonos ve Kastel • --- dilmesine dair olan kanunun ikinci mü- Kramer'in yerine parti reisliğine değil, belki bütün Alman milletini ö -
lon vilfıyetinin ilk köyü olan Posa'yı zap- İcra mütehassısı İzmirde zakE!resini yapmış ve kabul etmiştir. gelen Hodac, hareket birliği lüzumun- Jüm tehlikesine maruz kılacakh:,. . 

tettik. İzmir, 26 (Husust) - İcra ve iflas Büyük Millet Meclisi çarıamba &ünü da ısrar ederek demiştir ki: 2 - Demokrasi esaslarına muc;tc>nıd 
Hava müdafaamız düşmanın 4 tayya- d IA h kk toplanacaktır. cMı"ll·ı h~'-ı"miyet ve hu-rrı"yeti mü - Çekoslovak kanunu esasisinin muha -kanununda yapılacak ta. i at a ın - dA 

resini düşürdü. da bir rapor hazırlaması için celbedi - d k ı· dafaa edeceğiz. Devletin ve milletin fazası. 
Tage bölgesinde düşmanın bütün hü - len mütehassıs Le.mmen, muavıni Sa _ An kara a ana ızasyon hürriyetine dair olan hayati mesele _ 3 _ Pragın iktısadi, mali . ve i_~ar! 

cumlarını defettik. dıkla beraber geldL Ve İzmir icrasında Ankara, 28 (Hususi) - Ankara ka- lerin hallinde her türlü kompromiye merkez olarak muhafazası, zıra Sudet 
ispanyada harb eden İtalyanlar tedkiklerine başladı. nalizasyonu için Sıhhat Vekaletinin ha- karşı mücadele edeceğiz. ahalinin baka v.e saadeti Çc~oslu\~ak • 

hakkında bir tebliğ zırlamakta olduğu iptidai etüd tamam- Milli Birlik partisi Orta Avrupa yanın cihan iktisadiyatmdakı vazıye -
Roma 28 (A.A.) - Salamankadan Ste- Kızılayın bir yardımı lanmıştır. devletlerile dostluk münasebetlerinin tine bağlıdır. 

fani ajansına gönderilen uzun bir teb - ve Almanya ile de iyi komşuluk müna- 4 - Alman Nasyonal - Demo~rat 
t Ankara 28 (A.A.) - Kızılay genel 1 k•ll • t } d Al 1 ç k 1 k liğde Aragon tararruzuna • talyan gö - cra ve 1 erı op an 1 sebetlerinin tesisi lüzumuna kanidir. fırkası, Südet man arın e os ova 

nüllülerinden mürekkeb bir müfrezenin> merkezince, Emet kaza merkezinde ev - Ankara 28 (Hususi) _ İcra Vekilleri Milli Birlik partisi başkanı Jczek, devletinde ikinci millet olarak ın~vki -
Ieri yanmak suretile muavenete muhtaç ld t ı... 1 lıan lil.m iştirak ettiği tasrih edilm('ktedir. 1 lt heyeti bugün akşama doğru Mecliste ~r Çek halk partisinin, ittifaka tarafdar }erini • e e me&... P qma • Tebliğde netice olarak İtalyanlardan vatandaşlara telgraf havalesi o arak a ı olmadığı halde, Azası Almanya • aa- auau l1ia -.. 

29 zabitle 253 lejiyonerin öldüğü, 123 yüz lira yardım yapılmıştır tıDplantı 7apmıştıt. 

. - - . . . - -
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(Pcrvinden Selmaya) 

Sevgili Selma, 
Seni görmiyeli bilsen içimde ne deği

~iklikler oldu. Beni şimdi görmüş olsan 

şaşırırsın. Artık o neş'eli Pervin kalma

dı. Onun yerine mahzun, düşilnceli biri 
1 

geldi. En küçük bir söz beni yaralıyor, 

kilçücük bir hareket gözyaşlarımın bo

şanmasına sebeb oluyor. Içimde ynğmur-

1 rdan evvel ortalığa basan kasvete ben

zer bir sıkıntı var. Kalbim meçhul, yeni 

ve esrarlı alemlere bakan bir pencereye 

benziyor, lfıkin bir pencere ki, siyah per· 

delerle örtülü, ötesini, bu çekici fılerni 

görmek imkanı yok. 
Şımdiye kadar nrasıra bu perdeyi ara

lıyan birisi vardı. Derdli ve gamlı za
manl~rımda ona koşardım. O, bana bu 

Yazan: 

Fikret Adil 

• 

esrarengiz alemlerin birer parçasını gös- cSevgili Selma, seni gormiyelt bit sen içimde ne değişiklikler oldu!. 
terir, görebildiklerimden o kadar büyük aşkına bana doğruyu söyle. Gözlerinden dolayı duyduğu kıskançlıklardan gelerı 

d h · öperim canım. bir hnset hissile ortaya çıkardıkları ve bir lezzet duyardım ki, per enin epsı 
Pervin ahlak diye isim taktıkları telakkiler onu 

kalksa, belki inkisara dilşerim korkusile (Lutfiden Selmaya) bu kapıdan geri çekti. Ne yapabilirdim' 
daha fazlasını istemez, onun hareketini Sevgtli Selma, Bu yüz binlerce hasud ihtiyarın koyduğu 
yarıda bırakır, odama kaçar, kendimi Benı, Pervin vesilesi ile de o~sa, hatır· ı kaideler m~ntık ile: tell•'.n ile,. i~ah ile 
yatağımın üzerine ntar, titreye titreye, Jadığına teşekkür ederim. Vakıa, seni on yıkılamaz kı. Bu kaıdelerm harıcınc, sa
anlatılamıyan, yalnız duyu an ve hara· gündur ziyarete gelmedım, bende de kıı: 1 dı:cc er~i~ ~l~n kimsel~r. çık~bili.r ve on-

rrtifo yanılan tatlı hisler altında dişleri- sur var ama, halimi biliyorsun. ve bem ı !arın hıçlığinı anlıyabıhr. Pcrvın nnla· 
çoktan bu gibi içtimat kulfctlerder. af- mıyordu ve ben onu sevıyordum. Bir t<'k 

mi ya tıkl ra geçırir, hırçınlaşırdım. 1 d o h h 'b 
!ettiğin içın tekrar affıni ıstemiyorum çare~ var ı._ . n~? ru .. una manen sa -: 

Şimdi artık bu hislerin dnüssılssını çe- Pervini ihmal ettiğim hakkındakı ser- oldugum gıbı vucudune hayalen malık 
kıvorum. Çunku bu son günlerde yapa- zenişlerin yerinde değil. Hayır, onu ih- olabilirdim ve bunu yapt!m. 
valnız k ldım. Lı'.'ıtfi beni galiba sev- mal etmiyorum, sadece onu maddcsi:ı- Şimdi, gidip Pervini görüyorum. Onun 
mckten bıktı. Beni tamıımile terketti d!- den ayırdım, chayalleştirdim>, onunla vücudünden hayalime cer~vanlar alıyo
:v mem. Gene eskısi gibi, sık sık geliyor. şimdi hayalen meşgul oluyorum. cFakat, rum, cakümülUtör. üm olduğu zaman 
Fakat nnnE'm uyuyup t3 yalnız kalınca, diyeceksın, ne diye gene eskisi gibi onu gidip hayalini tecrssüt ettırıyor, vücu
e!.kiden oldu~u gibi, cperde• yi kaldır- görüyorsun?> Buna şöyle cevab verebi- düne malik oluyorum. 'Blı, bır müddot 
rnağa teşebbüs etmiyor. Eskiden oldu~u lirim. Nasıl elektrik, haddi zatında hayal böyle devam ediyor, cakümüliıtör• t.v
gibi, yanıma sokulup, titriyen sesile ba- gıbi tutulmıyan fakat mevcud olan bir şalınca tekrar gidip onu çörüyorum. 
na, haddi zatında ehemrniyetsi7.. • faht ~e.y olduğu halde .. onu el~e edebilmek Nihal meselesi saçma. Şimdılık hayali 
kelımelerin ne ehemmıyeti var? - haki· ıçın tel,A ampul, duğme gıbi .b~r tak1ın yaşadıkça Pervin için böyle bir tehlike 
katte büyük manalarla dolu sözler söy- ş:~ıer .lazımsa, bana da~ Pervının hay~- ı yok. Fakat bir hayal ne kadar yaşıyabi
lemiyor, eskiden olduğu gibi cBana ... lı.nı içın_ıde canland~rabılm.e~ ve istedı-ı lir? Orasını, Selma, sen bl'ndcn daha iyi 
Kuzum desene!.. diye ya~varmıyor. Bi- ğım şekılde yaşatabılmek ıçın onun za- bilirsin. Gozlerinden öuer ve Pervinc 
lüSin ki, bilmem ne vesile ile ona bir de· man zaman huzuru, bakışları, madde:;i 1 sendeki kemali tdkb edebilmeği temen· 
fa cKCııum şunu yap> demiştim ve bu lazım. Bir kelime ile Pervinin vücudu, ni ederim. 

1 

cKuzwn. sözü onun çok hoşuna gitmiş!i. maddesi, hayali için bana bir hareket Ltttfi .. 
Evet, ne diyordum?. Lutfi benimle eski- noktası oluyor. Bilirim, tnadcı ve merak- ~---------------u 
si gibi değil Sadece, hır koltuğa gömü· lısın, cbuna sebeb ne? Niçin onun haya- 1 

lü.yor, gözlerini bana dikiyor, uzun uzun. lini istiyorsun? Maddesi, vücudü sana 
ve sofradan kalkmış, doymuş insanlara kafi değil mi?> diyeceks!n. Evet, diyect
mahsus bir rahatlıkla bakıyor. Ve ben, ğim. Kafi değil Zira, Pervin, senin gihi, 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Fena gün dostu 
Çevıren: ismet Hul11si 

biru cenaze :merasimi gibi geçen bu u- benim gibi henüz jçtimaf telakkilerin tc- ''---------------..: 
zun saatler içinde onun cperde> yi kal- siri altındadır. Kalbini ve ruhunu bana ~8 -· · 1· · - -·-----···- -
dırması için bir harekeHni bekliyorum. verdiği halde, vücudünü bir türlü vere- İr ya ancı doktor yakalandı 
Artık bu SC'fer, böyle bir hareketini ya. miyor, vücudünü bir cmühadele• ye sak- Bursa (Hususi) - Kanberler ma -
nd:ı bıraJ..-mıyncağım, belki bir daha yap- lıyor, vücudünü bir cSe!11lnye. telakki hallesinden İbrahim; yalancı doktor -
mnı; diye, o esrarengiz, meçhul dlcmi so· etmekte devam ediyor. Kaç defalar onu luktan suçlu olarak adliyeye verilmiş
nuna kadar tadacağım... aşk ve şehvet diyarlarına götürmek iste- tir. Bitpazarında Hakl<ıya nezle ilacı, 

Küzum Selma, beni bu kararsızlık- dim. Kaç defa bu cennet bağının kapısı- müteah Sabriye basur ilacı, havlu-

l\Iart 29 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Mikdan b~deli teminat -10-luk kurşunlu kara kablosu 0,63 rn/m 2500 Metre) 
15-lık kurşunlu kara kablosu 0,63 m/m 2500 > ) 4632 Lira 347.40 
25-Iik kurşunlu kara kablosu 0,63 m/m 2500 > ) 

Telefon ahize kapağı 1500 Aded) 
Santral için sigorta 1000 > ) 

> fişi (No. 9) 200 > ) 1563 Lira 117.23 .. > 150 > ) 
Kondansatör 1 MF. 500 > ) 

Siyah katranlı şerit 600 Aded) 
1715 Lira 128.63 > rn~crrit > 2000 • ) 

Fond boru 76 m/m 1500 Metre) 
> > dirseği 76 m/m 50 Aded ) 3531 Lira 264.83 
> > redüksyonu 50 > ) 

Müfredatı yukarıda yazıiı rnalzerr.~ aç ık eksiltmeye konulmuştur. İhales; 414/ 
938 Pazartesi günü sırasil~ saat 10, 10.30, 14 ve 14.30 da Müdürlüğümüz merkez 
binasında toplanacak. Ahın Satım Komisyonu huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneleri her gün Levazım dairemizde görü tebilir. İsteklilerin 

mezkur gün ve saatlerde ilk teminatlari le müracaatları. (8fü'l) --
fstan bul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 

1294 sayılı artırma kağıdında REF (W') 865/D marka 1/15 numaralı kanuni sa· 
fi sıkleti 1365 kilo ağırlığında 125597 lira değerinde safi ipek mensuca~ 20/4/938 
günü Sirkecıde Reşadiye Cd. Gümrük satış salonunda kapalı zarf usuli!e ak1ar
maya satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız verilir. İstekU,erden ma
lın değerinin % 7,5 pey akçesı makbuzile Ticaret Odası vesikası aranır. Bunların 
usulü dairesinde zarflara konulması ve zarfların eşyanın ihale gününde tam 
saat 12 ye kadar bu Müdürlüğe verilmesi teklif rnektublannın şartnamelerde 
ayrılan yerlere yazılması mecburidir. Zarflar ayni günde saat 13 cıe satı'$ salonun• 
da açılacağı ve esyam!l da hergün öğleye kadar görülebileceği ilan olunur. (1676) 

• 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şidj_Ui baş, diş, adale ağnların1, üşatmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, 
. kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideııi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. tan kurtar. Lütfiye sor, on!l ne yaptım? na kadar geldik. Fakat her detasında, cu Hüseyine de çocuk yapması ıçın 
Nıçin bana karşı hareketlerini değiştir- '1er yılbaşı arkasına hir tekme vurularak l ilaç verdıği tesbit edilmiştir. Bu dok-

di? B~d~ bıktırnıy~~?Yobabunı kow~nlğre~birilit~ar~hlın~~ri- ~r~~a~nınyakındam~akeme~ya- E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
o hınzır Nihal mi sebeb? Selma, Allah katürleri yapılan senelerin, akametten pılacaktır. 

le J..1.,...1a çünde 3 kaşe alrıabilir. 

=: Son Posta'mn edebi romam.: 24 -e::::: 

- Sana yumurta yedırmıyorıar mı? 
1 

- Buyurun Haıız hanım -dıye karu- onu verir .. -dc~i- Bu çocuğun h&yaule 
Münir kekeme kekeme anlatmağa nı karŞlladı. meşgul olmak ısterclim. 

' • ---azan: ezihe Muhittin 
Münirin bu galet yaradılışı öyle dü

şündürücü bir tabiat nümunesı idi ki. 
Macid bır an daldığı düşünceden 

kendıni kurtararak adeta derhal tec -
rid edilmesi lazım gelen vahim, mi'k
ropl u bir hasta ile karşıla~mış gibi Mü
niri elinden tutarak odadan çıkardı. 

Aşağı indiler, girdikleri odada Na
hıd yazı yazmakla meşguldü. Talebe 
ile hocayı görünce: 

- Ne o? -dedi- cezalı mı? 

Macid hayretini yeneıniyerek keke -
ledl: 

Macid: 
- Rıca ederim, münakaşayı bıraka

lım Nahid -dedi- Sen de dinle .. - sonra 
Münire dönerek sordu: 

- Demek sen anneni sevmiyorsun 
ha? 

Münir kuvvetle başını salladı: 
- Cevab ver! Doğru mu söylüyor

sun, yoksa şaka mı yapıyorsun? 
Münir: 
- Do do doğru söyliyonım.. anneırJ 

sevmiyorum!. 
- Niçin sevmiyorsun? • 

Hayır cezalı değil.. fakat çok ga- Münir omuzlarını kaldırıp gene ba-
rib, çok garb! Bu çocuk anasını sev - şını salladı. 
mediğini söylüyor! - Öyle ise söyle bakalım, sen bu 

N..ıhid kendini zaptedemedi!, dünyada en çok neyi seviyorsun? 
Gördün mü maddiyeci bey? .. Ruh Münirin kayık göz bebeği vahşi bir 

~adiselerinin psikanalizini yaparken ışıkla yanarak derhal cevab verdi: 
'l.C kadar haklı olduğumu anladın mı - Yumurtayı .. 
nmdi? Ruh mücerrid ve müstakildir. Macidin yüzüne kan hücum etU, sesi 1
Ier insan. büvük. küçük onun yoğur- boğazında düğümlendi. Si.nirU sinirl: 
!uğu bir hamur parçasından başka birt' ö~sürmeğ~ başlayınca Nahid onun ye-
ey değildir. rıne sordu. 

devam etti: - Tuhaf bir mesele karşısında kal-

- Çaldığım zaman yar1m yumurta d~k. Münir ben .annemi sevmi~o:~m, 
veriycırlar. dıye tutturdu. Sız buna ne dersınız. 

KÜÇÜK l\IÜNİR l\:ARDEŞ KATIJ,t 
I.ki kardeş bu··yu··k b·ır hayretle bakı- - Ne diyeceğlm? Münire hak. veri?-

hi Murtaza efendi otuz dokuz buçuk de-
\•orlardı. Nah"ıd.· rim .. insan üvey anasını sever mı ç. 

rece bir ateşle yanarak yatağa düştü -
• - Öbürlerini ne yapıyorlar? -diye Macid atıldı -Demek Münirin öz ğünün dördüncü günü Acar Fatma kı-
sordu- anası?- zına: 

_ Öbürlerini mi?.. Öbürlerini işte - Öldü evladım .. rahmet olsun cam- - Çabuk bohçayı hazırla da hamama 
ona.. Bekire yediriyorlar.. Bekıri hiç na gül gibi, aslanlar gibi bir tazeydi.. gidelim -dedi- vücudum kabuk bağla-
sevmiyorum ben!.. civan yaşında kara topraklara girdi bi- dı, biraz temizlenelim. 

_ Bekir de kim ? çarecik.. bu saçı bitmemiş öksüzcağız Mürvet itiraz edecek oldu, faknt A

- Kardeşim. anacığı toprağa girmeden Acar F;ıtma- car Fatmanın çatlak sesi onu susturcl,u. 
. nın pençelerine düştü ... İşte sonunda - Yani ne demek istiyorsun? Evde 

Şimdi ikisi de derin hır ~a~ret .ve da bu gördüğünüz hallere girdi. Münir oturup senin mıymıntı kocanı mı bekli
ıztırap içinde kalm~şlard.ı. Bırbırlenne yumuk yumuk, sevimli, şirin bir ~av- yelim? Herif rahatı buldu. Eve bir ok-
bakışıy~.rl~rdı .. Nahıd: w •• rucuktu.. kör olası karılar onu. boy le ka ekmek bile getirmeden iki bacağını 

- Ku.çuk bır çocugun en tabn! .en cin çarpmış gibi yamru yumru hır hale uzatmış keyfine bakıyor. 
insiyaki bir duygu olan ~~a s~v.gısm: getirdiler... _ Böyle söyleme anne .. adamca~ız 
den mahrum olmasını mını mını kar- İk . . . . 

. f ' . . 1 tahlil i genç kardeş derm bir acı dolan Çarşamba pazarındakı fırın gıbı yanıp 
deşmden no ret etmesını nası .. 1 . . M.. · · a·1 k d 

? d' d goz erını umre çevır ı er .. çocu u- tutuşuyor. 
edeceksin bakalım. - ıyor u- · b' -r· ·f d 

Bu sözlere Masidden önce aralık ka- vara yapışmış •.. manasız ı~ ~ uş ı a e Kendisine itiraz edilmesine h:ç ta-

H f B d . eden kayık goz bebeklennı ışıldatan hammülü olmıyan hırçın kadın: pıdan başını uzatan a ız e rıye ce- . 1 b' · b 
vab verdi: şuursuz km e uzun ve ıçımsız aşını - Sesini kıs bakayım . dil ebesi! Kar-

- Aslanım, bu suallerini Macid be- sallayıp duruyordu. şısında senin gibi alık karıyı görünce 
ye değil, bana sor da sana çıtır Ç!tır ce- ı:afız Bedriyenin .~n_latt~ğl bu acıklı herif işin. ~~layını buldu. 
vahlarını vereyim. hikayeden zavallı Munır bır şeyler an- - Pekı oyle olsun ne yapayım? 
Şehid düşen sevgili kocasına mevlüd lam1ş ~lydı? Kim~ilir! Fakat bahsi ge- - Ne y~p.acaksın? Bohçayı hazırla .. 

okuttuktan sonra Hafız Bedriyeni:-ı bu ne Nahıd kaybetmış oluyordu. hamama gıdıp akşama kadar Daşımızı 
eve girip çıkmasına müsaade edilmişti. Macid: dinliyelim. 

Macid: - İnsan muhitinden ne alırsa ancak - Arkası vcu -
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'İfşa eden idam olunur!·., 
Harb sanayi casuslan arasındaki mücadele 

Litvanyalı yüzüme dehşet içinde ş:ışkın şaşkın bakıyordu. Soluk soluğa: " Bütün 
dünya casus dolu! Ben ne bi!eyiml ,, diye mırıldanıyor ve küfürler savuruyordu. 
Sonra birdenbire yerinden sıçrayarak boğulur szibi: " Mahvolduk! ,. diye baKırdı 

, O vakit Alman orduları bir saniye ı 
içfude bu koGa istihkamların üzerin
den bir asfalttan geçer gibi geçip gide-
ceklerdir. l 
Kamburlaşmış bir halde. kıllı ve u

zun goril pençeleri gibi ellerini havada 
evirip çevirerek bu korkunç bozgunları 
anlatmakta olan gar~ Litvanyalıya 1 

büyük bir merakla dehşet içinde bakı
yordum. 

-:-- Bu sizin yeni istihkamlar ne bi -
çim şeyler, Mösyö Mişel? 

Diye sordum. 
Litvanyalı ayni iblis mel 'anetile gü

lüyordu: 
- Ha... Benim projelerini hazırla

dığım istihkamlar, vakıa, ı:ı:ene yerin al
tındadır .. dedi. Fakat memleketin bü-l 
tün fabrikalarile temas. halindedir. Ve 
her nevi şuaların nüfuz edemiyeceği, 

her nevi ziyaya karşı gayri hassas mad-
delerden inşa olunmuşlardır!. Bu plan 1ımum fabrikaların yer altın da in§a.,ı esası uzerıne yapılmı~tır. 

.. - ~akikaten, çok yeni bir şey, Mös- kifiniz yakındır. Hiç hayret etmeden 1 yiniz .. yaptığınız bir hata ve gaflet yü-
yo Mı~el!.. . beklemelisiniz. zünden bütün dünyada şöhreti olan as-
Dedım, sonra birden~ırc .sordum; Litvanyalı, o vakit oturduğu iskemle- keri casus teşkilatı şefine çatışınız, fe-
.-: Elektron da mı nufuz eden;.ez?.. sinin kenarlarına yumruklarile vura- 'laketli bir talih eseri olmuş. Buna şüp-
Lıtvanyalı, o anda, şeytam gormuş rak son derece bir yeisle: he yok. Fakat hiç merak etrneviniz!. 

gibi kıllı ellerini dehşetle havaya kal- - Eminim, buna ben de eminim, di- Litvanyalı inledi: ~ 
dınp salladı: h k <l M h ld 1 M k t k '? N ı1 }? 

-Oo! Elektron?. O müstesna! diye ye .ay ır ı. a vo u~. - E er~ e meakme tmmı., .as '.:Jı.~sı :. 
b v d Vıelopolska, konuştugurru.ızu anla -1 - ve , mer e e;> ınız, osyo 
agır pı. ki M" ö Miş 11 madan, ,fakat tabii bir insiyakla baba- ı Mişel!.. Zira, eğer kabul ederseniz, ben 
- e , osy e .. Bu kadar b' f . • · · ah n b b ı d -··h· . t'hk" ıA-' . . . sının ır elaket telaşı içinde olduğunu sızı, ş sı ızı mensu u u un ugum 

mu ım ıs ı a.m p itlllarınız ıcın sız .. .. ı ı d d ı r · 
Fransız erkaruharbiyesine mür~caatta goruyor~u. Bana dehşetli gözlerle ve rd.an a evRe ı namınb·a· resmh. en a?g~Je 
b 1 d 

, adeta duşmanca bakıyordu. Fakat ye- e ıyorum. esmen ızım ızmetımıze 
u uruna ınız mı. . . . O k't lb tte b" 1 b' t h 
L . 1 .. .. dik d'k b k . k· rinde donmuş gibi duruyordu. Askeri gırersınız. va ı e e oy e ır e -
ıtvanya ı yuzume ı a aıa . k·ı•t .. .. b" .. l"k k · · h tl k k 

B l 1 
? d d" casus teş ı a ı sozu, ın turlü sefalet- ı eye arşı sızı er sure e orum:ı. , 

- u unmaz o ur muyum.. e ı. . b' d" 
Fakat bu Frans lar ari adamlar ılere, belki de, cınayeıtlere katlandığı ıze. uşer. .. .. 
H yi diln ~z k ~·ı ~ bT · servetin eşiğine kadar geldiğini gören Lıtvanyalı hayretle yuzume bakı -

l 
er şe d' ya a Al~nk ıder b~lapa lmı ır- hatta şimdi cebine ilk a crızda 15 bi~ yordu. B°u esnada Olanda benim fazla 

er zanne ıyorlar. a a ar ı e o a- _ 0 1 •• ~ tk" h k · - · · 'h 
d 

frangı atrnıs bulunan, fakat onu rahat cıır e arane are et ettıgımı ı sas et-
ılar · ! k · t · ·:ı. .. d.. F k t b · . .. . rahat yemek, tevkif olunmak, divanı , me ıs ercesıne 011o.sur u. a a en 
- Garıp şey, Mosya Mışel.. bu kadar h ·bl d h · 1 d .. .. k pervaSlz bir surette teklüimde ısrar et-"h' b' k f k . . al"k .. aı er e, apısane er e surunme , 

mu un ır eş e arşı nıçın a ·a gos- ht 1 1 d d 1 t' · k a· · tı"m· . . mu ercm r an a ev e ının en ısınc · 
termesınler, . ~una . ~ayre~ edıyorum. açacağı banka hesablarmdan mahrum - Evet, Mösyö Mişel!.. Kabul edi -
A~aba. s?rabıl~~ -~nı'!.~: ,sız bu mesele olmak ihtimali karşısında titriyen bu yorsanız sizin gibi bir filimi resmen 
içın .kımınle go:,uşt~~z. 

1 
•• haris yarım adam birdenbire yıldı _ hizmetimize angaje etmekle son derece 

Lıtvanyalı gozlennı yumaraK. go - 1 1 'b' ·· ·· .. d memnun da oluruz _ ... _ rım a vuru muş:• gı ı gorunuyor u. ·· 
ruştugu adamı hatırla.mıya çahsıyordu: L't 1 . a· f b·t Lit 1 b' d b' · b' f 

E 1 
" .. t·· · D ı vanva mm sım ı en zavı , en ı - vanva ı ır en ıre genış ır ne es 

- vet, evet.. şey e goruş um. ur k' h. •. d k d~ 1 ~ ld y·· ·.. k. l t' s b k K 
1 1 

K 1 1 K 
1 

ın, en assas yenne o un urc ngumu a ı. uzu yavaş yavaş sa ın eş ı. on 
\ ~;· 

11 
° one ·.. 0 one · ·· 0 0 

• görüyordum. Birdenbire masanın üzeri- derece memnun göriinüyordu. Şaşkın 
ne u e. nQ eğildim. Lifranyalınm kıllı ellerinin şaşkın: 

Birdenbire yerimden fırladım: fütünc ellerimi koydum. Gayet tok, - Teşekkür ederim, muhterem dok-
- Kolonel Ladu ile mi? son derece samimi bir sesle: tor cenapları!.. Beni minnettar ediyor-
- Evet, muhterem doktor cenapları, - Mösyö Mi~el! dedim. Beni dinle- sunuz!.. - Arkası uar -

Kolonel Ladu. 
- Fakat, Mösyö Mişel, bu adam Medeni kanuna aykırı'l Erzurum postası 

Fransız askeri casus teşkilatının, çok E l B •• .. k bi 
Wıymefli, çok yüksek mütehassıs bir vlenme yapan ar uyu 'F 
şefidir. Tevhif edildiler Tehlike geçirdi 

Litvanyalı o anda, iskemlesinde yum- Sındırğı (Hususi) _ Kepez köyün _ 
ruk yemiş bir hacı yatmaz gibi iki ta- den Hasan kızı 336 dofrumlu Diirkadın 
rafına sallandı: Yüzü, gözü birdenbire isminde bir kızı, ayni köyden Abdi kızı 
ç~rpı~ş~L . ~· ?efes alamıyormuş 1 Fatma ile evli ve iki çocuğu olan Kadir 
gı~ı .. gogsunün uzerıne koyup, ?ehşetl~, Ali oğlu İsmail, nikah ve düğüne aid 
yuzume baktı. Hırıltıya benzıyen hır kanuni mernsim yapılmadan, alay ve 
sesle: . . . davul zurna ile gidip evinden alınış, 

--: Casus teşk~atı şefı mı?. kendi kendilerine düğiin yaparak ger-
Dıye kekeledi. değe girmi~tir. Köy muhtarı hadiseden 
- Evet, Mösyö Mişel askeri casus jandarma kumandanlığını haberdar et-

te~ilatı şefi. Hemen Mitün dünyaca miş, sulh mahkemesine verilen İsmail
meşhurdur. Onu herkes tanır. Siz nasıl le kızı almağa beraber giden ve rlüğünü 
oluyor da bilmiy<ı,rsunuz? Ç-Ok garip yapan kardeşleri Mehmed ve Hasan, 
şey!. Hisaralan köyünden Mehmed o~lu Ko-

Litvanyalı yüzüme dehşet içinde puk Mehmed, Himmet oğlu Mehmed, 
şaşlon şaşkın bakıyordu. Soluk solu- Molla Süleyman oğlu Halil İbrahim \'e 
ğa: bayram oğlu Hakkı sorguları yapıldık

- Ben ne bileyim! .. Bütün dünya ca- tan sonra te\•kif edilmişlerdir. 
sus dolu!. Ben ne bileyim?. diye kendi 
lisanile küfürler savurmağa başladı. 

Sonra birdenbire ayağa kalkmak is
tedi. Boğulacakmış gibi 'iki tarafına 

Gem "ikte eski bir mezar 
bulundu 

sallandı. Ve güçlükle çıkan sesile: Bursa (Hususi) - Maarif Müdürlü-
- Öyle ise mahvolduk. ğüne ve mi.ize idaresine haber vcrildi-
Diye inliyerek tekrar yerine oturdu. ğine göre Gemlikte eski bir mezar bu
Litvanyalının Adeta eli ayağı bir lunmuştur. Bu mezar; Sümerbank ta-

mefluç gibi titremeğe başlamıştı. Sor- rafından yapılmakta olan sun'i ipek 
dum: fabrikasında yapılan su depo -

- Onunla ne vakit görüştüniiz? su inşaatı yerinde bulunmuştur. 
- Evvelki gün. Hangi devre aid olduğu henüz anlaşı-
- Siz kendiliğinizden mi Kolonel lamamıştır. Şiımdilik mahallinde mu-

Erzurum (Hususi) - Trabzondan Er -
zuruma gelen posta, yolların karla tıkalı 
bulunması dolayısile mecburen kızakla 
gelirken, Kop dağının Erzurum tarafın
daki yamacında karlara saplanmıştır. 

Vakit gece olduğu icin, istimdad da im
kansız görülmüştür. Üç insan ve iki hay
van mutlak bir ölüm tehlikesine dfü:mü" 
oldukları bir sırada yollar! temizle~ekl~ 
uğraşan, fen memuru Sabri, postanın ge
cikmesinden şüphelenerek y:ınına yüz 
kadar amele almış ve postayı aramış ve 
filhakika ayni tehlikeli vaziyettr onları 
bularak muhakkak bir ölümden kurtar -
mıştır. 

Laduya müracaat ettiniz? Yoksa size hafaza altına alınmıştır. 
onu başka biri mi tavsiye etti? --~H::-:-a_v_a--Y-0-1-1a-n--U---------= - Ben doğrudan doğruya erkanıhar- mum Müdürlüğünden : 
biye dairesine müracaat ettim. Oradan HA VA SEFERLER J 
bu zata müracaat etmemi tavsiye etti-
ler. 

- O hale, size söyliyebilirim. Tev-
ANKARA - ISTANBUL arasında 1/Nlean/938 den itibaren 

bathracaktır. "733,, 1 '1&00,, 

Sayfa ı ... 

-·--ı• Harikula.de bir maceranm hikayesi: 12 ._ __ 

Ben . bir casustum ! 
Yazan: Eric Ambler 

Casus odanın içinde bulun11yordu. Polis 
müfettişi hapının toll.mağını yakaladı ve 

birdenbire çevirdi 
Be~m anlatmakta devam etti: 1 bilhassa emir vermiştik. Duclos sorma• 
- Dokuz ay kadar oluyor. İtalyada mış olsaydı, onlar gene bunu söyliyecek· 

bulunan ajanlarımızdan biri, yolladığı l lerdi. Şimdi bir an için, aranızda bulu
raporlardan birinde İtalyan İntellicens nan casusun yerine kend!ni koy. Ne dil· 
Servisinin Toulonda bir şebeke kurdu- şünülr, ne yapardın? Aklından ilköncıe 

ğunu bildirmişti. Filhakika, bu sahildeki ne geçirirdin? 
müdafaaya aid planlarımızın ıaşmıyan Polis, bazı foto~raflann çekilmıı:; ol
bir intizamla İtalyanların eline geçtiğini duğunu biliyor ve o dakikada yakaJanan 
görüyorduk. İşte geçen gün fotograf çı adam da kendisini kurtarmak için seni 
elinde mahud negatiflerle müracaat e- ele verecektir değil mı? O zaman sana 
dince, fırsatı kaçırmadık. Bittabi, ilk a· ne yapmak düşerdi? Hemen oteld<:n U• 

ğızda senden şübhelendik, fakat vaziyeti 1 zaklaşmak. B3yle mi? 
ve fotograt makinelerinin ne suretle de- - Fakat, ya adam otelden çıkmadıysa, 
ğiş tokuş edilmiş olduğunu anlayınca, işı 1 o zaman ne olacak?. 
anladık ve doğrusunu istersen, az kaldı - Buna imkan yok. Zira, herif ute]f 
seni serbest bırakıyorduk. Fakat, ne za- terketmiştir, bile .. 
rarı var, şu makinenin raporu gelinclye - Ne? 
kadar nezaret altında kalsın diye karar Beghin duvardaki saate baktı: 
verdik ve bu kararla seni hapsettik. - Saat onu yirmi beş geçiyor. Adam, 

- Makinenin raporu mu? köyden kiraladığı bir otomobil ile R~· 
- Tabii, tabii. işte senin bilmediğin, serve'den çıkmış, Toulon'a doğru yol aJ .. 

_..hunun bile haberdar olmadığı bir nok- mıştır. Ona birkaç dakika daha fırsat; 

ta daha. Fotografların değiştirildiğini vereceğiz. Bizim de bir otomobilimiz O• 

anlar anlamaz, fabrikaiara telefon ede- nu takib ediyor, nerede ise malumat il• 
rek, filan filin numaralı fotograf maki- lacağız. Sana da verecek bazı talimatım 
nesini kimin satın aldıtmı öğrenmek var, dostum. Malfun ve açık scbeblerden 
istedik. Gelen cevabda bu ser~ makinele- 1 dolayı, bir casusluk vak'ası olduğu etra• 
rin Aix'de bir fotogra!çıya sa~ıldığı ya-ı fa yayıl_rn~.alı. G~zete~~r b~nu yaz~~
zılıyordu. Aix'deki satıcı, duk.kanında malı. Bız, şoyle diyecegız. Bın beş yuz 
bu gibi makinelerden az bulundurduğu- frank değerinde bir Zeiss-Kontaks iotog .. 
nu ve iki senedenberi de ilk defa olarak raf makinesi çalınmıştl!'. Anladın mı? 
böyle kıymetli bir makine sattığını söy- - Yani, ben de bu makineyı meydana 
ledi. Defterlerinde de uzun araştırmalar- çıkaracağım, öyle mi? 
dan sonra, alanın da Reserve otelindeki - Evet. Bunu da yapabilirsin sanırım .. 
müşterilerden biri olduğunu anladık. Bu Daha fazla tereddüd edemezdim, kaça. 
arada, çekilen fotogr:ıflan da mütehassı- cak başka bir delik kalmamıştı. Herif 
sımız muayene ve resimlerin sabahın sa- nasıl olsa hakikati anlıyacaktı. İyisi mi 
at altı buçuk sularında ve mukannen bir bir an evvel söylemeli idim. 
zaviyeden, elefoto adesesil!! alındığını - Bunu yapabilirdim. Ama, bir me• 
tesbit etti. liele var. Rcserve otelindeki odamda bu-

Limandaki balıkçıları sorguya çektik. lunan fotograf makinesi öz malım olan 
Evet, ayni adam bir sabah evvel s~at beş ı ma~ined~. Fotograflan bir k~re daha 
sularında Köchenin sandalına bınerek değıştirdiler. 
balığa çıkacağını söylemişti. Beghinin köpüreceğinı beklerkPn, ak· 

Casusu yakalamıştık. Hemen tevkil sine gayet sakin bir tavırla: 
edebilirdik. Komiser, acele ediyor. He- - Ne zaman değiştirdiler? .. diye sor~ 
rifi ökseden kaçırmıyalım, diyordu. Fa- duğunu hayretle gördüm. 
kat yapmadık, tevkif etmedik Niçin mı? Söyledim. Gene yüıünde, ağzının kc-
Çünkü sana, o hücrede ne demiştim? .. narında mabud tebessüm çevrelendı: 
Hatırladın mı? .. Demiştim ki, benim ca- - Tahmin etmiştim! dedi. 
şuslarla işim yok. Bana asıl lbım olan Beghin elini yan cebine attı ve bir zarf 
şey, bunları kimin kullandığıdır, kimin .çıkararak: 
hesabına çalışıyor bunlar? Bu ış de böy· - Bak, dedi, ıen mf bizim işimizle 
le idi. Ben bu adama zırnık kadar ehem- uğraşmak için, bizim isteğimızle üç gün 
miyet vermiyordum. Kendisini çoktan Reserve otelinde kaldın. İnsafı, vicdanı 
tanıyorduk. Dosyası da, onun bir devlet elden bırakmış insanl&.r değiliz. Sana 
hesabına çalıştığını gösteriyordu. Benim beş yüz frank .. ve zarfı elline tutuşturdu. 
aradığım şey, bilmek istediğim nokta, bu Sonra ilave etti: 
adamın Toulon'dıiki ka-rargihı nerede - Bu para, sarfettiğinden kat kat faz. 
idi ve kimler vardı orada?. Onu canımın ladır. Şimdi bir ~ey dah& istiyeceğlz. Ta. 
istediği dakika tevkif edebilirdim. Fakat til müddetini bitirmek üzere iken, bi't 
ilköncc onun beni büyüklerine ulaştır· saatini bize hasret te, senı bu azablara 
masını istiyordum. Buna muvaffak ol- sokan adamı yakalamak için yardım et. 
mak, büyüklerini yakalamak için de ne * 
yapıp yapıp herifi oteli bırakmaya mec· - Peki casus kim? ••. 
bur etmek ve kendisinden asla §ilbhele- Beghin, köse sakalını sıvazladı. Sonra 
nilmcdiğini ona inandırmak lAzırndL gözlerini kaydıra kaydıra bana baktı. 

- Bunun üzerine, benden istifadeyi - Bunu ıimdiye kadar mahsus söyle .. 
kurdunuz. medim. Sırası değil Şimdi de bu sualine 

- Tamam ... Fakat odanın araştırıl- maalesef cevab veremiyeceğim dostum! .. , 
ması, sonra geceleyin taarruza uğraman dedi. 
gibi hadiseler, casusun pek te öyle kolay - Anladım Mösyö Beghin, sizinle gc
kolay her şeye pabuç bırakacak cinsten lip, casusu bizzat görmemi istıyorsunuz, 
olmadığını gösterdi. Baktım olacak gibi değil mi? 
değil, başka bir hamle yaptım. Mahııd Beghinin cevab vermesine vakit kal· 
hırsızlık hikayesini ortaya attım. Azizim madı. Kapıya şiddetle Vi! kesk!n darbe· 
Vada8sy, bu senin yapacağın iş değildi. lerle vuruldu. Bir komiser içer;ye girdi. 
Seni de müşkül bir vaziyete soktuk ama, Begbine çok manalı bir baş işaretı yaptı 
herifi Y,akalamak için bu lazım olan bir ta ve yarım çark çevirerek dışarıya çıktı 
iiye idi. Odanı araştıran ve iki film rulo- Beghin: 
sunu çalan adam, odandan başka bir şey - Bu, adamlarımızın Sanary'yı geçt.1-
almadığına emindi. Emin olacaktı. Bina- ğine delalet eder. Artık gitmeliyiz, dedi, 
en:ıleyh, sen kıymetli şeylerim çalındı Ayağa kalkarak kapıya doğru yürüdü ve 
diye yayınca, herif afalhyacak, nasıl o- arkasına bakarak, sordu: 
lur, diye şaşıracaktı. Şübhelenecekti. Fa- - Sen de geliyor musun, Vadassy? 
kat artık vaziyet çok çabuk değişmeğe Zarfı cebime atarak, ayağ:ı kalktım: 
başladı. Daha şiddetli tedbirler almak - Elbette! diye cevab verdim ve Beg. 

hine katıldım. 
lazım geldi ve bu akşam da seni sözde 
tevkif etmek mecburiyetinde kaldık. * 

- Demek, ben hakikaten tevkif edil· O gece saat tam l0.4S de büyük ve si· 
yah bir salon otomobili, polis merkezine 

miş değilim? giden yandaki yoldan fırladı ve sahil bo-
- Eğer tevkif e~lmiş ~]saydın, böyle yunu takib ederek şarka doğru çevrildi. 

kllrşımda oturup sıgara ıçemezdin, ben Otomobilde Beghin, ben ve ikı de si· 
de sana bu kurd masalını anlatmazdım. .vil elbiseli memur vardı. Bunlardan biri 
Anlıyorsun ya, casusu, kend~ elile yaka- otomobili sürüyordu. 
larnak istiyor, bunun içın de pek ihtiyat· Beghin, şoföre seslendi: 
1ı davranıyorduk, seni yakalıyan komi- _ Olioules'de karakolda duı 
serlere, seni yakaladıklan zaman casus- Birkaç dakika sonra Olioule~'e girdik 
luk suçu ile tevkif edild~ğin! orada bu- ve meydandaki binanın önünd d d k 
ı ı ,,.:;ı,~~k ft-ft1 bil e ur u . unan ara .ı~ -e dirsinler, diye (Deva.mı 15 inci •Jlfada) 



ay fa 
SON POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikaa: 84 

ÜÇ eoz··ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Albn da~ının eteklerini teşkil eden tepelerden birinin tam zirvesine geldikleri 
zaman Adil Şah atının dizginlerini çekerek birdenbire elini ileri doğru uzatmış, 

neş'eli bir sesle : " işte Hoten! " diye bağırmışh 

Kendilerine bu malumatı .. ver:n. Ab-ıt~.bi plduğunu so:alım;·öğrenelim; onal - Büt?~ hırsızların başı:. od~r. 
bas Mirza, ufukta, akşam guneşının a- gore hareket edelim. - O, sızın (Han) ınız degıl mı?. 
kislerile hakikaten bir altın külçesi - Fena fikir değil - Allah göstermesin.. bizim han•mtz, 
gibi parlıyan yüksek dağ!an göstere- Böyle bir adam bulmakta gecikmedi- Çinden gelmiş olan bir asılzadedir. O 
rek: ler. Boz atlan yedeklerine alarak ağır da, Kapçaklılan ve Orus Hanı hiç sev-

- Evvela, bu dağlan aşacaksınız. ağır tepeden inerlerken, küçük bir ko- mez. Eline geçen Kapçaklıyı, şehrin bü
Dört veyahud beş gün sonra, (Ho .. yun sürüsüne tesadüf ettiler. Bu sü- yük meydanındaki Dua çınarına bağ-
ten) şehrine varacaksınız. (Kaş • rüyü, ihtiyar bir çoban idare ediyordu. latır. Çıplak vücudünü kırbaçlatır. 
gar) yolunu, ancak oradan itiba - Çoban, birdenbire karşısında iki noya- - Hanınızın adı. ne? .. 
ren bulacaksınız. ru görünce, adeta korkmuştu. - Ala Han. 

Dedi. . Hatay Bahadır, çobanın bu korkusu- - Şehirde Kaşgarlılar bulunur mu? 
İki noyanın misafirliği, tam on° dört nu derhal hissetti. Çehresine bir mü- - Bir kaç tüccar vardır. Çarşıda so-

gün devam etmişti. Bu müddet zarfın- Jayemet ve sözlerine bir tatlılık vere- rarsanız, size gösterirler. 

Mart 29 

IJlr?iJ s p o R ·~
Estonya müsabakaları 
hakkında bir noktai nazar 
Güreş ekibimiz iyi hazırlanmış değildir. Bunun için 
tam takım götCrmektense müsabakalara, en güven· 

diğimiz birkaç güreşçi ile iştirak etmeliyiz 

da, noyanlar boş durmamışlardı. Elle- rek seslendi: İki noyan, çocuk gibi sevinmişlerdi. • 
rine geçireb.ldikleri meşin ve bez par- - Hey, çoban! .. Şehre bu yoldan mı Adil Şah, artık bu konuşmayı kes- ......__._ ......... __ -"~s,..._~---..... .__"-- ... """'--.........._ __ .__..,-r .,,.,_.~_.,.,,__"""""'..___....__ı___:_,;;'--1 
çalarile biz atlara birer eğer dikmişler, inilir? . . mek için; _ ı Güreşçilerımiz eıkl bir ha.zırıık kampında 
bu eg· erlerden sarkıttıkları iplerin uç- Çoban, şehre gıden bır yolcudan ken- - Hatay Bahadır! .. Aldıgımız malQ- "lnnJ d- ,._ Esto da ptla· fmanın uyandırd•M teessilrle btrınct futbol 

d . · f lik Im" •· h".km d kAf' V k" . d h · .&. . ort ~ ...... sonra nya ya ~· lanna kale kapılarından kopardıkları ısıne ena ge ıyecegıne u e e- mat a ı . a ıt geçırme en, şe re gı- cak Avrupa güreş blrlnclllklertne biz de 11 - takımı ile idare bey'etı arasında vukua ge• 
halkaları da geçirerek böylece birer de rek cevab verdi: relim. Dünya yüzünde ne olup bittiği- tırak edeceğiz. on gün eneı yapılan seçme- len anlaşamamazlık blr alle araaında her 
üzengi tedarik etmişlerdi. - Şehrin asıl yolu, aşağıdadır. LA - ni, bir an evvel öğrenelim, dedi. ) lerden sonra Iklnct bir seçme yapılıncata zaman vukuu tabll olan bir münakaşa bu : 

kin, buradan da inilir. Galiba, şehrimi- Hatay Bahadır, daha büyük merak kndar hazırlıklara devam edtfecektlr. dudun_u aşmamışUr. Klllp mensubln1 kAm1 • 
• • · ? • • • • Çok az bir zaman içinde en yüksek tor - len klup ve spor kurumu ve devlet nlzamatı İki taraf da, birbirinden memnun ze ilk defa gelıy~rsunuz · . ıçınde ıdı. mu bulmağa ç:ı.Iı.şan güreşcllerJmlzln, bu na ve kantınlarına hürmetkAr olup ltlllp büıı 

- Evet. Keşmırden gelıyoruz. Kuzu e milsabakalara hazırlanmak için geç kalın • yes1nl sarsacak hiç bir hAdlse olamıyncağı ayrıldı. On dört gün süren misafirlik; n-a- b 
derisi tüccarıyız. kalmadan nuş olmasından duydukları üzüntü müsa - klübümüzü sevenlerce bilinmek l,U,Ç4e • • düşünceleri ayrı, fakat maksatları bir Hiç bir maniaya maruz ır 

- Ah .. ben sizi Kapçaklı zannettim. baka günlerinln ynklaşmaslle endlşell b yan olunur. ı..,n bu adamlan garip bir dostlukla F h ld k kt şehre girdiler. Uzun süren bu çetin şekll aldı. Al ada maç yapacak 
birine bağlamıştı. ena a e or um. yolculukta lime lime olmuş elbiseleri Rahat ve hesablı bir hazırlıktan sonra many 

Boz atlar da bu yeni yolculuktan - Kapçaklılardan korkar mısınız? .. ve bilhassa gülünç bir şekil gösteren parlak derece alabilmeleri çok mümkiln o - lngiliz takımı 
memnun görünüyorlardı. Günlerce ka- - Onlardan herkes nefret eder. boz atların cğerlerile halkın nazarı dik- lan güreşcllerlmiz biraz da haklı olarak ön- On beş Mayısda Berllnde maç yapacak o-
, · h h da k k Idık - Niçin?.. katı·ni celbetmemek için, şehrin kapı- Ierlne çıkan güzel bir fırsattan fena. derece- lan maruf ı"nglllz takımı Aston Villa. Alınan-enın arap a ırm apanıp a • ıerle boyunları. bükfik dönmek tstemlyorıar. in llnı.sı 
tan sonra; şimdi temiz havaya, her ta- - Bazan buralara kadar gelirler.. sına yakın bir hana daldılar. Boz atları Mtisabııka gfinlerlnln bu kadar yaklaşmış ol yada yapacağı S maç için 25.000 gUtz 
rafı yemyeşil ve rengarenk çiçekli kır- sürülerimizi sürüp götürürler. ahıra bağladılar. Hancıdan çarşıyı sor- duğu şu sırada bu lşe lyl bir deva bulmak ala:~:· vma bu maçlarını İngiltere _ AI • 
lara kavuştukları için çok seviniyorlar, - E, (Orus Han) buna mani olmaz dular. Kaşgarlı tüccarları araınıya baş- mümkün olmadığına göre bazı Acll tedbir • manya mllll maçından ıonra oynayacaktır. 
tatlı tatlı ve uzun uzun ki.şniyorlardı. mı? !adılar. ler almanın faydalı 'olduğuna inanıyoruz. 

Kalenin yolundan inerek iki saat ka- - Orus Han mı? .. Bırakın şu herifi... Hoten, hem Hind ve hem de Çin yolu ya lkt klüp arasındaki müsabakalar nevin • Avrupa güreş şamplyonıı.sı, tkt şehlr ve-

dar §imale gittikten sonra, Abbas Mir- O, Han değil.. bir kervansaray ahırcısı üzerinde mühim bir ticaret merkezi den bir karşılaşma olmadığı için büyük mü. Sis akşamı 
Kadıköyünde görünen 
Manzaralar 

zanın tarif ettiği kervan yolunu bul - olmıya bile Iayik değildir. olmakla beraber, çarşısı o kadar büyük sabakalann bizce maHim bir takım husu -
muşlardı. Hindistanı, Türkistana bağ- -Neden?.. değildi. - Arkan "Var - siyetıertnden istifade etmek çarelerini bu -

J L lup ortaya koymağı faydalı görüyoruz. hyan bu iY {! (Keşmu-)den başlıyor; _ ~ 1 1 Avrupa güreş şampiyonasına iştirak şart-
Alltın dağın garp kısmındaki dereler ı R ~ IC » '8 ~ ıan lçlnde yedi sıkletten tbaret olan müsa-
içinden dolaşıyor; (Hoten) ve (Yaz - Bir Doktorun ~ Yf ~ bakalarm hepsine, yanı tam takımla gir -
kent)den geçtikten sonra, ikiye ayrılı- Günlük Salı . mck mecburiyeti olduğunu zannetmiyor.uz. 
yor, biri, (Kaşgar)a öteki de (Semer Bug··nkü program Dünya sporcularını blr araya tophyan o -

( Ba~tarafı 8 inci ıayjada) 
Biz sabaha karşı gene ayni komiseri:ı a· 
lakasile bulabildiğimiz otel odasına dö
nerken, hala sokaklarda titreşenler, hayli 
geniş bir kalabalık teşkil eBıyordu. Notlarından llmplyad oyunlarında bile, böyle bir mec -kand)a doğru devam ediyordu. 29 • Mart • 1938 - Salı buriyet mevzuubahs olmadığına göre nntre-

Yolu kaybetmek ihtimali yoktu. --- l nöriln bugünkü formuna emniyetle güvene-
Çünkü birçok kimscl~r. ne İstanbula 

tıklım tıklım giden yegane vapurda, ne 
de İstanbula geçmekten tam zamanında 
ümidi kesenlerin tıklım tıklım doldur
dukları otellerde yer bulamamışlardı! 

Çünkü; her klrk, elli adım mesafede, Mide ve barsak s T A N B u L blldiğl slkletlerdekl güreşclleri seçip Avru -
küçük taşlardan yapılmış, bir kaç met- Hastalıklarında: öııe neşriyatı: pıı ş:ı.mpiyonasına. yollamak mümkün değil 

12.30: Pllıkl<ı Türk muslklst. 12.50: Hava.- mldlr? Avrupa şamplyon""tna girecek olan re yu""kseklikte ehramlar görünüyordu. ... .. 
Jçilecek şeyler dts. 13.05: P!Bk'ln Türk musıttsL 13.SO: Muh- mınetıertn bir çoğu da hiç şüphe yok ki bby-

Bu ehramlar; eski bir usul ve an'aneye teıtt pl!l.k neşriyatı. ıe hareket edecekler ve yalnız güvenebil -
göre, geçen yolcuların oralara birer taş İçilecek şeyler barsak hastalıkla.nnda Akşam n~riyatı: dikleri pehllvanlan mlndel' üzerine çıkar -
koyması ile vücud bulmuştu. çok mühimdir. Bunlar serince odanın 17: İnkılAb tarihl dersi: tl'nıverstteden maltla en iyi lşl yapmış olacaklardır. 

hararetinde olmalı, asll çok soğuk ve •·1 y t K ı T ~ı k 18 30 Yolculuk, fena geçmiyordu. Bu ıssız nar: en, usu ema enı; ışen · · : 61 ktloda Yaşarın, 79 kiloda Adnanın sa-
dag-larda ve korkunç derelerde c!e bir bu.zlu olmamalıdır. l ti t Pliik.':ı. dans musikisi. 19.15: Konferans: Bey- kat olmaları dolayıslle bu sikletlerln bugün 

Içilecek gıdalar umum ye e su, aze o~lıı Halkevl namına Semih Mümtaz '.Neza- için tne~cud olanlar tarafından temslll, 
tek insan yüzü görünmüyordu. Onun tıra, meyva usarell terbetler, ispirtolu ketl. 19.55: Borsa haberleri. 20: ~elmn ve ar- bu müsabıklara güzel blr seyahat temln et-
için her tarafta avlıyacak hayvanlar içkiler Cşarap, bira ve taynatılmı~ men- kadıışları tarafından Türk musilrlsl ve. halk mekten başka bir tayda veremez. Glireş 
pek mebzuldu. Ayni 1..amanda derele- lı::ulardan ibarettir. şarkıları . 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer minder! üzerinde ve etrafında senelerden -
rin kenarlarında da bir çok badem ve Meşrubatın en tabllsl, en lltltl, en iyi Rıza tarafından arnbca söylev. 21: Tahsin berl dolaşıp duranların hemen hepsi, tam 

d ve zararsızı memba sulandır. Gazlı su- ve arkadaştan tarafından Türk musikisi ve bir eklpln Estonyadan bize güzel haberler 
elma ağaçlan bulunuyor U. lar, gazll maden suları bazı aerofaJ yani halt farkılan, <saat l'ıyanl. 21.45: Orkestra. veremlyeceklerlnde büyük bir tıtlzllkle ıttl-

8 gayri lhtlyar1 hava yutan mide hasta- 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlAkla sololar, fak etmektedirler. 
lıklarmda muzırdır. ope:a ve operet parçaları. 22.50: Son haber-Abbas Mirza, yaptığı hesabda biraz 

hata etmişti. (Hoten) şehrine on günde 
vasıl o1acaklanru söylediği halde, Ha
tay Bahadırla Adil Şah bu mesafeyi 
ancak on yedi günde kestirebilmi.şler
di. 
Altın dağın eteklerini teşkil eden te

pelerden birinin tam zervesine geldik
leri zaman Adil Şah birdenbire elini 
ileri doğru uzatmış; neş'eli bir sesle: 

- İşte Hoten ... diye bağırmıştı. 

Suyu tatsız bulanlar içerken içine bir ler Ye ertesi günün programı. 
parça meyva usaresi kanştırabUJrler. 9 

Taze şıra, hafit ve milleyylndlr. Yani ıt - l\lart • 19l8 - Salı 
safranın ifrazını teshil eder. Yemeklerde 
meyva yerine vcrileblllr. Tahammür ey
lememi§ şlrada glikoz vardır. B ve C vi
taminleri çoktur. Madeni unsurları da 
çok olduğundan çok faydalıdır. Fakat 
günde bir bardağı geçmemelldlr. Yemek
lerde meyva yerine ya olduğu gibi veya
hud bir parça sulandırarak içlllr. 
Şarabın içinde muhtelit mlkdarlıırdn 

ispirto vardır. İspirto da umumiyetle ince 
ve kalın bar83ğın bütün hastalıkl:mnda 
ve lltlhablannda muzırdır. Asla lçmeme
lldlr. 

ANKARA 
Öfte neşriyatı: 
12.30· Muhtel!f pUl.k neşrlyatL 12.50: PIAk: 

T'irk muıılkl~t ve halk ıarkıları. 13.15: Dahl-
11 ve harici h?.berler. 
Akşam 'beşrtyatı: 

18.30: PlAkla dam musikisi. 19.15: Türk 
mus1klsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat Ayarı ve arabca neş
rlyat. 20.15: Türk mwıtklsl ve halk şarkıları 
(Leman ve arkadaşları}. 20.45 : Kt"m:ın solo: 
(Necdet Atak> Piyanoda: Marseı BI 21: Ço
cuk Esirgeme Kurumu namına konferans. 2ı. 

Müsabakalar sonunda terd ltlbarile de -
rece alanlann ortaya koyacağı puvanın, bir 
mlllettn blrlnclllğinl meydana çıkaracagını 

nnzan itibara alacak olursak, bugünkü mll
ll takımın bu sahada yapabileceği muvaf -
faktyeti ştmdlıClen k:eslp atmak mümkündür. 

En ciddi blr güreş müsabakaaının bütün 
mes'ullyetlnl omuzlarına yüklenmiş olan gü 
reş federasyonu uzun tecrübelerden sonra 
eninde sonunda bu hakikatleri görnp anla
yacağmı blldlğlm için böyle blr ikazı fayda
lı ve yerinde bulduml .. 

Ömer Besim 

Tekirdaghdan sonra MUlayim de 
Pariste güreşecek mi ? 

Bu küçük şehir, tepeden kıvrıla kıv
nıla inen yolun tam ucunda, adeta dağa 
yaslanmış gibi görünüyordu. Şehrin 
şarkına doğru geniş 'bir ova, uzayıp 
gidiyordu. Ovadaki köylerin üzerinde, 
küçük bulutlar halinde, parça parça 
dumanlar sürükleniyordu. 

Blrnnın her ne kadar şaraba rJsbetıc 
blr dereceye kadar daha mugaddi ve 
1şUha açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı nddo
lunablllrse de havi olduğu hamızı knrbdh 
Jle ş!şklnllk yaptıktan başka ispirtosu 
dolayıslle de barsak hastalıklarına hiç 

1
15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans ha- Tekirdağlı Hüseylnl Parlse götüren gOreş 
berlerl 22.15: Yarınki program. organlzatöril Asım, maltlm olduğu flzere el-

Günlerdenberi köy ve şehir hayatın
dan uzak yaşamış olan iki noyanın kal
bi, ayni his ve ayni sevinçle titriyordu. 

Adil Şah sordu: 
- E, Hatay Bahadır!.. Şehre girecek 

gelmez. 

~----------------------· Cevııb L<rteyen oku7acuJanmızın posta 
puln 7ollamalannı rica eduh. Aksi tak· 
dirde lstelderi makabelesl:& kalabilir. 

miyiz?. '-·--.-------•. -. ........ _.~ .. ~ .. ~ .. ~~.'."""-.'."""-~.'."""-""'-'.'"'-~""'·~""'·----' 
- Niçin girmiyelim? B A L K O P E R E T 1 
- Ya, Orus Hanın adamlanna tesa-

düf edersek. SO Mart Çarşamba 
- Ne münasebet? Abbas Mirza söy- akşamı 9 dn Ba-

kırköy Çnnksya 
1edi ya.. Bedehşan ile bu şehrin ara - slnemasıfıda Ope-
sındalti mesafe, on beş günden faz.la ret· B11le- Orkestra 

i , an Parlstedlr. Organizatör Asım, hA.len Yu-
goslavyada bulunan Millll.ytmle yenl blr kon Nöbelcl turat imzalamak üzeredir. 

Eczaneler 
Bu ~ece nöbetd olan eczanefer tunlar· 

dır: 

İstanbul cJhetindekller: 
Aksarayda: <Sarım), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Beyazıdda: <Belkıs), 8amatya
da: (Teotııosl, Eminönfinde: (Salih Ne
catll, Eyilbde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremininde: (Nazım), 
Şehzade başında.: Ü. Halll), Karagüm -
rllkte: (Suad), Kfiçükpazarda: (Necatı 
Ahmed>, Bakırköyünde: (Hllll.I). 

Organizatörle, MüIAylm arasında bir an
laşma yapıldığı takdirde MülAylm Parla ve 
Londrada birkaç müsabaka yapmak üzere 
Parlse gidecektir. 

Beşiktaşh 1Hakkı disiplin 
heyetinde 

Beşiktaş klübü ldare hey'etl, merkez ma
haclm Hakkıyı İstanbul mıntakası disiplin 
hey'etlne vermiştir. Futbol Ajanlığı tarafın
dan dlnlenml§ olan Hakkı bu suretle lkl'1cl 
defa disiplin hey'etıne verllmlş olmaktadır. 

Esneye, titreye, gözlerınİ havaya dik· 
mişler, ömürlerinde eşıni görmedikleri o 
koyu ve kalın sisin yavaş yavaş incelınlt 
mel'un perdesi ardından sabahın belir· 
mesini bekliyorlardı ve hepsi de, ılık bir 
dekori1 açılan kalın, siyah bir' per.denin 
kalkmasını gözliyen birer tiyatro seyir
cisi gibi sabırsızlanıyorıardı' O arada, 
İstanbuldakl evine vaktindf' yetişeme
miş biç~re bir kılıbık; yanındakilere derd 
yanıyor: . 

- Bu kadar ayaz kestiğimiz yetmiyor· 
muş gibi, yarın bir de hatunun karşısın~ 
da titriyeceğiz! diyordu. 

Selim Tevfik 

Askerlik bahisleri 
( Baştarafı 8 inci say.fada) 

duğu da unutulmamalıdır. Bütün bu §e

rait tam randman He çalışan havacılık 

mektebleri, ihtiyat hava ikmal depolan, 
ihtiyat depoları ve talim ve terbiye ta
limgahları haricinde Almanyanın e!lnde, 
birinci hattı harb için 1800 ila 2000 mo
dern tayyare bulunduğu tahmin olun
maktadır. Alman havacılığının bundan 
sonraki inkişafları, inşaat fabrikalarının 
değil, yeni kadroların ve yem pilot ye· 
tiştirecek olan tayyare mekteblerlnin e· 
linde bulunuyor. 

Maamafih Almanyanın Avusturyayı 

ilhak etmesi, hava kuvvetlerini artırmak 
bakımından kendisine büyük faydalar 
temin edecektir. Zira, bu ilhak ile kadro 
hazırlıyabilmek ve çalışma sahası bula· 
bilmek noktasından, mevcud imkanlar, 
bir hayli artmış oluyor. 

Sögüdde köy 
** 

korucuları 

hniş. Evet ama .. Abbas Mirza hesabla- 81 Mart Perşembe 
nnda biraz yanılıyor. Onun için biz, akşamı 9 da Ka-

Beyoğlu clhetlndekller: 
İJiUklA.l caddesinde: CDellasuda), Ga. 

!atada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Llmonclyan>, Pangaltıdn: (Nargile -
clynn}, Beşlktaşta : CAJI Rızal. 

tensik edildi 
Beşiktaş klübUnUn iki tavzihi Söğüt (Hususi) - Söğüt kazasının 

thtiyatlı bulunalım. dıkOy Süreyya Si· 
nemasında - Ne yapalım?.. A O O 

BOyOk gala S. TILLA REY S 
- Şehre, birdenbire girmiyelim. Bu- miıll danl'Jlar. Halk tQrkOlerl 

ralarrla dolasalım. Elbette bir adama te-
sadüf edeceğiz. Şehrin hangi (Han)a E M 1 R O P E R E T 1 

Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakller: 
Üsküdarda: Cİtlmad), Boğazlçlnde: 

(Asaf), Kndıköyünde: (Sıhhat, Rıfat), 

Büyükadada: <Halk), Heybelide: CHalk>. 

Beşiktaş Jimnastik klilbü idare hey'etlnden: iki nahiyesi, elli iki köyü vardır. Köy
Cumhuriyet gazetesinin 27/Mart/ 938 pazar ler ikişer ve üçer yüz evlidir. Yeni ta

nüshasında sıfatı kanunlsl olmıyan hlr "'a. - yin edilen köy katipleri vasıtnsile köy 
tın lmzasUe intişar eden bir tebliğin klllbü- . . . . 

üzl IAkası olmadığı tavzlhan uıı.n olunur. ıdare ışlen muntazam bır halde devam 
m ~t:tq Jlnmastlk ldübü Başkanlığından: etmektedir. Köy korucularına yekna

Fene.1'1 maçı .k.at§ısında muvaffak olama.- sak elbise yaptırılmış, giydirilmiştir, 



29 Mart 

Harikulade bir 
maceranın hikayes1 

(Bq tarafı 1.J tindi -.1.,.) 
Kapıda tinüormalı bir poli8 bekJiyordll. 
Polis bize doğru ıeJcH, telim ftrdi n ~ 
tomobilin penceresine dolnı etiJettk. 
sordu: 

- Mösyö Beghin mi? .• 
- Evet. 

Gire.tıım OlllRI • r 1h&lyacı vardır. ttrgGpte 15 bin parça ~Om _ Sizi, ana cadd8 ile Sablettes"teıı ıe-
lt) _ Glremn ..._ ba~ı mevcuddur. Yetl.ftirllmekte olan bağ 
lt.tdık ~ ..._=:: sayısı da 3,500 ii geçmektedir. Yalnız bağla- len yolun birleıtill yerde bekliyorlar, 
btr ehe~~ J rın topı'akları tumaal olduiund&n tuvvetc Mösyö St. Gatien prajmda byıdlı olan 
izdir. Fındık plJa _ ihtiyaç fazladır. Batıara verilen kuvvet gU- otomobil be§ dakika evvel döndil.. 
lasındald en Jriiçik vercin gübrtsMnr. - Ali. 
bir deıı.ı.n.ın.. bVtiin Üzumlerin lezzeti ve tunetı iyidir. Tekrar hareket ettik. Bq dakika ıonra 

6
._.. ü-übWı üziimc6lüiü meşhur olmakla bera-kvreyl lkldetle • - ~.. da, yolun ilerisinde dunan bir otomobilin 

"'k her birka" tane de şarap imal~thanesi var-
• adar eder. Ba " arka ışıklarını gördüm. Otomobilimll 
711 tlatıantall ctq.. dır. Kazada şarabın kUoau 15 - 20 kuruşa el 
kiinJuk bütün m _ satılmaktadır. Kayseri; Sivas, •esair yerler- yavaşladı ve g di, bu otomobilin arka-
tahslli müteessir eı- de Urgup ıarabı ihraea.tı yükselmiştir. smda durdu. Beghin yere atladı. 

1111şur .. eon yıllar - Bazı memleketlerle ticaretimiz * 
ela fındık p asamı- Öndeki otomobilin yanında uzun boy-
da bu kadar dü - iÇİR yeni hükümler kODU(dU lu, zayıf bir adam bekliyordu. Beghini 
lfikluk kaydedilme - Evvelce bizden yaptığı ldhalftt, bize yap- karşıladı ve el sıkıştılar. Bir müddet ko-
cnlştır. Bu yıl fın - blllh i ti 
... k rekoltesi 22 mll- 1 ti t d tığı ihracattan fa:ala iken are vnz ye nus ular. Sonra, uzun lx>vlu adam kendi 
"" G tts11n care 0 ası bunun aksine dönen memleketler hakkında J-
10n dört yüz bln başkatibi Osman otomobiline yürüdü. Beghin de bizim a-yeni tedbirler aımmıştır. 
Glduğu halde lbra- Giren Neşredilen bir kararnameye göre TUrki _ rabaya geldi ve binerken de bana: 
eatı bunun üçte 1tJsl n1sbet1nde olmuştur. yeden bu memlclı:.etıere lbrao edilen malla - - Bu merkezden müfettiş Fourinerdir. 

ı:en J1l bu mevsimde 68-70 kuruş oıa_n pi- rın bedelleri alan dovlzlerln hesabları Mer - Onun mıntakasma giriyoru;ı fimdi. Sonra 
ıasa ise bu •ne 32-33 kuruşa duşmüştur. ke:ı bankasında tlltulauk ve 1.ncak bu pa- kapıyı kaparken de şoföre. 

15 ilana kadar lhrac edilen 14:76 318 ki- ranın yuzde aek.seni nlsbeUnda ~ me.mle -
fındık içine karşı ele geçen para 2,331,434 ketıerden idhalfıt :yapılmasına müsaade 8 _ - Müfettişin arabasını takib et, dedi. 

radır. Kabakla tmdıt sevklyatı ise 217,~15 dllecektır. Tekrar yollandık. Ço't geçmeden cad-
o " tutan 326,681 llradlr. Rekoltenin ~- Bazı memleketlerden de ,apılacat pa - dedeki ağaçlar seyrekleşti Birkaç fab-
tklsl elden c;ıkmıf olduğu için f~t.ıarda muk Ipllğl, balm, kalay, ham dert, çuval, rikayı da arkada bıraktık. Derkem, lflk· 

lr yükseliş olsa bile zararları karşılaması - iüt ipllği ve mensucatı "fe kauçuk idhslAtı 1 b 1 k d v oll 
a 1mk1n yoktu. Müstahsilin yegflne ümi- . arı o , mer eze ogru tramvay y a-

- da ancak bu malların mukabllinde lk.t.ısad ·ı k ı k ldırıml ·t· fı d 
1 bükü.metin önilmiWleld yıl alacagı ted - Vek!letınin tayin edeceği bir veya birkaç rı e ap ı, a arının ı ı tara n a 
irler: ~e onemll kararlara bağlıdır ve bu- Türk malının ihracı ıureWe mimkiin ola- birÇ<>k kahveler sıralanmıJ bir caddeye 
un onüne ı~ıt ~ P?e de fındık bllettktir. saptık, Toulon'a gelmişlik. 
ahsullerimizln Almanyaya mwnkıın oldu- h · k • d k" B. k · d iht' tl 

u tadar serbest bir tekilde soı:uıabllme - Kasaphk ayvan şır etin e ı ır aç sanıye sonra a, gayet ıya a 
ndedlr. Her sahada muvaffak tedb rler a- • hareket ederek, karanlık dar sokaklarla 
n bükflınetfiı yegflne lhrac dde rimiz- hısseler çevrili ve çelik kepenklerle örtülü ma-
en olan tmdık hakkında da yerinde bir İstanbulun :ta.saplık haynn lbtıyacını te- ğazalarla, evlerle dolu yerlerden geçi-
arara varacağı b.t'i g mektedlr. m1n etmek üzere belec:Uyen1ıı kllrduiu te - yorduk. Sonra evler de azaldı. Nıhayet, 

Bir fı~ ton.gresi toplan ak ere İk- şekkule ald proje ve talimatname· Vekfilete ardiyelerin yüksek duvarlarile kaplı bir 
".!'_ Vfekdaıkletlnlhre baştıvurulm~~traur.1 Btunıkon - ganderllmiştlr. Şirkete hiç bir mllıt banka caddeden ilerledik ve bu sokakların bi-
e..., m aca ıun ""' Y: af ı ması, dahil olmıyacak, ticaret aerbestısi de tama -
tlbsal ve hazırlama lşlerinln ıslahı, lcal1 - men baki kalacaktır. 
nln yükselWmesi. randımanın arttırılma - Söylendiğine göre. Şirkete, 258,000 lira 1-
çarelerl gor~filecektır. Bu kongre,e kom- le belediye, 150,000 lirayla, Kasaplar Şirketi 

u Tllftyet ve Jrn:za tiaret . odnlanndan da 50.000 lirayla Ahmed Kara, 50.000 lirayla da 
ümessiller çağırılacaktır. Iktısad Vekfılc - Uzunköprülü Ali iştirak edecetıerdlr. 

nden muvnfık bir c vah beklenmektedir. Frank düşüyor 
Şark Demiryolları •ey'eti Frananı trangı din ı.onc1ra bonasınd, 

UR1UIRİJ8 toplanbsı cüz'i bir mikdar daha düşmilttftr. Eneıkl 
gun blr sterlin karşılığı 162 kusur trank o -

'l'Uflye hallnde bulun n Şark Demlryol- ıarak kapanm~ken, dün. 164,'15 frank üze -
an Şirketinin ta:ıflye memurları Dövl ve rlnden muamele a&-mltttlr. 
aııerio dun Avrupadnn gelmişler, saat 11 de-
okU2Uncu işletme idare inin birinci katın- ••••••••••••-.-. 
ld tirket tastJ.ye 1.ilerl odasında toplanan lstanbul Borsası kapanış 

ey•etı umumiye fçtlmaına iştirak etmişler-
. Toplantıda tasfiyeye ald hesabiar ted - fiatları 28- 3- 1938 

k edUmtştır. TUnye :memurları tekrar 1----------------11 
bemlekeUerlne dönm\lllftdir. 

25 kile ıil1111nelik afyon 
idhal edilecek Londra 

Xn-Yota 
Parla 
Mlllno 
BrtltMI 
At.lD& 
Cenene 
BofJa 
Aımteıdaq 

PNıC 
'17an• 
MaW14 
Berlln 
Vart0ft 
Budapeftıt 
Btıı:r11 
:Beıpa4 

Yom-.. 
Moüowa 
Btoltholm 

ÇEKLE& 

Açıhı Kapanış 
en, 71 628, 

t, 789820 O, 7820 
16.19~ 26, 1871> 
Jfi,0076 16,0060 
4,6877 4,6860 
rn.ouıo ~.~ 
,,4lH8 !,46 

6!1,7196 6S.6972 
1.4288 1,4282 

22,'2 D,6114 
4,2'214 4,22 

u .1440 U.7388 
1,9709 1.97 
4.1960 4.1894 
J.9878 J.9Sıo 

J06.26U ıo6.21 

54,6471 54,6337 
2.7!166 2.7365 

IS,&8'5 15.886 
S.091~ S.09 

rinde durduk. 
Sıcak bir gece idi. Rütubetli tailua a· 

yağımı bashğım zaman titredim, ürper
dim. Bu da belki heyecandan, sinirden 
ileri geliyordu. Fakat asıl aebeb, korku 
'dL 

Sordum: 
- Şimdi ne olacak? 
Henri fısıldadı: 

Sayfm 111 

f Fotoğraf tahlilleri .. 
Da .. Mf'eli elması beklenen Dileğine hazırlanması lazım 

bir tip plan bir tip 
rclini~de1' Adil 

Güldüniri • f'I• 

- .oruyor: 
- MufJflffak ol:1. 

c."U mıyım? 
Bazı halleri, zor· 

luk çekilmeden 
mizah temayülle
rini &ö~-termekte· 

d!t. Daima. nq'eli 
olması lizım gelen 

~ v 
\.._, , ;<; 
Jr;~<." ·. ; ... -. 

" .. !.~"'·' f~~t 
-,~.: .. ·'ti . , • .1..-•·.\ .· 

bu tipin zaman zaman asabi ve kır1e1 

halleri de pek yok defildir. :ilinden bazı 
lşlerin gelebilmesi de muvaffakiyetini 
tek sah.aya fnhiar ettirmiJ değildir. 

* Enerji sahibi bir genç 
1ıta11ıbulda11 S... 

Wıaddi1l imzanı. 
ıonduyor. 

- Muvaffak ol1ı
calc waıyım? 

İntizam ve ener. 
ji, muvaffakiyet 
doğuran vasıflar. 
daııdır. yalım tu
tuJaıı it mmnnf. 
yet nevinden ise; 
daha yumuşak bqh olmak gerektir. 

* Sevımli bir yavru 
Küçük Günn 

fotograjının tahTi. 
lini utiyor: 

Zeki ve 1evimli 
olan bu yavrunun, 
velileri tuafından 
verilecek terbiye 
ve gösterilecek • 
!Aka ile hayata ha. 
zırlanması Jbmı, 

dır. 

* Zeki bir tip 
AnkaTcacm Lat. 

fi Toygar ela fUtm 
101'Uy0?'; 

- Jlvvaftck oıa. 
cak mıyım? 

İyi duygulan. 
me.vai.msiz macua 
ve heyecan arzu. 
larile zedeleme
mek ve zeki kud
retlerindeıı istifa
de etmek lAzımdır. 

* Münakaşayı seven bir tip 
Bakırk6Jlden M. 

Akaroa da JUnu 
ıoruyoT: 

- Muvaffak oı.. 
ca1:: mıyım? 

Mücadele ve mü
ııakap matlub bir 
halde olunca ener· 
ji alametleridir 
Yalnız kırıcı ' 
muvaffakiyet çı

ğırlarını zedeleyici mahiyette 
lıdır. ... 

olman 

lntizamperver ve lellliz llr genç 
Sam.ru1'dan AJcil 

te ıunu sonıyor: 
- Mv.vaffGlc ola

cak mıyım? 

Maktyadc:nt Ce
mal Kuli pnları 

IOnıJIOT: 

- Miüı.endıs < • 
lacak tnıym&? 

c' lhendis• 
lik> bir hesab ve 
kafa ipdir. Yal
nız özenmek lifi 
değildir. Eğer \.aıL..a.a..-.....-.. ""'iloliim-
dersleri arasında 

riyaziyeyi aeTiyorsa mübendJs mettetif. 

ne girmek için lazım gelen evsaf ve pıo 

raiti haiz olması ve buna kendisini §im• 

diden hazırlaması lAzımdır. 

* Ağır başh bir tio 
Hayreboludtıfl 

Mustafa Çetin de 
karakteTinin ta1ıli· 
liaı soruy<>r. 

Ciddi ve a 
başlı bir hali vaı · 
dır. BaşkalarHe 

kfüayhkla anla~ 

mu, minnet et. 
mekte müstağni 

davranır. Hususi· 
yetlerini pek belli etmez. Yapılan fena• 

lıklarını uzun müddet unutrnıyabilir. Ve. 

rilen işde yorulmadan çalışır. Tahakkü· 

me ve ağır muameleye pek gelemez. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adres • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tabl1ll ~in bu kuponlardan 
5 adedinm gönderilmesi §arttır. 

12 yaşında yarış 
Kazanan lıüçülı 
Amazonla millakat 

(Ba§taTafı 9 uncu ıayf ada. 
btr bu~k HIM! sonra, Janta glrdl, Oçunctl 
ıeldl. 

Geçen gün de, blldiğlnlz gibi, blrlncllill 
kazandı. 

- Maalesef bulunamadılun o 7aI'l§ hak • 
:tında biraz izahat verir m1.s1nls? 

- Yanşa be§ klşl girdi. 0~ kız, ikisi er
kekc!1.. Ve LeJll, bft\ün raldblerlnln çocukla
rı aayılabllecek bir yaşd.a ldl. Üstelik, yan§
da bir metre JilksekUlinde, ondan fazln da 
mania vardı. 

Ve LeylA, altm tacı da, blrinclllği de ga
yet kolaylıkla kazandı. 

Kuçük Leyli\, tombul ve güzel kedi ile bir
likte yanımıza donmüştil: 

- Sen. dedim, bentre tlmseden yardım 
ıörmed n blnebUlyor musun? 

Kısa çoraplı t6rpe bacaklarını uza\tı: 
- Oörmtıror muunuz ne kad&r uzun? 

insan bu tadar uzun bacakla, beJglr üıen
ctslne değil, ıu üzenglslne blle uzanabilir!. 

- At.ınızın adı ne? 
- Yarlfl Efebm 1Je bandım. Fakat o at, 

ıana delil. Sipahi Ocağına aiddir. Benim 
daha atım yok, fakat bir tayını var... ŞiJDd1 
Adanada bulunan bu tayla daha bir çok n
!lllt\r bmnacatunı sanıyorum. Şimdlllt o 
orada büyüyor. ben de burada!.. 

- Demek bir CGk yarışlara girmeğc nlıet• 
ll81n? 

- Tabii... Yalnız tlmd.1 Wı: gayem, met • 
teblm1 bltı.rmet. İngiliz metteblnln albııcı 
11nıbndayım. Orıwnı tamamladıktan sama 
ta:rmı da aı olacak. ve ona ctünyanm en bü· 
Jit ~a hamlıyacağım! 

Kilçilk ıavrııya, muvaffakiyet dlleyeret 
uzaklaomaya niyetlenirken: 

- Demek. dedim, en çok sevditln :t.n:;rnllı 
beygir? .... 

- Bntr .. 
- Onu en fazla sevlşlnln sebebi ne acaba? 
- Beygir hay:nnlann hepsinden güzel -

Tuttuğu ilin te
mbliğe, intizama, 
dit.kat ve allbya 
olan müııuebetle
rini gözönünde btt
lundurmakla mu· 
vaffakfyet ıhtı· 

mallerlni çojaltmq olabiUr. .. diri 

Jf. 

lıvsimsiz d ileldar Dzltclllllr 
Km'aaudarı. Bea ins~calile jotogrcıjmın 

derciai iaıemiym oJcM.yu.cumıu aon&yor. 
- Dileğime kcıVU§acak mıunn? 
Mevsimsiz dileklerin tahakkuku endJ, 

ıesinl ıirndiden ta~ak bir hayli ilzllcil 
olur. Zamam ıefuıce: Birl, dilerinm ta
mamlayıcısı olarak tabiatile meydana ge
lecektir. Yalnız mese~yi lılayal v~ bi1: 
cebheainden mütalea etmemek heyeean. 
1ara lraplmumk \Amcwbr. lllnatfUj~t 
bütün bunlardan sonra ıelir. 

Kısa bir tereddüd geçirdi. Kü~ücük yure
tının btitün masum ctlr'etlnl bir aray:ı to -
~parladı. Ve lllve etti: 

- Hattl bana aoı;arsaıuz. bir ~it insan • 
lardan da guzeldlrl.. 

8. T. 

----------·------------------
IS Nisan JUlqQ'ar-

Cumhuri;yeUn 15 lDcl Jı1mda Ja'f • 1• 

ruıanmızın ntlQacalı bu bayram fl'I - ı 1 

•elkl senelnen çok parlaJc ft oot ten - ! l 
llkll olmabcllr. 

Ycd11tl ııcaı-ı lmldl olan mtntmtnt. 
lerlm1ze ten bir bayram ıeçırtmet için 
ffmdlden hazırlanalım. 
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GUzel kadınların en ince, en gDzel arzuları 

R e allıkl ar 

Kallanılan berşeyla 
omrl kısabrl 

Kadr1ların güzelli~ini ve ca
zibelerini ziyadeleştirir, Paris 
ruj ve allıkları ayarında ol
duğunu bütün güzeller tasdik 
ediyor. 

Mandarin, oranj, kler mo
vayen ve zengin çeşidleri 30, 
lüks 50 kuruştur. Allıklar man
darin, brün, blondinet nevileri 
şaheserdir. 35 kuruştur. 

Dünyanın en güzel pudraları 

nefaset ve mükemmeliyetinde • 
dir. Yüz defa havalandırılmış 
halis pirine özünden ve süt 
kreminden yapılmıştır. Hasan 
pudralan fevkinde bir pudra 
tasavvur edilemez.. Beyaz, raşe~ 

HASAN DEPOSU 

1 - 2 pembe, 1 - okr; okr ruje, 
naturel renkleri birer şaheser
dir; Nefasetine rağmen çok ucuz

dur. Kutusu 25, iki misli 40 kr. 

yalnız 

Matbuat Bleminde mDhim bir yenilik 
Her sdonda, her gençde, her sporcuda, hülasa herkesin elinde bulunması lazım olan 

bu yenilik nedir ? biliyor musunuz ? 
Evet, bu yenilik gOzel tab'ı, zengin mOnderecat ve her sınır halkı alllkad1:1r edecek mevzuları havi 

MECMUASl'dır. TÜ 
,. 
IY 

Bu mecmua, günden gfine terakki etmektedir. Misal mi istiyorsunuz ? 
BugOn çıknn beşinci sıırısını muhakkak alınız. Göreceksiniz: Kapak de~lşmlş ve içine gazel bir roman llhesl 

konmuştur. Aynı zamanda mOderecat da tasavvur edemfyeceğiniz şekUde zenginleşmiştir. 

Bu 
Sayıda 

• 
Haftanın politikası, haftanın iki mOhim kayıbı, GABRiEL DANONZO, Valide krııliçcler, 
Samer Medeniyetini kuranlııl'., Tarihte Çanakkale, fevkultlcle zarif resımlerle zengin sinema 
sahifesi, Polonytıdn müzik, zayıflamak için neler yapmalı? 1çimizde casus var ve LAVRENS, 

• spor sotununda: ( Tekird.ığ.ı, dUnya oto sOr'ttt rekoru, bizJe spor telı1kkisi ) , Bıtlkun kaşarı 
( Hıkllye) , Hrisantos, manken kadınlar, yeni bilmecemız, fotograr müsabakası nihayet 

(Kulaklar ) namınd11kl roman mı.vemiz 

K açırmnyı,ız, sonra bulamazsınız. 

Bugün çıkan 5 numaralı M O O E R N T U .. R K ı• y E mecmuasını ve ILA VESINI 
her yerde arayınız. 

QAYANLAR ! .. -----:'.! 
Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir. 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 
SAllİBLERL S. Ragıp EMEÇ 

A . Ekrern. UŞAKLIGlL , 

1 

temiz dişler müstesna 
Sabah ve akşam her yemekten 

soma dişlerinizi fırçalayınıL ... _ 

K.araC'iğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

UR İNAL 
Viicudde toplanan asid ürik ve ok -
s:lat gibi maddeleri eritir, kam te -
ır.izler, Jeızeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
d:.ık su içerisinde alınır. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU-İSTANBUL 

vı; 
KREM PERTEV A 

Bu itibarla en üstün r p R o F 1 L A K s 1 N ) 
l:lA-GLARI 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve ıeve 
kullanılan, ve cildi brqtan ıonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

kremdir. ~ Eelsoğukluğu ve Frengiden korur. 

1 

ZENITH 
Blltnn Avrupa ve Amerikada 
en razla aranan Zenıth rud· 
yolarmdan UçUncU pertl 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 
gelmiştir. 'l'Okenmeden evvel 
radyonuzu lntihab· edıniz. 

'-----------------------------·- · • ---- · 1 --·· ·----

İlan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lruruı 
ikinci .ah."le 2SG » 
Oçüncü &ahi.le 200 » 
Dördünca ıahile 100 » 
iç ıahi!eler J. 60 » 
Son sahil• 40 • 

Muayyen bir müddu zarfında fazla. 
ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tariferruzdcn istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek ıayfı 
ilanlar için &)Tı bit tarife derpı1 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari UAnJanna ald 
i§ler i!;fn ıu adrese müracaat edil
melidir: 

tılncıhk Kollektlf flrb*' 
&alaramanzade llaa 

.t.AJuuoa cadd.., 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
---'~--------------------------------~ Muhammen bedeli 17,500 lira olan bir adcd arzani torna tezgah: 13/5/1938 

Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdure binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tejcliflerint ayni gün .saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğıne verm:!leri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa§ada 

Tesellüm ve Şevk ŞefHğinden dağıtılmaktadır. (1642) , ______ .... 
-G ,, 
o 
:E 

1 

Dr. HAF iZ CEMAL 
{Lokman Hekim) 

DahW1e mütehassw: Pazu.daiı IDaada 

tıerıtın <2 - •> Dhanyolıa nu:nara ı°' ., ... 
lıefonu 12391 - 210tt 


