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~ek meselesi sulhü 1,,,__A_T_A_T_Ü_RK 
tehdidde devam ediror Büyük Önder kuvvetli 
Sovgetler İngiltereyi itlıam ediyorlar: bir grip geçirdiler, 
" Çemberlayn lıarbi yakınlaştırdı " ~ 30 ~.!.~~y~~~~~.!ces~r.~~!~ sıhhaaerındo 
Fransızlar "Harb olmazsa bu takdirde, Çekoslovakya Almanyanın peyki olacak, hur Genel sekreterliğinden resmiğ ehemmiyete şaJan bir vaziyet olma-

K •• •• k A k ) tebliğ: dığını tesbit etmiş ve kendilerine bi 
uçu ntant yı ı acak, Çek - Sovyet pakb yırhlacak ve Prag, Almanya için buçuk ay kadar u tirahat tavsiyesini 

Romanyaya dogrv u bir köprü vazifesini görecektir." diyorlar Türki}c Reisicumhuru Atatürk, klii görerek avdet etmiştir. 
geçen kanunusani ve şubat ayıarın- Son Posta: Memleketin en ba!r .. . A 1 m an 1 a r 1 n çek 1 daki Yalova, Bursa ve İstanbul se- varlığı olan Büytik Şefe bütün. mil -
yahatlerinde kuvvetli bir grip geçir- letle beraber geçmiş olsun., der. 
mişlerdi. Ankaraya avdetlerinde grip 
nüksettiğinden konsültas~ on için Ata türkün telgraOan 

m e el I• sı• nd e ses 1 eri Fransadan Profesör Fiesenje davet Ankara, 30 (A.A.) _Milli Yunan 
edildi. Profesör, tedkik ve muayene (Devamı 10 uncu 'sayfada) 

yüksel dl 

Çinliler ilerliyorlar 
4,000 esir aldılar · 

30 bin kişilik bir Japon kuvveti Çin hattını yarmak 
için ümidsiz gayretlerde bulunmaktadır 

1 Hatay için 
hükumetimizin 
teşebbüsleri 

Hankov 30 - Çin resml tebliği: kişilik bir Japon kuvveti Çin hattını yar- Ankara 30 (Hususi) - Son zamanlar -
T.ilııpu cephesi • Taierşvang • Linşeng mak için ümidsiz gayretlerde bulunmak- da Hatayda cereyan eden bazı hadise • 

hattı üzerinde 80 kilometrelik bir cephe- tadır. Uç Japon livası dündenberi Tal • ler münasebetile hükfunetimizin Fran~a 
ie ı;iddetli bir muharebe olmaktadır. Ge- erşvang üzerine şiddetle taarruz etmek- nezdinde teşebbüslerde bulunduğu haber 
rllerile muvasalası kesilen yirmi, otuz bin tedlr. (Devamı 10 uncu ıayfada) verilmektedir. 

······················································ ~···· 

Halk Partisinin yeni 
meh'us namzedleri 

Kısmi seçim pazar günü yapılacak, namzedler arasında 
Muammer Eriş ve Faik Kurdoğlu vardır 

Ankara 31 (Hususi) - Münhal olan 

meb'usluklar için önümüzdeki pazar gü

nü kısmi seçim yapılacaktır. Dahiliye Ve

kaleti alakalı vilayetleri ve Parti Genel 
sekıctcrliği de Parti teşkilatını keyfi -

. yetten haberdar etmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi namzedlerini bugün öğleden 
sonra ilan edecektir. 

Türkiye İş Bankası umumi müdilrü 
Muammer Erış, İktısad Vekaleti müs -

teşarı Faik Kurdoğlu, İstanbul Ünivcr • 
sitesi İktısad Fakültesi dekanı Ömer Ce
lal, üzüm kurumu müdürii lsmaıl Hak -
kının namzedliklerinin kararlaştığı ha -
her verilmektedir. Muammer Eriş An • 
kara meb'ush.ığuna namzed gösterile • 
cektir. 

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

Samatyada metrük 
bir kuyuda 

cesed bulundu 
Dün Samatyada, Samatya sineması ci -

vanndaki bir bostanda çelik çomak oy • 
nıyan çocuklar metruk bir kuyuya dil -

(Devcı.mı 10 uncu sayfada) __... ... _... . ._..._ ... _ ... ...._... __ _ 

Büyülı harbde Mmmarayı haraca 
lıeNn l ngili:. talıtelbalarinin 

lıarUıulôd• maceraları 

Pek rakında "Son Posta,, da 

V ersay muahedesi imza edilirbn 

"Son Posta,, nın Şam mektubları 

Suriye baştanbaşa bir 
Borsa halini aldı 

Frangın mütemadi düıüşü halkı sıkıntıya soktu, 
Şamda ekmeğin fiatı 30 kuruşu buldu 

Suriye piyasasının en sağlam dövizi: Osmanlı altım 

Şamdan bir gôrüfliiş (Yazısı 10 uncu sayfada) 



Her gün 
Perde arasında 
Ve kulislerde 

Yazan: MuhiUin Birıen 
~ ünya politikası ve bilhassa Av • 

lı::::9 rupa işleri yeniden kalın bir per
de arkasına girdi. Artık politika işleri 
Milletler Cemiyeti içinde bir dereceye 
kadar açık olarak konuşulmuyor. Bizzat, 
Milletler Cemiyeti de dut yemiş, bülbül 
vaziyetine düştü. Bundan böyle, politika 
işleri, sahnede aktörlerin yüksek sesle 
söyledikleri sözlerle değil, sahnenin yan
larında ve gerisindeki kulislerde cereyan 
eden fıskoslarla idare edilecektir. Artık, 
politika milletlerin değil, kapalı odalar
da hafif sesle konuşan diplomatlarla er
kanıbarbiyelerin malları olmuştur. Bun
dan böyle, diplomatlar, kulislerde pazar
lık yapacaklar, erkanıharbiyelcr de bir 
takım askeri hesablarla uğraşacaklardır. 
Bu pazarlıkların ve bu askeri hesabların 
nelerden ibaret olduğunu da milletler, 
sonradan, çok geç ve iş işten geçtikten 
sonra öğreneceklerdtr. Avusturya vu -
ltuatından sonra Avrupanm girdiği yeni 
siyaset devri işte bu devirdir. 

* 
Bu devrin fU günlerdeki harici man • 

zarasına bakarsanız Avrupa sulha doğru 
gidiyor, diye düşfmebilirsiniz. İngıiliz 
başvekilinin bugünkü §Ölıreü, dünyanın 
sulh bekçiliğini yapmakla maruf olma -
sıdır. Bütün dünya matbuatının ağzında 
her gün İngiltere başvekilinin adı kim 
bilir kaç defa tekrar ediliyor. Bu, onun 
şahsan mühim bir adam olmasından ve
yahud i§gal eylediği mevkün yüksekli • 
ğinden değildir. Dünya işlerini yatıştır
mak, sulhu ihlal ettirmemek bakımından 
son haftalarda oynadığı mühim rolden 
ileri gelir. Fransayı ayaklanmaktan mene
den odur. Çekoslovakyaya itidal tavsiye 
eden, onu sert hareketlere geçmekten 
men için cBen mes'uliyet kabul etmem!> 
diyerek daha yol yakınken ümidsizliğe 
düşüren odur. Ayni başvekil, bir yan -
dan Almanya ve bir yandan da İtalya ile 
konuşup duruyor. Demek oluyor ki İn • 
giltere sulh için çalışıyor ve bu uğur -
da çalışanlar arasında şampiyonluk ro • 
lünü de İngiliz başvekili yapıyor. 
Ahnanyanın da vaziyeti öyıedır. Ora • 

dan da sulh dostluğuna muhalif tek bf r 
kelime söylendiği yoktur. Fransa ve İtal· 
ya da sakin görünüyorlar ve bu sükU • 
netin devamım, hatta artmasını ve ya • 
yılmasıııı :istemek bakımından hayli mil
him faaliyetler gösterip sözler söylüyor
lar. Şu halde, hükmedebilmemiz lizım -
dır ki A vrupada bir sulh havası esmek
te ve i§ler düzelıneğe doğru gitmekte • 
dir. Hatta sırmalı diplomatlara sorsak, 
yalnız her gün etraflarında g&dükleri 
§eylere dikkat etmekle iktifa eden bu po
litika pazarlıkçı'.lımının •SUih şanslan 
bugün dünden fazladır!> diye bızi teskin 
bile ettiklerini görebiliriz. 

Demek, çok şükür, sulha doğru gidi -
yoruz! 

Resimli Makale: X Üç düşman... X 

Mart 31 

r------------------
Sözün Kısası 

Ana g.ibi yô.r olmaz .. 

e. Talu 

E skiden, meşhur ibir ata sözü 
vardı: 

cAna gibi yar olmaz, &ğd~d gibi di
yar olmaz!> derlerdi. 

Yirmi beş yıldır yüzünü görmediğim 

Bağdadın, hala bu mümtazlığmı muha
faza edip etmed~i bilmem. DÜnyada 
seyahat :imkanları çoğaldıkça ve fennin 
hergünkü ilerleyi~i mesafeleri kısalttık

ça, Hanınreşidin tarihi beldesini cye
ganei rüzgar. addederek ona Bihiştabad 
vasfını liyık gören göiler, lbayran ola
cak daha nice mamureler gördüler. 

Beklemediğiniz bir hadise karşısında kalırsanız telaş et- Teliş, kararsız.1ık, sıkıntı her insanın kalbinde uyuyan üç 

Bu suretle, yukarıki atalar sözünün 
ikinci nısfı .Çilrüdü, battal oldu. .Lakin bi
rinci msfı olanca kuvvetini, hakikatini 
muhafaza ediyor ve haşre kadar da ede
cektir. 

Bunun en yeni delilini bize Amerikalı 
bir kadın veriyor. meyiniz. 

Mühim bir vak'a önünde bulunduğunuz zaman kararsız ve 
mütereddid kalmayınız. 

tane dü_şmandır, metanetine hakim olan bir insanda bu :ü9 

düşman daima uyu~uk bir halde kalmaya mahkfundur, fakat Bu kadın kocasından boşanmıştır. Fa
kat, mahkemenin babalanna bıraktığı 

metanetimizi kaybettiğimiz dakikada her üçü birden hare- üç çocuğundan ayn yaşamağa ıatıanao İşiniz ve teşebhüsünüz fena gittiği takdirde kendinizi sı
kıntıya terketmeymiz. kete gelerek bizi mahvederler. Daima metin olunuz. madığı için, kendisini terkeden adamın 

( sez 
Hind f alıirlerinin 
Bayramı 

Geçen 13 martta, Hindistanda Kumb Me
la bayramı tes'id edilmiştir. Hind fakir
lerinin bayramı olan bu bayram, her on 
iki senede bir defa gelmektedir. Yuka -
rıda~ resimde Hind fakirlerinin an'ane
ye tevfikan yıkanarak bayramı tes'id et-

mek üzere fillerle Ganj nehrin'? gitmele
ri görünmektedir. 

ARASDNDA 
ı· HERGüN BiR FIKRA "'I 

Napolyonun sualleri 
NapoZycm askerlere birbiri cırka -

sına üç sual sorarım§: 
- Kaç senelik askersin? 
- Kaç yaşındasın? 
- imparatorun kimdir? 
Fransızca bilmiyen Korsı1calı as • 

kerlere bu üç suale veTece1deri ce • 
ııablan. öğretmişler~ • Napolyon bir 
te~i§te bir Korsikalıya ayni suali.eri 
sormıya bCl§lamı§, fakat bu sejer ikin
ci sualden ba§lamı§. İmparator .sen 
kaç 3enelik askersin!ıa deyince asker: 

•23> cevabını vermi§. Napolyon şa.
§trmış: 

- Kaç yaşındcuın? 
-1kil 
Napolyon kıZ'Tm§: 
- Anladım, 3e:n bir delisin? 
Asker Napolyonun gdzlerinin içine 

bakmt§ ve: 

Dolfus'un çocukları 
lsviç~ede 

) 
evinde 'kapıcılık etmeye razı olmuştur. 
Kadın gururunun ne kadar yüksek. ka

dın izzetinefsinin ne derecelerde hassas 
olduğuna düşünürsek, analık uğurunA 

katlanılan bu fedakarlığın manas1nı ve 
derinliğini daha iyi takdir edebiliriz. 

Arada sırada. gayri meşru çocuğunu 
boğan, cami kapısına terkeden analan 
duydukça beşeriyetin hesabına meyus 
olmamıza mahal yoktur. Bu birkaç mü
'tereddi mahlukun ekseriya şuursuz ha
ıreketi tabiatin ezeli ve en sağlam kanu
:nunu sarsacak mahiyette değildir. 

Ana, daima anadır ve analık, dünya ... 
ıdaki vakıfilardan hiç birine benzemez. 
Sanki, kainatı sevk ve ıidare eden Ulu 
kudret, .mahlüklarma reva gördüğü bun
ca maddi ve manevi işkence ve mezali
mi, o mahluklara birer cana> vermek su
retile tadil etmek, o işkence ve mezalimi 
unutturmak ve afi-ettirmek istemi§tir. 

Ben, analarına isyan eden, cefa çekti
ren, hatta hürmette kusur edenleri işit
b"'kçe şaşar, hemcinslerimin bu türlüle
rinden nefret duyanın. 

Ana, bize hakkın en büyük, en mu
kaddes vergisidir. Derdle::imizin demrn-

193.f senesinde katledilen eski A - nmı, hayatın müşkülatı kat'Şlsında müca
\~turya Başvekili Dolius'un ikar1sı, dele etmek cesaretini, nıhi buhranian
Avusturyanm Almanyaya iltihakı ü - mızın tesellisini, yıkılacak gıöi olduğu-

- Siuiniz, ha.§metpenah! zerine iki çocuğile birlikde evvela Ma- muz anlarda bizi tutacak şefkatli eli an-

.~-i-§·------------• caristana, bilahare de İsviçreye iltica ca'k anamızda bUluruz. 

Londrada glJrillen 
Garib bir dava 
Kadmlann yazın çorab giymemeleri 

etmiştir. Yukandaki resimde Eva ve cCennet, ıanalann ayalclan altındadır!. 
Kudi isminde olan çocukları İsviçrede hükmünü ortaya koyan Arab fclsefesi, 
misafir oldtiklan şatonun bahçesinde bununla en büyük bir hakikati ifade ey. 
oynarken görüyorsunuz. lemiş bulunuyor. 

Ve ben, cenneti vakit vakit özlüyor. 
Kıy meli bir anda 5000 sam, altı yıldır hicranile yandığım ana-modası çok taammüm etmiştir. Londra-

Mar kon in in mirası tasfiye da bu yüzden bir otomobil sahibi olan tlolar arlan hir at cığımın ayak ucuna tekrar erişebilmek 
için özlüyorum ... 

ediliyor Mabel Gork tam beş yüz İngiliz lirası Amerikada Masaşuşette Framingham. .JJ 
tazminat vermiştir. §ehri sakinlerinden madam Pettit'in gü- 1 lc ~ 

Geçenlerde ölen büyük İtalyan kaşifi ı bir B 
Gork bir gün otomobili ile gezc>rken ze atı varmış. u madam her sabah • -.• ~ * Markoninin İngilterede bulunan serveti bir motosiklete çarpıp yuvarlamıştı. Mo- sevgili atı ile gezmeler yaparllll§. Bir gün 

Fakat, biz zannediyoruz ki i§ böyle de- tasfiye olunmuştur. Mikdarı 48,529 İngi- gezmeden geldikten sonra atına §e'ker ve- - · -··----- ·- -
ğildir. Avusturya meselelerile ayaklanan liz lirasına baliğ oluyor. Bu mikdardan tosikletin arkasında bir genç kız oturu- rir. Tam bu sırada .kadının parmağında İdare hey'etlerinin kararları 
heyecan zail olmuş, siyaset havasındnn 5.228 lirası vergi olarak İngiliz maliye- yordu ve kaza neticesinde ayak bilekle- bulunan 5000 dolarlık pırlanta yüzük a- h kk d . 
bulutlar sıyrılarak mavi gök görülmüş sine kalmaktadır. Geriye kalanlar da rinden yaralanmıştı. Yaraları biraz son· vucunun içine düşer ve at bunu da şeker- a ID a tamım 
olmakla beraber, bu manzaranın bizi al- Markoninin vasiyeti mucibince kızı E- ra iyi olmuşsa da izi geçmediğinden genç le beraber yutar. Atı muhafaza altına a- Ankara 30 (Hususi) - Dahiliye Ve -
datmaması lazımdır. Bugünkü günde, biz lektroya intikal etmektedir. Fakat eski kız mahkemeye müracaat ederek bin 1n- lırlar. Rontgen yapılır. Fakat hiç bir se- kaleti valiliklere, idare heyetlerince ve 
kuvvetli bir fırtınanın geçtig~i ve yerine karısından olan çocuklarının da bir his- li li · . · t' D d mere elde edilemez. Yüzük sigortalı ol- 1937 yılı içinde devlet §Urası mülkiye gi z rası tazrnınat istemış ı. avasın a 
sakin ve sabit bir sulh havasının csmege sesi vardır. Markoni hali hayatında eski duğundan sigorta kumpanyası çarnaçar dairesince bozulan kararların vilayetler 
başladığı devirde değiliz. Meydandaki karısından olan çocuklanna on bin İn· iki sebeb göstererek: tazminat isüyord\L yüzüğün bedelini öder. Fakat atı muha- üzerine nisbetini gösulrcn birer cetvel 
sükOn, sadece iki fırtına {rasında bir sü- Birisi ayaklarındalfi yam izlerinin gö- faza altına alır. Şimdi atın değeri yüzü- ve bir tamim göndermiştir. Geçen yıl -

giliz lirası teberrü etmişti. Aralarındaki i · ·· ,__ d b 
kiınet fasılasından başka bir ~e'-• değildir. rünmemesi çin bi.ıtun ı.myatın a çora ,ğün fiatı nisbetinde arbnı~ bulunma]r. Iara nazaran ekseri vilayet idare heyeti 

:r " nikah ~ozulmuş olan eski karısına 32 bin 
Başka bir ifade ile, bu, bir perde arasıdır. giymeğe mecbur olacağından bu husus- tadır. kararlarının bozulma nisbetinin daha az 

İngiliz liralık servet bırakmıştır. İkinci 
Bir devrin üzerine bir perde inmiş, f.a- taki masrafının, diğeri de çorab qiyece- oluşu memnuniyete şayan olduğu zikre-

kat, facia devam etmektedir. Yakın bir karısına da yaşadığı müddetçe istifade Sun'i bal grıpı/dı dilmekle beraber bazı vilayetlerde dik -
tm k "'n1"fil eh · ili b' · d b k ğinden .dolayı modayı takib etmekten 

zamanda perde tekrar açılacak ve oyun e e 'F4 ~ e emmıye ır ıra ıra - Zamanımız terki,_~ maddeler ·•amanı kat nazarını celbedecek derecede bu nis-
mıştır mahrum kalacağının tazmini idi. Mah- w "' 

devam edecektir. Şimdi aktörler, yeni ---·------------ keme ikinci sebebi reddederek birincisi- olmuştur. Alınanlar kimya vasıtasile betin yükseldiğ.i .tebarüz ettirilmekte ve 
rolleri için hazırlık yapıyorlar, hazırlık d ki bir fas 1 .. d . Pek cVerkstoffc> dedikleri sun'i maddeleri, bunun sebebleri ızah olunmaktadır. 
biter bitmez perde tekrar açılacak ve o- perde .arasın a . . 1

• a ıçın eyız. ni kabul etmiş ve 20 senede giyeceği ço- -=---~ ..... ~,,. . '"" ......... . 
kısa b mand Yen bır karıırıklık sah tnbii maddeler yerine ikame etmekle if-

d d k ır za a ı ~- . b bedelin k lık 1 k .. b T A K v . M yun evam e ece tir. Bu noktada hiç nesinin karşısında bulunacağız. ':: . . e. arşı o ma uzere eş tihar etmektedirler. Şimdi de bır İngiliz 1 
fÜphenıiz olmasın. Avrupa, perde arka - Hem de çok yakında! yuz İngılız lırnsı tazminat verilmesine kimyageri sun't bal yapmağa mu\·affak 
mnda ve kuliste politika dramının yeni Muhittin Birgen hükmetmiştir. olmuştur. 
bir safhasını hazırlıyor. ::~;:::::~::=:;:=:::;::::~;;:=:;:::;~=::=:::=::::~:=:::=:=:~:::::;:.:=:::=:::;:~=::::=:::;:::=:::::::;;:::;::=:::;::::::;==::,: 

Çok yakın bir zamanda açılacak olan r 
yeni perde, karşımıza bu defa başka rol
ler alını§, eski aktörleri tekrar çıkara • 
c ktır. Kuvvetli bır makyaj altında da ol

İSTER iNA İSTER İNANMA! 
a bu aktörleri biz pek ç.:ıb :ık tanıyacağız. 
Hı.il" , Avrupanın sulh:ı d gru gitti • 

gınE: ın nmak sadece bir haya dır, bir sai
dılliktir. Önümüzd kı günl ri sulh için
dC' geç rcbileceğimiz çok şüphclıd'r. Çün-

kü, Avrupanın sulhunu tut cak b lı~a 
amillerin bir çoğu meydandan kaybedil
miş olduğu gibi bilak s, bunu tahrib et • 

' yıycceğe, yüzde 30 u da melbusat, eğlence ve çocuk masra
fına gitmektedir. 

Halbuki hayatı ucuzlatmak için bugün üzerinde en çok 
çalışılan nokta geçimde en az yer tutan yiyecektir. 

Bu vaziyet karşısmda biz yeni inşaata imkan vererek ev 
kıralarını ıncfümedikçe sadece yiyecek masraflarını eksilt
mekle hayatın ucuzlatılabileceğine inanmıyoruz, fakat ey 
okuyucu sen: 

Bir aılenin geçimind muhtelif maddelerin ipal ett k.erı 
mevkileri t~bit etmek maksadile İstanbulda ot.uran H'ıa!ctt -
yın 330 Di'eye boş vuruldu, sualler s ruldu, bunıada!l cevab
İar alındı. Elde eci'len neticeyi bilmiyoruz, henüz neşredilmış 
değ"ldır. :Fakat bir yazıya mevzu teıı:kil etmesi için cün bu an
kctı kendi hesabımıza biz de yaptık. Baş vurduğumuz on ai
leden aldığımız cevablııra göre İstnnbulda bir ailenin kazan
cının ~ üzde 45 i ev kirası ile evi tenvir ve teshinc, yüzde 25 i 

. 1 S T E R İ N A N, İ S T t: R İNANMA! 
meğe yarıyacak yeni ycnı kuvvetler de 

'lle'yda olmuştur. Biz, bugün ancak iki L--------------------·---------------------------·-' 
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31 Mart SON POSTA 

Franko 
Fransız 

tayyareleri dün 
hUdudunu aştılar 

Fransız hava topları İspanyol tayyarelerine ateş açtılar, 
Franko kuvvetleri Lerida şehrine giriyorlar 

Londra 30 (Hususi) - Franko tayya • Lcrida cebhesi 30 (A.A.) - Lerida-
ı·eleri, Fransız • İspanya hududunda bu· dan kaçmakta olan hükılmetciler1 pet
lwıan Portbu şehrini bugün bombardı - rol stoklarına ateş vermişlerdir. 
man etmişlerdir. Hükfımetciler evvelce kararlaştırmış 

Muhacim tayyareler Fransız hudud.u- olduklarının hilafına olarak Leridayı 
nu aşmış olduklarından, Fransız hava müdafaadan vazgeçmişlerdir. Daha ge
topları bunlara kar~ı ateş açmıştır. ride bulunan Gandesanın müdafaasını 

Tayyareler enternasyonal tünele, ve t .,_ t . 1 Le 'd takv"yc kı . . . _ ercın e mış er ve rı aya ı -
bır çok eşya trenlerının bulı:ndugu ga • ta t .. d kt a geçmicı1erdir. 

d b b 1 t 1 d Iki k" ... 1 a ı gon erme en v z "' 1 a.. a om a. ~ a mış ar ır. ışı 0 
• Franko kıtaatı Gandesa'dan otuz kilo· 

muş ve 20 kışı yaralanmıştır. t f d b 1 lar 
F · b" ka me re mesa e e u unuyor . 
ecı ır za 

Diğer taraftan Valensiyada da feci bir Alkaniz ile Kaspe a~a~da. bul~.nan 
k"llza olmtıştur. Petrol yüklü bir kamyon ve denize kadar en muhı.ın hır muda
sür'at katarına çarparak, trenin tutuş - faa hattını teşkil eden tahkimat, Fran
masına sebeb olmuştur. kocular tarafından Ebre• nehrinin şi-

Yolculardan 23 kişi yanarnk ölmüş ve malinden ve Sinka'dan kısmen yarıl· 
bir çok kişi de yaralanmıştır. mıştır. 

Saragos, 30 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

General Franko, bu sabah yukarı ve 
orta Aragon'daki bütün kuvvetlerin 
kumandanlığını şahsan der'uhde et
miştir. 

Son vaziyet 
Saragos 30 (A.A.) - Röyte~ milliyet • 

perver kıtaat bugün öğle vaktı Leridaya 
üç kilometre mesafede bulunmakta idi. 

Saragos 30 (A.A.) - Leridanın tahli
yesi hnrnretli bir şekilde devam etmekte
dir. Barselon yolu insanla doludur. 

60 kilometre kadar cenub ve Kaspcn:n 
doğusuna doğru ilerliyen Frankıstler 

Maillayi zaptetmişler ve şimdı Tarrago
nun vilayeti hududuna doğru ilerlemek -
tedirler. 

Ma ca rista nda 
asabiyet 

Budapeşte, 30 (A.A.) - K.abınedc 

yeniden tadilat yapılacağına dair bir 
şayia deveran etmektedir. Müfritlerin 
propagandalarının takviyesi, nasyonal 
- sosyalist tehlikesi ınünasebetile mu
tediller tarafından hükumete yapılmış 
olan ihtarlar, beş senelik planın tatbi
kından t~vellüd edecek olan müşkülat, 
fevkalade bir asabiyet tevlid etmiştir. 

Harbiye Nazın Roder ile Dahiliye 
Nazırı Zel'in ve Macar nazilerinin ken
disinden bilhassa şübhe etmekte olduk
ları Budapeşte polis müdürü Hetenyi
nin istifa edeceklerinden bahsedilmek
tedir. 

Salahiyettar mehafil, bu haberlerin 
hayal mahsulü olduğunu ve mayıs ayı
nın sonundan evvel kabinede tadilat ic
rasının mutasavver bulunmadığını be
yan etmektedir. 

Meclisten Türk 
denizcilerine 

takdir ve sevgi 
Ankara 30 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü toplantısında rnuh • 

Sayfa 3 

e Fransa ita/yayı 
Almanyadan ayırmak 
istiyor. Bu siyasetle 
o iş yapılamaz 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

lmanyanın Avusturyayı ilhakı 

sırasında İtalyanın hareketsiz 

Mussolini, taarruzun en 
iyi müdafaa şekli 
olduğunu söylüyor 

Yeni Rumen 
Kabinesi 

'""\ telif vekaletler büdçelerine munzam ve 
!evkaliıde tahsisat verilmesine aid ka • 
nunun müzakeresi esnasında Naşid Uluğ 
Kütahya söz alarak demiştir ki: 

kalmış olmasının manasını anıamıyan 

pek çok kimse vardır. Habeşistan ma -
cerası sırasında yalnız kalan İtalyayı 
Almanyanın elini uzatmış olması, Ber • 
lin • Roma mihveri, antikomintern pakt 
vesaire vesaire dahi bu hareketsizliği ve 
binnetice müzahareti bu zevatın nazarın• 
da izah edemiyor. Bunlann kanaatlerine 
göre, Almanyanın Avustur;.rayı alması 

ve Brennerdeki İtalyan hududwıa da • 
yanması, İtalya için tahmini gayri kabil 
neticeler doğuracaktır. Bu sebcbledir ld 
İtalyanın sessiz ve hareketsiz kalmı~ 
olması anlaşılamıyor ve iddia ediyorlar 
ki bu münasebetle iki memleket arasın .. 
da bir pazarlık yapılmıştır. Her nedense 
gene iddia ediyorlar ki ltalya, bu paıar .. 
lıkta aldanmıştır. Çünkü Almanya, i.!ite· 
diği şeye, Avrupanın bir harbe girişe • 
miyeceği bir sırada el atmış ve almıştır. 
Şimdi bu, onun malıdır. Fakat İtalya he
nüz bir şey almamıştır. Onun henüz al • 
mamış olduğu bu şey ne olabilir? Fransız 
siyaset adamlarına ve erkiınıharbıyesine 
göre bu nesne Tunustur. Gene bu zeva. 
tın mülahazasına göre Almanyanın A • 
vusturyayı ilhak etmesi, İtalyanın Tu • 
nusu almasını kolaylaştıramaz. İtalya ta
rafından Tunusa karşı yapılacak her han· 
ki bir hareket, Fransa ile bera her İngil· 
tereyl de karşısına çıkaracaktır. Çünkü 
böyle bir teşebbüs bütün bir Akdeniz 
davasının bütün icablarHe beraber masa
başına konmasını intaç edecektir. Diğer 
taraftan. böyle bir ihtilaf ta Almanya • 
nın İtalyaya büyük bir fiili yardımı da 
olmıyacaktır. Çünkü, kendisine ltızım 0o 

lanı berveçhi peşin almış olduğu için, biı 
başkasının hesabına Akdenizde mace • 
ralara atılmnyı göze alması beklenemez. 
O, daha ziyade Tuna havzasını teşkilat .. 
landırmıya çalışacak ve kendi davasını 
yürütmekle meşgul olacaktır. 

Duçe, ltalyanlann· birgün dünyanın en yüksek askeri 
olacaklarını ve Napolyonun ltalyan olduğunu hahrlath 
Roma 30 (Hususi) - Mussolini, bugün/ Mussolini harb halinde yüksek ku

öğleden sonra toplanmış olan ayan mec- ~andayı bizzat ele a1acağını, denizde 
lisinde mühim bir nutuk s~y1a::nişt!r. 1 Ital~anın ~ugün düny~nın en ku v_vetli 
Toplantıya iştirak eden bütiln ayan A·. denızaltı fılosuna malık bulunclugunu 

zası faşist üniformasını taşıyordu. ve bu rekoru hiçbir memleketin .kendi-
Celse açıldıktan .sonra kürsüye gelen sinden alamıyacağmı ve hava kuvve,tle

Mussolini, 1925 de ayanda söylediği nu- rine gelince, İtalyada bin1~ı-ae tayyare
tuktanbc>ri askeri hazırlık sahasında el· de 20-30 bin pilot mevcud bulundu~u· 
de edilen neticeleri anlatarak bir ihtilaf nu söylemiştir. 
halinde silahlı kuvvetlere verilecek va • Hatib nutkunu bitirirken demiştir 
zife ve direktifleri bildirdi. ki: 

Mussolini her halde taarruzun en iyi Bugün her kim İtalyan yurdunun hak 
müdafaa şekli olduğunu söylemiş ve ve menfaatlerine zarar vcrmiye cesa
İtalyanın dört milyonu ilk saf muhari- ret ederse, karada, havada ve denizde 
bi olmak üzere 8-9 milyon kişiyi se- silahlı bütün bir milletin çok mağrur 
ferber edebileceğini bildirmiş ve de- kat'i nnıkabelesile karşılaşacaktır. 
mi.ştir ki: Mussolini, Napolyon cBuonapnrh ı, 

Afrika muharebesinin ve İta1yan gö- insanlık üstündeki askeri dehasını kul
nüllülerinin İspanya harbine iştiraki- lanmıya imkan veren vasıtayı, Fransa
ılin İtalyayı zayıflattığı hakkında Alp· da bulmuş olan bu İtalyanı hatırlattık-
1arın ötesinde yapılan neşriyat gülünç- tan sonra, İtalyanların bir gün di.inya
tür. nın en yüksek askeri olacaklarım söy-

İtalya bugün pratik bakımdan 1918 lemiştir. 
denberi modern harb tecrübesi yapmış Roma, 30 (A.A.) - Mecliste fevka
olan tek memlekettir. 580 bin kişiyi Jade celse halinde toplanan mebtuslar 
işgal eden 675 müessese milli müdafaa .Mussoliniyi imparatorluğun birinci ma-
için çalışmaktadır. reşali ilan emişlerdir. 

Amerika lllar memleketimizde bazı 
smal teşebbüslere girişecekler 

Amerikalılarla ticaret müzakerelerine, Çekoslovaklarla 
yapılan müzakerelerin sonu alındıktan sonra başlanacak 

Ankara, 30 (Hususi) - Amerika iie yanlış olarak bu şekilde aksetmiştir. A
ticarct müzakerelerine Çekoslovaklnr- merika mali siyaseti bilakis her türlü 
la halen yapılmakta olan konuşmaların tahdidatın kaldırılmasına matuftur. 
sonu alındıktan sonra önümüzdeki haf- Türkiye ile yapmak istediğimiz yeni an
la başlanacaktır. Amerikan delegeleri !aşma tarife tenzillerile Türk ihracatı
ve sefaret erkanı şerefine İkbsad Ve- nın Am.erikaya daha kolaylıkla girmesi 
kfıleti tarafından bugün Anadolu Klü- temip edilecektir. Bittabi bu suretle 
bünde' bir ziyafet verildi. Amerikalılar- Türkiye için de daha fazla Amerika ma
la yapılacak müzakereleri iki memle· lı mübayaa etmek imkanı hasıl olacak
fet arasındaki ticaret münasebatm1 ge- tır. 
niş mikyasta inkişaf ettirecektir. 

lktısad Vekili tekrar 
Viyanava gidiyor 

Memleketimizde bazı sınai teşebbüs· 
lere mühim Amerika sermayesinin gi
receği söyleniyor. Bu münasebetle he
~1et reisi Keli şunları söylemiştir: 

- Avrupanın cenubu şarkisinde ilk 
devlet olarak Türkiye ile ticaret müza
keresine girişmiş bulunuyoruz. H~ç 
şübhe yok ki yeni ticaret anla~masile 
Türkiye ile Amerika arasındaki ticari 
münasebetlere geniş bir inkişaf imkanı 
verilmiş olacaktır. Yalnız şurasını kay
dedeyim ki, mevzuubahs olan klirin~ 
anlaşması değildir. Bazı gazetelere 

Ankara, 30 (Hususi) - İktısad Veki
linin Viyannda tedavide bulunan kızının 
sıhhati nezaketini muhafaza etmekte ol
duğundan Şakir Kesebir bu aqam tek· 
rar Viyanaya gitmek üzere şehrimizden 
hareket etmiştir. 

Yeni Çekoslovak sefiri 
Ankara 30 (A.A.) - Çekoslovakya ye

ni elçisi Robert Sayçer itimadnamesinf 
bugün Atatürke takdim etmiştir. 

Tataresko kabiney( 
girmedj, Komnen 

Hariciye Nazırı oldu 
Bükrcş, 30 (Hususi) - Bugün sn· 

at 12.30 da patrik Miron Hristea'nın 
riyasetinde toplanmış olan kabine a
zası, kabinenin müşterek istifana • 
mesini krala arzetmişlerdir. 

Yeni kabineyi teşkile tekrar memur 
edilen patrik Hristea, ml!saı arkadaş • 
lannı oidukca genç unsurdan intihab 
etmiştir. 

Geçenlerde ı)nkarada toplanmış o
lan Balkan Antantı konseyıne iştir.:ık 
eden Petresko Komnen harictye nazı· 
rı olmuştur. 

Tataresko yeni kabineye girmem1~ 
tir. 
Bükreş, 30 (A.A.) - Yeni kabinede 

aşağıdaki değişiklik tebliğ edilmiştir: 

Dahiliye nazırı: B. Kalinesko, ayni za
manda sıhhat bakanlığını da der'uh· 
de etmiş ve B. Gelmezeann münakalat 
bakanlığını da idareye memur edil· 
rniştir. 

cArkadaşlar, deniz techizat ve tesliha· 
tı için tahsisat veren bu kanun münase -
betile bir vazife ifa etmek istiyorum. 

Bu hafta içinde Gölcükte cAtak:t adlı 

bir yardımcı harb gemisinın denize indi· 
rildiğini biliyoruz. Görünüşte mütevazi 
olan bu hadisenin değerinjn, bu yaratan 
ruhun, ateşin halk kütlelerinde uyandır· 
mış olduğu yül:sek şevk ve heyecanı, ye
ni nesle aşılıyacağı fenni teknik sahasına 
atılmak hevesile ölçmelidir. Bu uğurda 
alın teri döken Türk gençlerini bu kür -
süde saygı ve sevgi ile anarken, sizin de 
hissiyatınıza tercüman olduğumu zan • 
nediyorum:t. 

Biz de iştirak ediyoruz scslcrL 

Hariciye 
Kahire 

Vekilinin 
seyahati 

Ankara 30 (Hususi) - Hariciye Ve -
kili doktor Aras nisanın a:ltısında İstan
buldan Kahireye hareket edecektir. 

Lord Loyd 
Ankara da Ticaret nazın B. Konstantincsko 

Milli Banka müdürlüğünü muhafaza 
etmektedir. Ankara 30 (Hususi) - Lord Loyd ~·a· 

B. Mazureanu başvekalet müsteşar- rın sabah şehrimize gelecek ve şerefine 

Berlin • Roma mihverinin kuruluş ta· 
ı1h1ndenberi elele yürüyen Almanya ile 
İtalyanın mütekabil münasebetleri hak -
kında bir kısım Fransızın serdettikleri 
pu miitalealann yerinde olup olmadık· 
ları kestirilemez. Fakat umumi bir şekil
de vaziyete bakıldığı zaman, Fransanın, 
bütün gayretile İtalyayı Almanyadan a
yırmak istediği müşahede edilir. Fakat 
bu neticeyi büyük bir tehalükle arzu e
der görünen Fransanın, bu emeline var
mak için kullandığı vasıtalar hep o, eski 
ve köhne usullerdir. lığına tayin edilmiştir. doktor Aras tarafından Hariciye köşkün-

'--
1 de bir öğle ziyafeti verilecektir. Lordun İtalyayı Alman tehlikesi ile korkut • 

mak ve bir umacı görecek gibi olacağını 
sandığı İtalyayı, böylece kendı kucağına 
düşürmek. İtalya, şimdiye kadarki ahval 
ve vukuat göstermiştir ki '>u nevi ma • 
nevralarla yola getirilebilecek gibi de • 
ğildir. Eğer Almanyadan korkusu ol • 

------------~ yarın akşam ş$rimizden ayrılması muh-

j ş Ban kas 1 t ~ern~e-ld-ir.~~-------

umumi heyeti n·ğer telgraf haberlerimiz 
· 10 uncu sayfamızdadır 

" bugün toplanıyor 
Tasarruf tediyatı 27 

milyon lirayı buldu 
Ankara 30 (Hususi) - Türkiye İş Ban

knsı hissedarlar alelade umumi heyeti 
yarın toplanacaktır. Umumi heyete ar • 
zedilecek olan müessesenin on dördüncü 
çalışma yılına aid idare meclisi raporu 
ve 1937 bilfın.çosu hazırlanmıştır. 

Raporda dünyanın umum ekonomik 
vaziye1i, iç vaziyelimiz, mahsullerimiz, 
dış ticaretimiz, bankanın işleri ve 1937 
bilançosu, geniş, bir tahlile tabi tutul -
muştur. Bilançoda her türHi lüzumlu ih· 
tiyatların tefrikinden sonra 751,260,45 li
ralık karın tevziata esas ittihazı teklif 
olunmaktadır. Bu suretle müessesenin 
ihtiyat akçesinin 1936 yılına nisbetle 
220.000 lira bir fazlalıkla 3.470,000 lira o
larak tesbiti istenmektedır. 
Bankanın bilançosunda tasarruf tedi • 

yatının yılbaşında 27 milyon lirayı geç -
tiği iftiharla görülmektedir. 
İdare meclisi raporunda 1937 yılı ka • 

rının tamamı ödenmiş on liralık beher 
hisse senedine 92 kuruş, beher müessis 
hissesine ise dokuz lira dağıtılmasına ka
rar verilmesini, tevziata 15 nisanda baş • 
}anmasını hissedarlar umumi heyetine 
teklif f!ylemektedlr. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

~atandaş ve memur 
İyi vatandaş örneği devlet borcunu ödiyen ve devlet emirlerini istekle 

kabul eden adam şeklinde tarif edilir. Fakat bu ideal insan tipini bulmak 
pek kolay değil. Kimsenin vatan sevgisinden şübhe etmeğe hakkımız yoktur. 
Buna rağmen iyi vatandaş olmak şerefıni de bol keseden vermeğe hakkımız 
yok. Çünkü ya devlet nüfuzunu temsil eden küçük sınıf memurların kavra· 
yışsızlığı, ya içtimai ve beledi nizamların kararsızlığı halkın iyı vatandaş ol
mak kabiliyetini körletiyor. Günün birinde bir emir veriliyor. Yiyecek mad
delerj açıkta satılmıyacak! Bu zaten belediye talimatnamelerinde vardır. Fa· 
kat ya bir salgın hastolık başlıyor, ya şikayetler çoğalıyor. Derhal hu mad
de hatıra geliyor ve hemen em:rıer veriliyor. Fakat bu emirler müst:ıkar bır 
şekilde takib edilmediği jçin ilk ham lede esnafla belediye teşkilatı llrasında 
bir kaçma, kovalama hareketi boşlıyor. Çok geçmeden hızı geçi.yor, tavsıyoı 
ve gevşiyor. Bunun mis:lleri o kadar çoktur ki sıralamağa beuim sütunum 
değil, gazetenin bütün sayfolan yetmez. Bu devamsızlık, kararsızlık halkın 
yasaklara karşı duyması tabii olan saygısını zafa uğratıyor. LiübaHHk baş· 
lıyor. Neticede cemiyet terbiyesı, şehir terbiyesi düzelecek yerde boluluyor. 
Müsbet ve menfi verilecek 1...:rıirler müstemirren tatbik edilecek kabillyet
te olmadıkça emri verenlerin tecnı.; znstermeleri lazımdır ki emri vermekle 
beklenen nizam teessüs etsin. Aksi takdirde herhangi vesile ve hflcLse il& 
heyecana gelip emirnameler çıkarır.ak ve bunları muhtelif sebeblerle tatbik 
edememek fayda yerme zarnr doğurur. 

İyi \·atandaşı yetiştirecek iyi nizam ve iyi bir idare 
daşm cemiyet terbiyesini ylikseltmek için vatandaşla yaki ı 
memur sınıfını da ikaz ve tenvir etmek mecburiyetindeyiz. 

Vatan. 
nas eden 

Dürhan Cahid 
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Yangında 3 itfaiye neferi bayıldı, fakat derhal imdat
larına yetişildi, arkadaşları tarafından kurtarıldılar 

Kurşun hırsızları 

Mimar Sinanın en güzel 
eserlerinden biri daha 

berbad bir hale geldi 

Limanda ·yolc · na li 
Kayıklarla vapurlardan rıhtımlara 

ya pılmıyacak yolcu nakliyatı 
İstanbul liınan işletme idaresi rıhtım -

lara yanaşmıyan vapurlardan rıhtımlara 
yolcu ve eşya nakli işini ıslah etmeğe ka
Far vermiş bulunmaktadır. 
Bu husustaki tasavvur liman işletme ida 

resi müdürü Raufi Manyaslı tara:fından 
dün vali ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağa bildirilmiş, konuşmada belediye 
iktısad müdürü Asını Süreyya da hazır 
bulunmuştur. 

Bu tasavvura göre rıhtımlara yanaş -
mayıp açıkta demirliyen gemilerden rıh -
tınılara ve rıhtımlardan gemilere ipti -
dai bir şekilde kayıklarla yolcu ve eşya 
nakliyatı yapılmasına '>On verilecektir. 
Yolcu ve eşya nakliyatı btı.derna motör-

Askerlik işleri.· 

botlarla yapılacak, bunun için de lımar 
idaresi gayet ucuz bir tarife tanzim ede· 
cektir. 

Bu şekilde nakliyat yapılrnıya başla • 
nıldığı zaman limanda çalışan 60-70 ka • 
yıkçının işsiz kalacağı da düşünülmüş, 

bunlar için de şimdiden iş sahası hazİr • 
lanmıştır. Bu kayıkçılara limanın çalış • 

tıracağı motörlerde iş verileceği gibi rıh• 
tınılarda ve liman idaresine aid iskele • 

lerde liman idaresi hizmetinde çalışmn• 
ları da temin edilecek, hiç birisinin eski 

kazançlarını kaybetmelerine meydan ve· 
rilmiyecektir. Tasm•\•ur vali tarafından 

tasvib edilmiştir. 

Kurşun hırsızlığı şehirde büyük bir 
musibet halini almış bulunmaktadır. Hiç 
bir millet kendi rnefahirini kendi ellerilc 
tahrib etmez. Fakat bizim kurşun hır • 
sızları bir kaç kuruş için paha biçilmez 
eserleri tahrib edip gidiyorlar. Bunlar ta
mir de edilemiyor ve bizde iç yarası, şe· 
hirde de iğrenç ve cerahatli bir yara ha
linde kalıp gidiyor, pek kolay iddia edi· 
lebilir ki İstanbulda kurşunu soyulma • 
mış medrese kalmamış gibidır. Zabıta 

kurşun hırsızlığı ile mücadeleden aciz 
midir? Bunu tahmin etmiyoruz. Fakat 
öyle sanıyoruz ki kurşun hırsızları ga -
yet hafif bir ceza ile kurtuluyor, cezala- Şubeye davet 

Eminönü askerlik şubesinden: 

1 Toplaııtılar: 
Kadıköy su şirketi toplantısı 

Belediye tarafından satın alınan ve tasli
ye hallnde bulunan Kadıköy - Üskudar su 
şirketi umumi heyet toplantısı dün öğleden 
sonra yapılmış, ekseriyet olmadığından başka 
blr güne bırakılmıştır. 

rmı öder ödemez de gene ayni sefil işle- ı - 938 nisan celbi lçln henüz askerlikle-
rine başlıyorlar. rinl yapmamış olanlardan 316-326 dahil pi-
Kurşun hırsızlığı bir daha yapılması • ynde; 316-333 dahil Jandarma ve deniz; 816-

na ne zamanın, ne de imkamn müsaid 333 dahil harb sannyli; 316-332 dahli güm
olmadı.ğı muazzam eserlcdmizi berbad ruk; 316-326 dahil gayri isHim eratın sevke 
eden bir afet halini aldı. Kubbeleri so • tabi oldukları; 2 - Deniz eratının toplanma günü 10/ni-

Baytar mekteb~nde fen şehidleri 
ihtifali 

Yangından bir intıbcı 

Dün saat 14,50 de Beyoğlunda 1stiklfıl 
caddesinde eski Foto Fransc yeni Foto Ar 
binasından bir yangın çıkmış, bu yangın 
neticesinde de iki kattan ibaret olan bil· 
tün bina, içerisindeki bütün eşyasHe be· 
raber tamamen yanmıştır. Yangın şöyle 
çıkmıştır. 

yulan en son eser de dahi mimar Sina- s:m/ !l38 ve diğer sınıflar içln toplanma günU 
nın en güzel eserlerinden biri olan ve 21/nlsnn/ 938 olduğuna göre bedel verecekler 
mimariden anlıyanlar arasında cküçük toplanma günlerinden bir gün evvellslne ka
Sülcymaniye> diye şöhrc! bulan Top • dar mal sandıklanna bedcllcrını yatırmış bu-

lunmaları ve bu tarihten sonra bedelleri ka
l kapıdaki Ahmedpaşa camiinin rnedre • bul olunmıyacağı UAn olunur. 

Askeri Baytar Tatbikat Mektebi Müdür· 
ıütünden: Cumartesi günü öğleden evvel sa
at O.SU da mekteblınJzdc toplanılarak fen şe
hldlerfmlztn lhtıtal merasimi yapılacağından 
meslekdaşlanmızın iştirak etmelerini saygı.

lıınmla dilerim. 

'ı selerl olmuştur. Sinanın bu çok güzel e- * 
d 

Lokantalarda havlu kullamlmıyacak 
seri §im i şehrin ortasında cerahatli bir Bakırköy askerlik şubesinden: 

: yara gibi iğrenç bir manzara arzetmekte- ı - 938 nisan celbi Içln piyade sınıfından Lokantalarda musluklar öni.indc bu-
ı dir. 316-329 ve bu doğumlularla kafi gelmezse 330 lunan havlular kirli bulunduklarından 
1 Kurşun hırsızları çaldıkları kurşunu el- doğumlular Jandarma ve deniz sınıfından 1 bundan sonra bunların yerine su çeken 

Alt katta yakılan büyük maden kö • 
mürü sobası üst kata çıkan ahşab mer-ı 
dıvenlere pek yakın olduğu için yağlı 
boya ile boyanmış olan bu merdivenler 
sobanın harareti ile birden parlıynrak 
yanmağa başlamıştır. Yanqını ilk defa fo-

b tt t l lb tt b k 1 316-333 dahll doğumlular, harb sanayi sını- kağıdlar konacaktır. Ellerini '-'Iktyanlar 
e e sa ıyor ar ve e e e u urşun an fından 316-333 ve gümrük sınıfından 316 - ,. - "' 

1 
satın alanlar da mahdud kimselerdir. En 332 dahll doğumlular, ga}Tl isliim- 316_329 kfıgıdlara kurulanacaktır. 
güzel eserlerimizi tahrib ~ttircrek iğrenç k{lfl gelmezse 330 doğumlular sevkedllecektlr. ı ~İ~··;;~i;"";ö··~i~~~··jjjij"""~ü~Ü~d;~···ii"ıi;~;; 
bir kazanç yolu tutan bu adamlarla da 2 - Deniz erntı lçln toplanma günü 10/4/ sevklerine başlanacaktır. 

!mücadele etmek ve artık bu işe bir niha- 938 dlr. Bu ernttnn bedeli nakdi vereceklerin Bu eratın tayin edilen günlerde şube mer-

t k 1
• d bedell nakdileri 9/ 4/ 938 akşamına kadar, dl- kezine gelmeleri ve gelmlyenlerln askerllk 

toğrafhane sahibi Cezmi görmüş, derhal Bayılan itfaiye neferleri hastanede 
ye verme azım ır. .ıı n , . t;Cr snu ara mensup eratın top.anma gUnU kanununun 86 ncı maddesini de~lştlren 

Beyoğlu ıtfaiyesini telefonla haberdar et- itfaiyenin cansiparane gayretleri sayesin· 
miştir. de ateşin başka yere sirayetine meydan Müteferrik: 

Saat 15,3 de itfaiye yetişmiş ise de yağlı verilmemiştir. Nihayet saat 18,30 da ki ta
baya merdivc>nlere yakın bir yerde olan marn 3 saat 40 dakika devam eden bi:- Gümrükte yeni tayin ve terfiler 
fotoğrnfhancye aid fılmler de parlamış gayretten sonra ateş tamame~ı bastı.rıl • İstanbul gümriiklerinde yeniden ter-
vc nteş adamakıllı büyümüştür. mıştır. Fotoğrafhane c6000» lıraya sıgor- fi ve tayin]er yapılmıihr. 

İçeri ilk defa atılan Beyoğlu grupun - talıdır. Tahkikata zabıta ve lJeyoğlu Başmüdürlük servisleri memurların-
dan Cevdet, Ömer ve Necati isımli üç müddeiumumili.ği el koymuşt.ur. Ba.yı.la~ dan Melahat, Cemal, N jad, Hüsnü, Nu
kahrarnan neferi burunlarında gaz mas .. it:aiye neferlerınin sıhhi vazıyetlerı ıyı- ri, AH Rıza, Necmeddin, Şevket, Hay-
kesi bulunmasınn rağmen yanan filmler- dır. rlye, Hüseyin, Münir, Sabahat birer 
den intişar eden boğucu bir duman ve Diğer yangın haşlnng'ıçları derece terfi ettirilmişlerdir. Samsun 
§iddetli bir hararetle oldukları yere dü - Beyoğlu Kıble sokak Kıble hanında muhasebe memuru Bekir de İstanbul 
§ÜP bayılmışlar ise de imdadlarına koşan Yasef oğlu Avramın dairesinde, Beyoğlu muayene memurluğuna tayin edilmiş
arkadaşları tara!ından kurtarılarak ça~ı- Simitçi sokağında Kostantinin 35 numa· t' ır. 
rılan imdadı sıhhi otomobili ile Beyoğlu ralı evinde, Üsküdarda Bakkal sokağın-
hastanesine kaldırılmışlardır. da 19 numaralı mütekaid Şükrünün e • 23 nisan çocuk bayramına hazırlık 

Saat 16 da yangın o kadar büyümüstür vinde yangın ba.şlanglçları. olmuşsa da 23 nisan çocuk bayramının munta-
ki yanında bulunan Sümer sineması bi - üçü de itfaiye tarafından söndürülerek zam bir şekilde geçmesi için ilk defa 
nasını da tehdid ctmeğe başlamış, fakot büyümesine meydan verilmf'miştir. olarak bu sene bayram programı vila-

- - ·........,.. _ .... .,. .. - --... yet tarafından hazırlanmaktadır. Dün 

Şehir Meclisi 
Cuma günü Nisan 
toplantılarına başlıyor 

· Kış geri geldi 
Dün hararet sıfırın altında 

0,8 dereceye düştü 

vali muavini Hüdai Karatabanın baş
kanlığında maarif müdürü, Çocuk E
sirgeme Kurumu ve Halkevleri mü
messilleri toplanmışlardır. Program, 
kat'i şeklini ge1ecek toplantıda alacak

tır. 

Bıra stoku azalmamış 

21 / 4 938 dlr. Bunlardan bedeH nakdi vere - 2850 sayılı kanun hükmüne göre askeri mnh
ceklerin bedeli nakdileri de 20 4 '938 akşa- kemelere verllerek hapis cezaslle cczalnndı-
mına kadar kabul edlllr. rılacnklardır. 

3 - Bu maddeler dah111nde sevke tabi em- Bunlardan piyade, jandarma, güm:-lik, harb 
tın şimdiden kayıtıannı yaptırn1ak uzere ">nnnyH .c;ınıflarına mrnsub erattan b.del ve-
şubeye mUrncaat etmeleri. rece ıertn 20 nisan 938 deniz sınıfımı. mensub * olanların 9 nlsan 938 glinü akşamına kadar 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Hanilz ns- bedellerinin alınacağı ve bu günlerden son

kere çağırılmamış veya çağınldığı halde her ra bedel alınmıynca~ı Ul'ın olunur. 
hangi kanuni bir sebeble geri bırakılmış ve- * 
ya şubeye gelmlyerek bakayada kalmış veya Kadıkoy Askerlik Şubesinden: 
yaşıtlarlle yoklamaya gelmediklerinden yok- ı - 938 nisan celbinde piyade sınıfından 
lama kaçağı vaziyetinde kalmış veya s:ıklı- 816-329 (dahll) jandarma ve deniz sınıfın

dan \'eya muhacir ve mülteci olarak sonra- dan 316-332 (dahil) doğumlular alınacak, fk
dan nfifusa yazılmış ve askerllk mecllst veya mal edllmezse 333 doğumlulara müracaat o
muhtelif hastanelerde muayeneleri yaptırı- lunacaktır. 

Jarak sınıfları ayrılmış ve 3 ay ve daha zl- 2 - Harb sanayii sınıfından 316-333 ve 
yade hava tebdll1 alarak şube emrine girmiş gümrük sınıfından 316-332 ve gayrllsllim e
ve hava tedblll müddetini bitirerek sevke tabı rattan 316-329 doğumlular silah altına çağ
kalmış ve sevk edilmemiş 316 doğumundan rılacaklnrdır. 
329 dahil doğumuna kadar piyade sa~am 3 - Deniz erler! lçln şubelerde toplıınma 
isın.m ve gayrıısıa.m ~ratıa yukarıda yazıldı- günü 10 nisan 038, diğerleri tçln 21 nlsan 038 
ğı şekilde sevke tabi 316 do~umundan E33 da- dlr. Denlz erlerlnln bedeli naktilert 9 nisan 
hll doğumuna kadar jandarma ve harb sa- 938 saat 13 e kadar dlğerlerlnln 20 nisan 938' 
nayll 316 doğumundan 332 dahil doğumuna akşamına. kadar kabul edilecektir. Altlkndar
kadar gümrük eratının 21 nlsan 938 ve 316 ların \•aktınde şubeye mUrncaatıan 11!1.n olu
doğumundan 333 dahll dağumuna kadar rle- nur. 

Şehrimizde artistik bir hadise 
BOyOk Parisli Tenor, Çihanşomul bir şöhreti haiz Parls Grand Opera 

ve Sknla de MiH\no vesaire şımtörü 

GE GE TH L 
Şehir meclisi cuma günü nisan toplan • 

tısına başlıyacaktır. 1938 st?nesi büdccsı 

kabul edilecek, sıhhati bozacak her nevi 
eşya ve levazım satanlar hakkında bele
diye zabıtası talimatnamesine yeniden 
maddeler ilave olunacak, gazoz iınalat • 
haneleri hakkında yeni hükümler kona
cak, Haydarpaşada yapılacak tren geçi • 
dine belediyenin sureti ıştirakine dair 
makamın teklifi müzakere edilecLk, su
lar idaresinin 1937 yılı bilançosu gozdf'n 
geçirilecektir. 

Dün §Chrimizde hava knpalı geçmiş ve 
öğleden sonra serpinti hal nde kar yağ • 
mıştır. Bir kaç gün evvdine kadar sın
rın üstünde 4-5 dereceden aşağıya düş
mıyen teımometre dün sıfırın altına 0,8 
dE'receye kadar düşmüştür. 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: Halen 
memleket ihUyacını k~rşılayacak mlkdardn 
blra mevcud olduğundan son zamanlarôa. 
bira stokunun azaldığı veya tükendl~l yo -
lımda intişar eden yazılarJn hakiki vaziyete 2 ve 5 Nisan saat 21 de FRANSIZ 'flY ATHOSUNDA 2 KON~ER veNccktir. 

;:b~uk~e:ım:e=dı::~~~av:zı~hA~o:ı~~n;~,~-M~;mB•Ü~-~Y~:Ü~.=K=~S~IN=E=M~:~e~r~l;.~~~~n~;~~.;e:~~~.~~eR~ld~~~~~İ.:e~ı~~ır~~~~:_z·;.R.;~=K===::~~ 

Zehirli gaz kursları 

Yeşilköy meteorolojı ıstasyonundan 

verilen maHimata göre dün yurdun Ege, 
Akdeniz kıyıları bölgeleri ile orta Ana
dolunun garb kısımlarında hava bulutlu, 
diğer yE'rlerde ise yağışlı geçmiştir. Doğu 
ve orta Anadolunun bir c;ok ' crlerınf' de 
kar yağmağa başlamıştır. Karadenizde 1 

de fırtına yenidC'n hüküm surmeğc lıaşla- ı 
mıştır. Fırtınn şıddetli olms.dığmdan va
pur seferlerinde bir intizıunı;ızlık olma • 
mıştır. 

Yeni halin bir hafta · sonra temeli 
atılacak 

Zehirligaz kursları devam etmekte· 
dir. fstanbulda tesbit edilen J 30 bin ha
neden birer kişi bu kurslara gitmekte
dir .Her hane vasati beş nüfus sayıl
maktadır. Zehirli gazdan korunma ko
misyonu yakında bütün kaymakamla
rın da iştfrakile biiyiik bir toplantı va Hat civarında 86 bın lira sarfıie ya

pılacak yeni hal Qınasının bir hafta 
·- ·~~· · · ·---~- sonra temeli atılacaktır. 

pacaktır. 

Çamlıcayt güzelleştirme Sirkeci civarında bulunan karpuz 
müsameresi sergileri oralarının yıkılması hascbile 

kaldırılmıştır. Karpuz sergileri hal ci
Çamlıcayı güıelleştirm~ cemıyeti 6 varına alınacaktır. 

nisan çarşamba günü akşamı Fransız ti- d b 
t d b 

.. ··k b ·· h Eele iyenin el ara ası tipi 
ya rosun a uyu ır musamere azır- . . 
Jamıştır. Bu müsamereye san'atklır Na- Naklıye ış.ler~de kul~anıl~~~k .el ~ra-
fiid heyeti, Halk opereti, kıymetli okuyu- b~lan beledıye~ın tesbıt ettıgı tıp uze
cu Mualla Dinç ve şehrimizin diğer ta· rınden kırk lıraya mal . olmakta.dır. 
nmmış artistleri iştirak edeceklerdir. H:~kcs bu. arabaları tedar~k edeı:nıye-

Halkm rağbetini celbetmek için bütün cegınden tıp muhafaza edılmek uzere 
bu zengin programa rağmen fiatlarda ucuz mnlzem.e ile ~e yapılan el araba-
Jtidnlden uzaklaşılmamıştır. ları kabul edıleccktır. 

ve SARAY 
Sinemalarında birden 

SENENiN EN MUAZZAM - EN NEFiS - AŞK - HEYECAN - MACERA 
ve harikalar şaheseri 

Mi HRACENİN GÖZDESİ 
Hindistanda UDY APUR mihracesinin himayesindn çevrilen : 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK MUSiKiLi. Bu akşam için nucerolu biletler erkenden satılmaktadır. 
Telefon ı ipek 44~89 • Sarey: 41656 

• 
TÜRK sinemasında bu akşam ·---··---ı-.. 

DELi PETRO ve KAT.ERiNA 
Ulus gazetesinin tefrika ettiği A. TOLSTOY'un eserinden. Heyecanla • Merakh - miıyonlnr sarfıle 
yapılan fevka.ade film. tıaveten : Puçki'nln en gOzel eseri BAHÇE SARAY Nefis Şark filmi 

~--•••••ı,. Mo kova Operası artistleri tarafından. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 



\ 

, Yurdda spor 
Sıvasta yeni bir spor klübü kuruldu, Edirnede, Bursada, 
Silifke de müsabakalar yapıldı , Jzmitte bir satali yapılıyor 

Sıvas (Hususi) -
Şehrimizde Sıvat 

spor klübünden son· 

ra Devlet Demiryol· 

SON POSTA 

Resimli küçük haberler 
* • .. 

1 
İspartada bir cezaevi, Manisa valisi hastalan ziyaret etti, Gemlik müne\·

verleri köyleri gezdiler, Sıvas lise talebeleri bir m üsamere verdiler 

~ lan memurlan da 
,_ Demirspor klübil a· 

dile yeni bir spor 

klUbil kurmuşlardır • 
...... Klüp elemanları ça· 

lışmalannı ilerlet. 

mek için futbol salıa· 

ı \ sında faaliyete geç .. 

mişlerdir. Resimde 

Ceza evinin açılma töreninde bulunanlar 

yeni klübün futbolcülcrJ görülmektedir. 

* Çorlu (Hususi) -
Bir müddettir hisse· 
dilir bir durgunluk 
gösteren Halkevi ta
kunı genç öğretmen 

Hasan Can'ın spor 
§Ubesi reisliğine ge· 
tirilmesile harekete 
geçerek ilk temsili 
maçını Lüleburgazın 

Yeşilova spor kliibü 

r"isi Şükrü Şen ida· 

resinde gelen Yeşilo
va takımile havanın 

yağmurlu olmasına rağmen büyük b:r 
seyirci kütksi önünde Çorlu sahasında 

yaptı. 2-2 berabere kalmak suretilc tara
feyn centilmence bir oyun çıkardı. Re
simde Halkevi takımı görülmektedir. 

Edimcdcki bisiklet yanşları 
Edirne (Hususi) - Bisiklet federasyo

nunun 16 bölgede birden tertib ettHi:j 

seri bisiklet yarış· r 
larının üçüncüsü 
de yapılmıştır. 

Üç şerefeli ca
nıiin önünden baş
]ıyarak Sazlıdere 

ilerisine kadar gi. 
dip gelmek sure· 
tlle, 30 kilometre 
mesafe üzerinde 

yapılan yanşın 

ilk kısmında Ca· 
bid, Nazmi, Ah
med, Mihri, hep 
beraber denecek 
kadar yakın bh 
mesafe ile birbir-
lerini takib edı • Edirne bisıklP-t 
yorlardı. birincisi Cahid 

Yarış nihayetinde Cahid bir saat dört 
dakikada birinciliği kazanmış, Nazmi 
ikinci, Ahmed üçüncü, Mihri dördüncü, 
Hakkı beşinci ve İzzet altıncı gelmiş· 

zurunda yapılmış ve çok heyecanlı ol· 
muştur. 

Silifkedeki müsabakalar Sıva~ta madalya kazananlar 
Silifkede Silifke ve Mut takımları a- Sıvas (Hususi) - Sektzinci artırma 

rasında yapılan maçı 4..0 Silifke takı· ve yerli mallar haftasında vitrin müsa· 

mı kazanmıştır. 1 bakasında kazanan müessese ve ticaret- Manisa ( Hususi ) - Vall doktor LQtfü yapünn nıcnueıı:et hastanesmın her türlll 
Ayrıca Mersin, Tarsus, Silifke ve hanelere madalya ve takdirnameler Ti· Kırdar, sağlık işlerlle çok yakından :ılAkadar ihtiyacı temin olunmuştur. Hasta yatak D.de-

Mutun iştirakile 100, 200, 400, 800, 1500 caret Odası salonunda törenle tevzi edil- olmaktadır. dl yüze çıkarılacaktır. Hastanenin önunü 
metre koşular ve 400 metre bayrak yarış· miştir. Bu törende vali ve jüri heyeti ile Manlsanın ana yollan parkeleştlrllmek kapatan binalar istimlak olunarak hemen 

. " .. " stıretlle tozun önüne geçilmiştir. Sıtma he- yıktırümı§, hastanenin etrafı duvarla çeY• ları, disk, gulle ve yuksek at1a~alar ya- birço~ tuccar hazır bulunmuşlardır. . men hlç kalmamış gibidir. Şehrin havasını rUmlş, bir bahçe vücuda getlrllmlştlr. 
pılmıştır. Bu yarışlarda Mersm 11 pu- Vali Nazmi Toker madalya ve takdır· değiştirmek için b1nlerce olı:allptüs ve çam vau ve refikası hastaneyi ziyaret ederelı 
vanla birinci, Silifke 8 puvanla ikinci, nameleri bizzat dağıtmış ve kazananları ağaçları dikilmi§ ve şehir süslenm~tlr. hastaların birer birer hatırlanru sormut .. 
Tarsus 5 puvanla üçüncü gelmiştir. tebrik etmiştir. Manlsaya gelmekte olan sulann mecralan tardır. 'Wallnln refikası hastnlara portaka 

İzmitte atadyom yapılıyor Madalya kazananlar San'atlar evi, tüc- da temlzletUrllmlştir. istuyon clvannda verml§tlr. 
İzmit (Hususi) - İzmit İdmanyurdu car Şevket, tuhafiyeci AU, kuyumcu Nu

ile Adapazarı Gençay sporcuları arasın· ri ve Hüseyin Gümüş, Haraççı kardeşler, 
da yapılan maçı 1-0 İzmit takımı kazan·{ takdirname kazananlar da İbrahim, su. 
mıştır. İzmitte asrl bir stadyom inşasına leyınan Nnci Bozkurd, Gürünlü Bahri, 
başlanmıştır. bayi Ahmed, kuyumcu Bekirdir. 

SUrmenelller tropikadan tikiyet ediyorlar 
Trabzon (Husu-

si) - VilAyetimlze 
bağlı kazaların içinde 
Sürmene gerek tabii 
guzellikleri ve gerek. 
se iklısadi faaliyeti 
itibarile zengin bir 
kaza merkezidir. Fa-

kat güzel Sürmene. oemllk (Hususu - Oemllk Çocuk Esirge-
nin sıhhi durumu son me Kurumu bir çok fedakfirlıklardan .sonra 
yıllarda fena halda 167 öksüz ve fakir çocula elbise, ayakkabı 

}erdir. vesaire temin etmiştir. 
Bu haf tadan itibaren daha beş hafta bozulmuştur. Halkevtmlzln köycülük kolu Azalan 

sinde köy ebesinin becerlksızııgı yüzunden 
Utlhablanmış oldukları görillerek tedav!Jl 
cihetine gldllmlş, ıztırabdan oldu~u g!bl bel
ki ölfimden de kurtarılmışlardır. Bir bayan 
köy meydanında halka kıynfet hakkında lza-devam edecek olan bu .,_Tarışlarm dördün- Bu memlekete Tro- merkezden on kllometre uzaktaki Bil -

J yük Kumla köyünü ziyaret etmişler - hat verlrken genç kızlıırdan olan Bahriye 
cüsü gene ayni yol üzerinde ve 40 kilo· pika denilen öldürü- dlr. Köy meydanında halka derlm. heyecanlanarak : 
m<'tre olacaktır. cü bir sıtma ha&tahğı kıyafet, aşı, bağcüık ve ziraat hakkın - c- Yaşasın cumhtırlyet, bundan sonn 

Bursada bisiklet yarışı musallat olmuştur ve Sürmeneden. bir örün" da izahat verllmlşt.ır. Bayanlar, bütün köy manto giyeceğim .• diye haykırmış, \Ücudü-
B (H 1) G l "k ı d . g .. ut . . . evlerini dolaşmış, köylü kadınlara temlzllk nü örten feracesini parça, parça ederek em-

ursa usus - cm ı yo un a, halk bundan fevkalfıde muztarib ve müş- . E~ash hır mucadele ıle önüne geçılme- ve sa~hk öğüdlerı vermişlerdir. Ebe tarafın- sallerlne nümunei imtisal olmuştur. 
bir bisiklet müsabakası daha yapılmış- tekidir. Bu hastalığın kasaba dahliinde- sı lazım gelen bu hastalık kasabamızda dan ziyaret edilen üç lohusanın ıztırabların- Halkevl her cumartesi köylere çıkılması et
tır. Bu müsabakaya Akınspordan 5, A- ki bir iki bataklıktan ileri geldiği kuv- birçok yurd evlB.dlarını öldürmekte ve · n bahsetmeleri üzerine muayene netice- rafında bir proğram lıanrlam13tır. 
caridmandan 6 ki cem'an 11 kişi iştirak vetle tahmin edilmektedir. Kasabanın yüzlercesini de birer iskeletten farksız 
etmiştir. Müsabaka sabası 30 kilometre Araklı denen semtinde tamamilc sinek bir hale koymaktadır. 
olarak ayrılmış, bu mesafeyi 53 dakikada ve mikrob yuvası haline gelen bir batak Vilayetin bu yıl yetiştirdiği tütünler 

ka , d A d Beki b" . . F k 11 lık vardır. Hamurkan semtinde ve he· geçen senelere nazaran daha canlı ve is-
te en car an r ırıncı, aru . . . .. .. . . t kl" b. tt t lm B .. men beledıye daıresınin onundeki dığer e ı ır sure e sa ı ıştır. irinci nevi 

ikinci, Kemal üçüncil, Husameddin dör· bir bataklık ise gene sineklerin ve rnik- tütünlerin kilosu 65-70 kuruştan alıcı 
dhncü, Said beşinci olmuşlardır. 'Müsa .. roblann barındığı yerdir ve belediyece bulmuştur ve zürra bu vaziyetten mem
bnka birçok kalabalık halk kütlesi hu. kurutulmasına muvaffak olunamamıştır. nundur. 

- Aman Husan Bey bu 
ne hal! .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Bu adam 
mı? 

bayılmış ... Yoksa düşüp yara • 
lanmış mı? 

Hasan Bey -.- Değil azf • 
zim, rakının iki kiloluk 
şişelerde satılacağını duya. 
rak şimdiden bir tecrübe· 
sini yapmış. 

.ıs (Husust> - Lisemizde talebe .. ullerlnl başına toplıyan San'at Sevenler 
l<u. umu son zamanlarda fnallyetlnl • ~tır mıştır. Kurum dünya edebiyatına orijinal 
eserler bırakan klmselerl eserleri ne beraber talebe ve çocuk velilerine tanıtmak uzero 
faallyete geçmiştir. Geçen haftıı sinema sa !onunda Şeksplrln hayatı ve eserleri hakkın
da bir konf4!rans \'Crllm1şt1r. Bu sırada Şekspir1n bazı eserlerinden orijinal sahne
ler gösterilmiştir. Resimde Sıvns Hsesl tnle besi gbrülmektedir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ __ _ 
Sıvas belediyesi bir mezbaha otomobili ahror 
Sıvas CHususı> - Belediye encümeni yeni 

yapılan mezbahada kesilecek etini ş<ıhre ge
tirmek üzere bir otomobil satın alınmasına 
karar vcrmlştlr. 

Silifke Halkevind mu amere 
SlUtke - Halkeo,;1 temsll kolu, ev salonun

da Çoban piyesini temsil etmiştir. PJyes anı
sında zeybek ve mrni oyunlar oynanmış, gee 
vakt~ kadar eğlentiler yapılmıştır. 
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31 Mart S ON P OS TA Sayfa 7 

Askerlik Bahisleri : 
----~ 

Çek - Alman harbi 
nasıl başlaya bilir 

ve ne netice verir? 
Fransız askeri erkanı, harb patlarsa Çekoslovakyanın 
imdadına hangi yoldan koşacaklarını düşünüyorlar 

-2- Yazan : H. Hancıoğlu Fransız miralayı Baron Fransız gaze • ı 
J telerinde yazıyor: . 

Avusturyanın Almanyaya iltihakından 
sonra Avrupa için silahlı bir ihtilafa mev-
zu olabilecek memleketin Çekoslovakya 
olduğunu iddia edenler çoktur. Filvaki 
Çekoslovakyada mevcud üç buçuk mil -
yon Almanla bir milyona yakın Lehlı ve 
Mncann mukadderatı meselesi mevzuu 
bahsolurken bu nevi ihtimalat ve tah • 
rninlerin ortaya çıkması tabiidir. Şayed, 

bu dört buçuk milyonluk ekalliyet küt • 
lesinin istikbali rnatlub \'eçhile bir hale 

, yola konamaz da, bu yüzden bir orta Av
' rupa harbi tuhur edecek olursa, askeri 

\'aziyet ne şekil alabilir? B!r çok müte -
hassıslann iedkik etmekle meşgul ol -
duklan bugünün bir mevzuu da budur. 

Fransız erkaruharbiyesinc göre böyle 
bir vaziyette Çckoslovakyaya karşı ya -
pılacak Alman hareketi askeriyesinin ida
resini, evvelce merkezi Dresden'de bulu
nan ve şimdi Avusturya kıtaatı başku -
mandanlığına tayin edilen General Fon 
Bock deruhde edecektir. Bu zatın emir 
ve kumandası altında olarak harekete ge
çecek kıt'alar şunlardır: 

1 - Merkezi Münihte bulunan ve pi • 
yadc General Fon Şobert'ın kumandası 
altındaki birinci motörlü fırka ile tak • 
viye deilmiş yedinci Alman kolordusu. 

2 - Merkezi Nüremberg'de olan ve 
ikinci motörlü fırka ile takviye edilecek 
süvari generali Fon Wayhs'm kuman • 
dası altındaki sekizinci Alman kolordusu. 

3 - Münib beşinci ba\•a mıntakasına 
mensub tayyare kuvvetleri. 

4 - Bizzat General Fon Bock.'un ku -
mandası altında bulunan Avusturyadaki 
kıtaattan mürekkeb üçüncü ordulax gru
pu. 

Askeri harekat başlar başlamaz, akla 
gelen ilk ihtimal, General Bock kuvvct
lel"inin cenubdan şimale doğnı Bohemya· 
ya, yedinci Alman kolordusunıuı Viya • 
nada Brün üzerine, sekizıncı kolordunun 
da Linz istikametinden Budvays ve PI:ag 
istikametinde taarruza geçmeleridir. 

Bu sırada topuçu generali Fon Rayhe· 
nav'ın kumandasındaki dördüncü Alman 
ordusunun da şimalden cenuba doğru ha
reket etmesi muhtemeldir. 

Alman kuvvetlerinin bu harekat esna· 
sında istifade edecekleri hava kuvvetleri 
ikinci Berlin, üçüncü Dresden ve beşinci 
Münih hava mmtakalanna mensub tay· 
yare kuvveUeridir. 

Böyle bir \ıızi.yette Çekoslovak ordu· 
sunun nazari olarak yapacağı iş, kendi 
arazisinde kalmak ve dahili hatlarından 
istifade ederek altı koldan taarruza ge

çen Alman kuvvetlerine karşı kısmı k.ül
lisile mukabele etmek ve tali bazı k\ıv· 
vetlerle de serbest kalabilecek Alman 
taarruz kuvvetlerini karşılayıp bunlarn 
mukavemet göstermektir. 

Dahili hatlardan Çek kuvvetlerinin mu
' affakiyetle istifade edebilmeleri için, a
meli olarak kili sahaya malik bulunma-

ları lô.zundır. Çek ordusu ise, böyle ser
best bir sahaya malik değildir. Pragla 
Brün ve Budvays ile Olmutz arasındaki 
saha (200) kilometreden fazla değildir. 

Bir an için Fransız ordusunun vaziye • 
tini de gözden .geçirelim: 

Mesela, bu ordu Paris civnnnda top • 
lanmış \•e Ruan, Arras, Ucms, Troy, Or
lcan Ye Şartr hattına kadar ilerliyen Al
man ordusuna karşı iç hatlarından isti -
fadeye çalışır farzedelim. Böyle bir va
ziyette Çekoslovakya kendi kendisine 
kalmış demektir. Ona, sür'atle yardım et
mek lftzımdır. Bu yardımı yapacak olan 
Fransız ordusudur. Hangi yollardan? Ma 
yans, Men vadisi ve Bamberg üzerinden. 

Fakat nazarı dikkate alınmak llızımdır 
ki bu yol, Fransanın Maj;no hattının b!r 
mukabtlesi olan Ren nehrinin sol sahi -
Iinde kfiln \'C daimi olarak on ikinci Al -
man kolordusunun ikı, Koblenç kolor • 

Çek ordusuna aid bir gl1rünüş 

lurlarsa, karşılarında yalnız OD ikinci Al
man kolordusunun iki fırkasını değil, al
tıncı, dokuzuncu ve on dördüncü Alman 
kolordularile dördüncü Alman z.ırhlı fır· 
kasını ve Münster ile Kil hava mıntaka
larının tayyare kuvvetlerıni bulacaklar
dır. Bunun haricinde Almanların elinde 
on iki kadar ihtiyat fırka mevcud ola -
bilir. 
Şu halde, muharebenin l:Iitler müda

faa hattı üzerinde vukua gelmesi çok 
muhtemeldir. Bu takdirdi? ise Almanların 
büyük bir tefevvukları bulunacaktır. 

Farzedelim ki Fransız kuvvetlen bu mu
harebeden muzaffer çıkmışlardır. Bu ih
timal tahakkuk etse dahi arad büyük 
bir zaman kaybolac:ıktır. Nitekim Ren 
nehrini geçerken dahi bi.!' hayli zaman 
kaybedilecektir. 

Çekoslovakyarun yardımına gıdcn bu 
kuvvetler Bohemya dağ!arına vardıklan 
zaman ise Çeklerin akibeti taayyün et
mi~ olacaktır. 

Şu halde: Prag iı;tikamrtindeki en mü
essir ve en sür'aUi yardım .mihveri May
nasdan geçmiyor. İtalyanın elinde bulu
nan verondan eeçiyor. 
. Çekoslovakyanın bir A!man - Fransız 

ihtiliıfı karşısında boğulup gitmemesi için 
Fransanın İtalya ile olan ihtilaflarmı bir 
an evvel halledip anlaşması lazımdır. 

Frmı.m: Miralayı Baron 

Doğan çaydaki 
hadisenin aslı 

Bir Çam bayramı idi. Güzel gözlern•-
den yaşlar, birer pırlanta gibi parhyarıık 
düşüyordu. Mabedin sessizliği içinde hıç
kırarak ağlıyan sesi hazin akisler husu
le getiriyor; duvarlara, bu f eJ§ketin ebc>
di kalacak hatırasını nakşediyordu. 

Nu-la, Türk mabedinin bu dilbtt rak· 
kasesi ve muganniyesi; beöbaht Türkeli
nin, Çin ihtirası altında perişan olmac;ı 

yüzünden vatana giren galib Çin asker
lerinin kumandaıuna verilecekti. Bu ye· 
şil, mes'ud topraklardan alınarak, Çinin 
fareler, kediler, yılanlar, kurdlarla süs
lenmiş sofraları arasına bırakılacak, on
ları, onlarla birlikte yemek fel!ıketini 

tadacaktı. 

Genç ve güzel Türk kızı bunun için 
ağlıyor, bunun için hıçkırıyordu. Merd 
ve güzel sevgilisini bırakarak. bir may
nıuna benziye.n düşük bıyıklı bir Çinliye 
gitmek elemile sızlanıyordu. 

Meyus ve mükedder olan yalnız o de-
ğildi. Onunla beraber bütün Kaşgar da duğu gibi beyaz melek rolünü yapacak 
ayni kederle derdliydi. Hemen herkesin ve mukaddes dans oynıyacaktır. Yalnız 
dudaklarında Nu-la'nın vatanın selame- bu ayinden sonra. itikadımıza göre yır
ü için bir sadaka gibi Çin generaline ve- mi dört saat ona kimse dokuomamalıdır. 
rileccği havadisi dolaşıyor; onun bir da- O maskelerile ve beyaz melek elbisesi ile 
ha mabedde kıvrak rakıslarını göreme- kımıldamadan, ağzını açmadan oturma
mek: tatlı sesini işitememek felaketi du- ğa mecburdw-. Bunu böyle yapmazsa fe
dakları tıtretiyor. gözyaşlarından tufan- na ruhlar kendisini tazib ederler. Bu 
lnr hı:_s~Ie ge~iriyordu. Sade o ağlam~yor-, yüzden hatta deli bile olur. Siz raks~n 
du; butun Kaşgar onunla beraber gozya- sonra kendisini kucaklayıp götürebilir· 
şı döküyordu. Bu sebebden Nu-la yalnız siniz. Fakat ebedi saadetinizi düşünürsc
ke.~di d.ercl i ne ~eğil,. ha!kın derdi le de 1 niz, onun bir kılına dokunmaz, y!.rmi 
muteellım ve mutecssırdı. dört saat onu maskeleri, elbiseleri içinde 
_Başı:a~ıb .~·ava~a k~pıyı aç:•· Ya~ j bu akıısınız! Zaten Nu-la sizin olduktan 

gözlerını, Turk dilberme dıkmış oldu;;:u 
1 
sonra neye yirmi dört saat sabredemiye

hnldc yanına yana,.lı. San altın saçlan- siniz? Bu kadar zaman be.kliyebildi.ktcn 
nı o~c;adı: sonra. 

- ru-la, dedi. Son defa c.Çam, a\imne cO yemın ile bu itikada hürmet ve 
iştirak etmek için hazırlanmak istemiy~r riayet edeceğini temin etti .• 
musun?. Onlar, bu sözlerden bir şey anlama.-

Güzel kız ayağa kalktı: ınışlardı. Başrahib dudaklarını bükerek: 
- Evet, dedi. Son defa! Bunu dn yap- _ Budala. dedL Eğlenecek zaman mı? 

mak 18zım! Aseke gayet ciddi idi ve ayni ciddiyet-
H.azırlanınak üzere çıkacaktı ki şehlr- le ce\•ab verdi: 

de tuhaflığile. muz.ibliğile şöhret bulmuş _ Hiç te alay etmiyorum. Nu-la bu 
olan Aseke yıldırım gibi içeriye girı:li. plan sayesinde kurtulacak. Onu da an
Başrahibe: !alayım. Ayinde Nu-la'nın oynıyacağı 

- Nu-la'yı kayıp mı ediyoruz? dıye mukaddes beyaz melek rolünü ben yapa. 
sordu. cağım. Beyaz meleğin maskesini ve el· 

Başrahib, yere bakan yaşlı ~özlerıle biselerini ben giyeceğim. General de 
cevab verdi: Nu-la diye beni kucaklayıp götürecek, 

- Evet! böylece mabedin etrafındaki nöbetçiler 
Aseke deli gibi idi: kalkacak, Nu-la da sevgilisi ile beraber 
- Oh, buna tahammül edilemez. Dil- kaçmak fırsatını bulabilecek. 

ber kızımızı bu felakete sürüklemc-mck Nu-la sevinç içinde idi. Asekeniu elle. 
için her şeyz ~-apmak lazım! rinden yakalamış, minnetle öpüyordu, 

Nu-la gidemiyor, bulunduğu yerde sonra biıdenlıire durdu: 

1 - Orasını bana bırakın! Herif maske-
1 mi çıkarıp ta suratımı görür görmez; 

ben hemen: 
cNu-la hastalandı, onun rolünü ben 

yaptım. Siz de beni alıp kaçırdınız. Çaı·
pılmaktan korktuğum için söz söyliy~

medim> diyeceğim 
Oyun çok mükemmeldi. Her şey ıyi 

hazırlanmıştı. Bir saat sonra başlamak 

üzere bulunan ayine iştirak etmek için 
Aseke Nu-lanın beyaz melek elbiseleri
ni giyinmiş, Nu-la da ona aid siyah kar· 
g:ı kıyafetine girmişti. 

Nihayet ayin başladı. Haris Çin gene
rali mabedin en ön safında yer almıştı. 
Beyaz meleğin kıvrak rakısmnna iştiha 
ile bakıyor, onun en zarif inhinalarını 

gözlerile yiyecekm~ gibi seyrediyordu. 
Ne halk gözüne görünüyor, ne de tatlı 

musı1dyi kulaklan işitiyordu. Hatta si
yah karganın uzunca süren tek başına 

dansı canını sıkmış, tekrar beyaz meleğin 
sahnede görünmesini sevinçle Ye alkış. 
lar içinde karşılamıştı. 

Beyaz meleğin siyah kargayı kovarken: 
halkın bağırması bir adcttı. General bu 
adetin haddmı de aşıyor. Elindeki iri, ya. 
rı sopasını siyah kargaya göstererek: 

- Çık, yıkıl! diyordu. 

Bu sırada başrahib yanına gelmiş. o
turmuştu. General teliışla: 

- Ayin bHer bitmez, Nu-la'yı hemen 
buradan alıp götüreceğim değil mi? 
DemiştL Başrahib: 

- Evet hakkınızdır. Artık o size aid· 
dir, diye cevab vermışti. 

Biraz sonra da başrahibin, çmlıyarak 
çalınan defi, ayinin bittiğini ilin etmiş; 
sabırsız Çinli deli gibi ortaya atılarak. 
beyaz meleği kollan arasına alınca, c1.ı· 

şarıda bekliyen arabasına koy~ \•e u
zaklaşmıştı. 

Mabedin etrafmdaıı çekilen nöbetçür-r. 
Nu-Ia'ya sevgilisi ile beraber fırar ede
bilmek fırsatını vermişler. onlar da çok
tan kaçmışlardı. İki gün sonra, sabaha 
karşı, Kaşgann kapısından yırtık clbi!:e
lerifo, çürükler içinde birisi içeriye gir
mişti. Deli gfüi koşuyor, etrafından soru
lan sualle.re cevab vermiyor. sade koşu
yordu. Barınacak, saklanacak bir yeı· a
rıyordu. Aradan bir saat geçmemişti ki. 
sarkık bıyıklarile, ateşler püsküren Çin 
generali de şehre girmişti. bütün halkı 
etrafına toplıyarak bağırdı~ 

- İki saate kadar Nu-1a ile Ascke baı
na teslim edilmiyecek olurlarsa, bütün 
şehir halkını katledeceğim. 

İzmit (Hususi) _ Doğan çay istasyon mıhlanmı.ş. gibi d~ruyordu. - "!>eki yirmi dört saat sonra sen n~ 
Aseke ıJın·e ettı: "ap k n? 

Halk bu dehşet karşısında ne yap:ıca. 
ğmı şaşırmıştı. Nu-la yoktu. O çoktan 

(Devamı 8 inci sayfa.da) memurunun orman muhafaza memuru J aca sı . 
t f d b ·ı "ld" "ld""' h k - Zaten ben de bunun yolunu hazır-ara ın an ta anca ı e o uru ub.ı a -
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sı onun etra mı sarmış a~ mera v.e <'-
erı en a enn ya ış o U6U, ıs as- . . , . 

··ımecı · ~· t b yecan ıçınde ne yaptığını anlamaK ıst:.-yon memurunun o ıgı a ancayı a-
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1 
yorlardı. O yavaş, yavaş anlatmağa baş-

tanın a orman mu a aza memuru o m!:!-
1 

d 
a ı· 

dığı anlaşılmıştır. · 
- Çin generali, bu işde en ziyade beni Hadisede ağır yaralanan Doğan~ay is

tasyon hareket memuru Fahridir. Taban
cayı atan da orman mesaha memuru A· 
laeddindir. Hadise hareket memuru is· 
tasyonda Rızanın kahvesinde otururken 
vukua gelmiştir. Yarası ağır olan istas
yon hareket memuru Adapazarı hasta
nesine kaldırılmış, orman mesaha memu
ru da tevkif edilmiştir. 

tf azillide bir köyün telefonu 
çalındı 

Nazilli (Hususi) - 50 haneli Durası] 
köyünde bir hırsızlık vak'ası olmuştur: 
Köy odasında bulunan kırk lira değerin
deki köy telefonu, köy odasına bilişik 
konuk odasının duvarı delinerek içeri 
girilmek suretile çalınmıştır. Kcy telefo· 
nu başka bir yerde kullanılamıyacağı 
için hadisenin muhtara düşmanlık için 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Zabıtaca 
tahkikata devam edilmektedir. 
...,.....-... ·- ......... l'-9 ....... .. ····-·-

Slk,ştınyor. Bu hepinizin bildiği bir iş .. 
dün gece sabaha kadar Nu-ıa•yı kurtar
mak yollarını düşündüm. Nihayet nıu-

•affakiyelli bir plan hazırladım: Sabah
leyin erkenden generalin yanına gittim. 
O, beni görür görmez sabırsızlıkla .ordu: 

- Nu-la'ya bugün ka\•uşuyorum değil . ., 
mı. 

- Evet general, ayinden sonra! dedim. 
Herif rahatca içini çekti. Sevincinden 

eJlerini uğuşturdu, ve gülümsiyerek ila
\'e etti: 

c- Onu, ayindeki kıvrak raksından 

sonra kollarımın arasına alıp götürmek 
ne saadet!• 

Ben hemen ilave ettim: 
c- Evet general, herkese nasib olmı

yan bir talih! Yalnız dilber kızı kızdır
masanız!. 

Tt'Iaşla ayağa kalktı: 

c- Ben mi? dedi, hfışfı, haştı!. 

Soğukkanlılıkla hemen plfinı tatbike 
koyuldum. 

Eski kanunla 
Tekaüd 
Olanların 11aziyetlerl 
Kay eri obywl"ubl'ınııHali J"ailt seter 

yazıyor: 

ı- Geçen ~ne meclis eski tekaiidlerln 
maaşları uzerinde yeni bir §ekil tesblt et
mek üzere encümenlerin çalışm:ılarını ka-
··arlaştırmış, fak!lt aradan uzun müddet 
geçtiği halde bu busuna müsbet,. menn 
hiçbir netice Çllt!namı~. 
Sayın saylavlarımızrn bu mesele üzerin

de yeniden nazarı dikkatlerini celbetmck 
isterim: Yıllarca. devlete ve vatana ııa-

yatlnruu vakfeden~ istiklal mücadelesin
de büyftk yararlıklar gösteren bu tekaüd
ler bugün ancak geçtneblllyorlar, ellerine 
S3 llra geçlyor. Rununla ailelerin! mı, ço-

mi§ olacaklardır. 
Sa,rın BaJt.t:anunu Ccıat J3ayarın na· 

za.rı d1ltka tini celbedertz • 

• l\fudum uda bir tiirtii ti111İr cinn~en 
iki luymctli eser 

M .. W"n a da11 Sabri Kal'Jl~yır yazıyor: 
•- Burada l'Vlafıa Y..dduını bbnll tıiı 

camll vardır. Çok kıymeUl blr eser olan 
ve bin ldşlyl içine ıılncak buyulı:lulrte bu
lanan bu cami dOn gunlente harabtye yüı 
wtmu~ur. tç tısını yattın yağmurların 
sızmulle boııulmata. başlamıştır. Günden 
güne duvarlar çatlamakta, s.:ığla.ınlığını 

kaybetmektedir. Diğer taranan r.vkara a
ld bfr hamam da mevcuddur ki, ayni de· 
ı-ecede tarihi bir tıyınc.U haizdir. ~ iki 
eserin t!ıınlrl lçt.n şimdiye kadar hiçblı 
teşebbüs yapılmadı. Devlet e.sld eserler Ü· 
zerinde büyük bir tltlzllk gösterirken, bu
rada alı\Jtnd:ırlann tamir işinde hal5 bir 
teşebbüse glrlşmemlş bulunması haltı 

cidden mutee~r etmekLedlr. 

• Okuyucularımıırn sorgularına 
<lusunun 34 ünciı '\·e Knyzerslavtern kol
ordusunun 36 ncı fırkalan tarafında n mü- :--------------- c- O halde beni dinleyiniz?~ dedim. 

cuklannı, kendilerini ml beslesinler? Hal. 
bukl yeni kanunla tekaud olan birçok em
sallerimlz 120 llrayıı yakın tekaüd maaşı 
alınaktndırlar. Bu. blı.lm için blr iftihar 
teşkil eder. Anca:t nro.dald müsavatsl2'1ı

ğın lzaleslnf istemek, çocuklarımızı yok
sul ye nllelerlmfzl şundan bundan mah
rum etmemek de hatJmnızdır. Zaten bu 
gibi t.ekaüdlertn lıayath mücadeleleri, 'ni
hayet. beş sene duba dıwnm edecektir, on
dan sonra ebedl 13t.iraha4;fı.hlanna. çekil-

cevablarımız 

Karamilrselde N. ö. ye: 
dafaa edilen Hitler müdafaa hattile ke -
silmiş bulunma{ktadır. Şayed Fransız 

kuvvetleı i Mayans üzerine yürilyecek o-

Vatan çoculdann, çocuk vatanındll'. Va-
tan çocuklanm kurağmda yaş:ıtan Ço
cuk Esirgeme Kanunıma 7arllım f!tlfnb. 

-------------------------= 

Karşıma oturdu. An1atmağa başladım. 
c- Çam bayramı, bizim en büyük dini 

bayramımızdır. Nu-la orada her sene ol-

--Şlkfiyetlnlzl bir ınektub!a İstanbul 
Liman hanındcı 3 üncu bölge iş büro una 
blldtrlntz. 
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1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 

1eferiade de 

Nevyorkta sağırlara mabsusı bir kllisevardır.İsmi: « St. 
Ann's Episcopal Church•dir 1E98 senesinde inşa edilmiştir. 
Bu kilisede dualar sağır ve dilsiz olan papas Cuilbert C. 
Bradc.lock tarafından el ışaretlerl ile yapılmaktadır. Kilise
nin korosu da vardır. Fakat bu koro da duaları el hare
ketleri He Lerennüm eylemektedir. 

Bir -diş ağrısının c?oğurduğu facia 
Dişi ağrıynn im Amerikalı otomol);}ini ıürür- _.-~i~l~ft!ll 

.A;~;.;~'~"JJ.ı~.;'l~f ken, alrının şiddetinden, lıir elektrik dire- .;::. 
ğine ça pmıştır. Faht bu a~dcme ile 11 

A mcrikan şimendifer 
ı ınaz:icilerindeo 

Henry E. Huttiogton 
ancak 60 yaşına var
dığı r.ıımao kitab ve 
tablo kollehivonuoa 
başlaNıştır. ı 927 se-
nesinde vııfllt eyle
miştir. Loı Angel<I 
civarındaki "Viocle 
bulunan kitab ve 
tubloların kıymeti 

hırt bir buçulc mily~r 
frank kıymetinde idi. 
Bn Kolekıiyon 17 ıe· 

nede viıcude 

direk daha yıkılınış 

bir c;ok ca!lddtrio 
evlerin elektrikleri 
aöomÜ'l, 4uJ\I kişi
nin ı;ıılıştığı 8 fab· 
rilı:ada işler dur· 
muştur. 

Zavallı figüran kızlar 
eden kıvrak vücutlu ve tatlı bakışlı, Filmlerde dans 

güzel kızlar çok ağır · şartlar altında yaşarlar 
--~. 

... ~ 

I1er t:ıiri, diğ~ rinden daha güzel ve diğerlerinden daha bedbatıt altı figüran 
Amerikan filmlerinde figüran girlsle

rin öyle gelişi güzel toplanan kızlardan 
mürekkeb olduklarını sanmayınız. 

Her istiyen girl olamaz. cGirls> sıfatı• 

nı bihakkın haiz buluna~ak kızları ete. 
darilu eden hususi müesseseler vardır. 

Bu müesseselerin bir de kralı mevcud· 
dur. Bu kral, 1938 senesi için girls olaca'it 
kızların cstandard> tipini tesbit etmiştir, 
Bu cstandard tip> için tanzim edilen ni .. 
zamnarneyi aşağıya yazıyoruz: 

1 - Boy: 1.60. 
2 - Sıklet: 53-54 kilo 
3 - Göğüs: 0,82-0,85, 
4 - Bel: 0,65. 
5 - Kalçalar: 0,87. 
6 - Vücud: Mevzun, çok adaleli ol-

mıyacak. 

7 - Çehre: Güzel 
9 - Tebessüm: Çok cazi.b, gamzeli .•• 
9 - Hafıza: Kusursuz. 

10 - Sesi: Ahenktar 
11 - Zeka: Verilen talimatı aynen zap· 

tedebilecek derecedP.. 
12 - Beden: Muhakkak surette atletik 

kabiliyeti haiz olacak. 
13 - Dans: Klasik danslar, klaket, bale 

ve başlı başına numara olabilecek ek· 
santrik danslar bilecek. 

14 - Dans kabiliyeti: 1''evkalade ola. 
cak. İki defa gösterilecek dansları hemen 
tekrar edebilecek. 

15 - Dans tekniği: Bütün aciımları kıv .. 
raklık ile yapabilmek ~arttır. 

16 - Camba1Jık: Mii!:emmel surette 
cambazlığa müsteid bulunacak. Baş dön· 
mesi olmıyacak. 

17 - Sporlar: Bil6mum spor hareket· 
leri mecburidir. Bunlar arasında patinnj 
ve yüzme başta gelmektedir. 

18 - Karakter: Daima neş'eli, her şey 
için gülecek. cGülmek• en esaslı vazifesi 
olacaktır. 

19 - Disiplin: Son derecede riayetkar 
bulunacak. 

20 - Rejım: Kontrol altında yaşıya-
~k. . 

Viicudü Girl nizamnamesine uygun bir 
f igiiran kız 

21 - Ant:renman: Kat'iyen içki kulla· 
nılmıyacak. Hususi hayatında dahi bu 

şarta riayet etmek mecburiyetindedir. 
Sigaraya gelince, günde ancak tesbit e· 

dildiği kadar içebilecek. 

22 - Sıhhat: Hastalık. nedir bilmiye-
cek. · 

23 - Münasebat: Tanıdıkları çok olnu-

yacak. Yegane münasebeti, girlsler ailesi 
ile olacak. · 

24 Flirt - Girlsierin fürt ile alaka· 
dar bulunmamaları mür~ccahtır. Her ne 
kadar metin ahlaklı olurlarsa olsunlar en 

basit, en zararsız bir flirt günün birinde 
onları meşgul kılar ve kefüHlerinden b~k· 

lenilen vazifeleri göreme1Jer. 

İşte nizamname .. pek kolay olmadığı· 
nı okuyucular takdir ederler. Şimdi bu 
hususta bir de girls kralının beyanatını 
okuyalım: 

- Bence girl olmak bir şereftir. Çün. 
kü her istiyen kız girl olamaz. Sınema 
girli Amerikan gençliğini temsil eder. 
Binaenaleyh bir Amerikan girlsi, sıhha
ti, spor hayatını, zekayı ve tam manasile 
kadınlığı temsH etmelid'.r. 

Vazifelerini başarabilmek için tam ma
nasile atlet olmalıdırlar. Ayni zamanda 
zekaları parlak olmalıdır. Neş'e birinci 
şarttır. Düşünceli, somurtkan bir kız girl 
olamaz. 

Girls kralının beyanatı da bu ... Bu ka· 
dar sıkı nizamnamelere tabi tutulan 
girls1er ne alıyorlar bilir misiniz? He
men, hemen hiç ... 

En iyi girl yani cyüzde yüz> girl haf
tada ancak 50 Türk lirası alır. O da her
gün sabahtan akşama kadar çalışacak. 

Flirt ve aşıkane maceraiara ne dere
ceye kadar mukavim olduklarını tecrübe 
etmek için onlara arasıra ctuzak10 kurul
maktadır. Bu ctuzaklara> yakalananlar 
kıdemleri ne olursa olsun hemen ~ıkarı· 
lırlar. 

İşte zavallı gir1slerin içyüzleri ... 

Yeni bir Fransız filmi 
Büyük bir Fransız film ~tüdyosu (Ya • 

pı~kan Kadınlar) ~dında bir film çevi • 
recektir. Bu meşhur bir vodvildir. Baş 
rolleri yapacak <ııan san'atkarlar şunlar· 
dır: 

Armand Bernard, Marguel'ite Moreno, 
Henri Garat, Lar(!uey. 

Pırlantada-ı 

kıymetli 

tohum 
Naıdide bir 

Meşhur orku tra ıcfi "" be•tekar Toıka 
nini, idare ettiti orke.traların çaldığı bütün 
parçaları ezbere bilirdi, Alclidcı bir operanın 
on binlerce 11otada 1 miireklı.eb oldutu nazarı 
ltıbare alını •• ı oıkanini'nio ne mü<ib e bir 

bafı:ı:aya malik oldutu kolayca tahmin olunsbilir 

kat, Al serom 
Bu serom, hususi surette yetiştirilen bitlerin barsak 

farına hastalık aşıllanarak elde ediliyor 

Şimdiye kadar müessir ve kat'i bir ila· 
cı bulunmamış olan tifüsün son 5ene • 
lerde nihayet sero· 
munu keşfetmek 

mümkün olmuş • 
tur. Bu keşif Le • 
histanın Lcmberg 
~eh rinde oturan 
doktor Weige na • 
mında bir zata 
aiddir. Tifüs sero· 
mu 1931 de yapıl -
mıştır. cPresse Medicale::ıı bu 5e • 
rom hakkında şu izahatı venyor: 

cTifüs hastalığının nakili blttir. Yeni 
keşfolunan serom da bitten yapılmakta· 

dır. Bunun için kafi mikdarda insan b~ti 
yetiştirilmekte, bunların hiç bir hasta • 
lık nakili olmadıkları tesbit olunmakta 
ve bir Kobay sıçanının beyninden alı • 
nan tüüs mikrobları bitin barsaklarına 

şırınga edilmektedir . cBu ameliye çok 
güçtür». Bunun sebebi, tifüsün, bilhassa 

bit barsaklannda en ziyade yayılıp ini 
şaf bulmayı tercih etmesindendir. Böy 
ce elde edilen virüs, tifüsün sercmu 
teşkil etmektedir. 

Vasati olarak bir insana lfızım olan s 
romu elde edebilmek için iyl cins (10 
tane bite ihtiyaç vardır. Mevcud ista 
tistiklere göre, 1933 yılındanber: bu su 
retle (2000) insana seronı yapılmıştı 

Yeni seromun şifa kabiliyeti kat'idi 

Çünkü tecrübe edilen bir nııntakad 

1906 dan 1930 a kadar 88 ölüm kaydc 
dilmesine mukabil 1931 den 1935 e kacl 
hiç bir ölüm vak'ası olmamıştır. 

Tifüs seromuna en çok ihtiyaç göru 
len nuntaka Çindir. Çinde. bu serom 
misyonerler hazırlamaktadırlar. Bu mis 
yonerlerin laboratuvarlarında bir dok 
torla dört asistan mütemadiyen sero 
yapmaktadırlar. Fakat hazırlıyabildikler 
bütün serom mikdarı (600) kişilikd" 

Çünkü bu işe fazla talib yoktur. Yoksa 
kafi derecede serornluk bit mevcuddm·. 

Nevyorkta bir facia 
Kızın babasının nazi, oğlanınkinin demokrat olması 

yüzünden gelin öldü, güveyi de hapse girdi 

Nevyork (L'intran) - Büyük bir fa·ı Bir aile koyu Bitler taraftarıydı, oteki 
cia Nevyorkun iki ailesini matem içine demokrasiye sadık kalıyordu. 

attı. Bir genç kız öldü, bir genç erkek Bu vaziyet karşısında kızia oğlan km.·· 

mahkemeye düştü. şı karşıya düşündüler. K1z: 

16 yaşında Bayan Şarlot Mathisen, 18 - Artık ben yaşıyamnm, lckelı~ ım, 

yaşında Bay Donald Karrolu seviyor • beni öldür, dedi. 
du. Evlenmek istiyorlardı. Erkek baba- Delikanlı rovelverini "larak ateş etti. 

sına sordu: Kız cansız olarak düştü. DPlikanlı ken • 
- Bu abdal Nazinin kızı ile mi, asla! disi hakkında ayrı bir karar verccchti. 

cevabını aldı. 

Kız da babasına baş vurmuştu, ona: 

Fakat vermeden önce polisler yetiştiler. 

Delikanlıyı tuttular. Şimdi müteammıd 

- Geçen asrın fikirleri ile yaşıyan a- katil damgası altında mahkemeye verile• 

damın c;>ğlu ile mi? Asla! denildi. cektir. 

"" 
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TELGRAF HABERLERi Atatürk 
( Baıtarafı 1 inci aayfada) 

bayramı münasebetile Reisicumhur 
Ataturk ile Yunan kralı arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Çek mesele.si sulhü 
tehdidde devam ediyo 

Eski Avusturya Harbiye 
Nazırı tevkif edildi 

Yannclan itibaren Avuaturyada Alman ye Avusturya 
ordulanndan mürekkeb iki kolordu tesis edilecek 

Majeste lldnd Jorj 
Elenler Kralı 

(Bqtara/ı 1 inci sa.1/fada) giliz hüklımetinin önüne g~ 1ID 

etmelidirler. Çeklerin önüncW bugün du- tina ettiği yakın bir harbe ID.ldl" lt.el'elll~ 
Atiaa rendifliklerini göstermelen için bi.ifük karışmamasını mümkün kılacapı s/JJ 

Mıllı Elen bayramı rnünasebetne, bır fırsat bulunmaktadır. !emekle ıftihar ediyorlar. Cbamberla• 
Majestelerine en hararetli tebrikleri- Çeklerin, Alman sosyalistleri ile bu - in'in ve tarafdadarımıı esaslı ve 
mi ve gerek şahsi saadetleri gerek a- günkü politikalarına devam hususunda- hatası şuradadır ki bunların pollnmıun.ı 
sD ve dost Yunan milletinin refahı ki tefebbüaleri manasızdır ve aqmete İngilterenin barbetmesi tebUWnıl u 
hususundaki samimi dileklerimi ar- mahkfundur. Eter Çekler, bir hal sureti zülaştmrken, ayni ~. lqOte-

Viyana, 30 - Röyter ajana rmılwbi- Avusturyanm Almanyanın ckale•• o- zetmekle bilhassa bahtiyanm, bulmak bahsindeki niyetlerinin Almanltr renin, bütün Avrupada teslimiyet llay· 
rinden: Eski Avusturya Harbiye Nazı- Iacağını söylemiştir. Fiihrer, Avutur- K. Atatflrk tarafından itfmad ile karşılanmasmı il. rajmı çekmek istemez ı.. muhüka 
n General Favıvin, İtalyadan avdetin· yayı emı1f olan demokrasileri muaha- Rkeelens Cmnhmreial terlerse, kendilerinin Çlkardikları b • surette kanpnağa mecbur olıcalJ 
de tevkif edilmiftir. ze etmi-+ır. Ankara nunluı ve ana 1m11 dürüst bir smette haibin pmtlamasmı da ya)dafbrmak 

.,. Ekselansınızın lutüfkir temennile- tatbik ile bu ~-da ~.a. '- 1..1-1- 1---- -ı.-Aşaiı Avustueyanın eski valisi Bay- Berştesgaden görüşmelerinden bah- nu•111 1ayt• o .......-&u.1 -.uı-. 
rinden derin bir surette mütehassis göstermelidirler IIt J:.- de bu L- •--1.u_ ter' n intihar ebnif olduju haber ve- seden Hitler, fÖyle demiştir: · uuce ..uun- ....-~ &lre pimi' ,.ı 

rilmektedir. Şupıig. benim iyi kalblllii m· zif te- olarak en samiml teşekkürlerimin ve larm mevzuu bahsettiii y.?ni seçimi yap. _._ .. 
phst saadetleri ile asil ve dost Türk malıdırlar Landra, <L'lntran> - llalln tlDa ...,_ 

Berlin, JO (A.A.) - 1 nisandan iti- lilli etti. Maamafih ben kendisine bu- milletinin refahı hususundaki dilek- Ancak ·. . baftaııt sueıeıer l)lpn•blelerkd ....-ı-
baren, Alman ve Avusturya orduları- nun 90D bir teşebbüs olduğunu ·şrab et- mılliyet meselesinin cesaretli ve Un IUl&kunu ıahlDe ~. 

bir'_. ·1m dahilind Ge ordu lk d fa 1 k ler'rnin kabulünün rica eylerim. esaslı bir hal aureüne raptıdır ki Çekos- 1JU noö&da mGttenttlrler tl: Kane\ln 
nm .,..9.m esi çerçevesi . . e, miştim. nç m\,\ZB i e 0 ara Jorj lovakyaya dahill ve harid devamlı bir bildm o!dulu bir diinJada tnglllıl lll&bl•n· 
AıwusturYada iki kolordu tesis edilecek- yürümek emrim verdim. Bayrakları- -------- sulh temin edebilir. ma.sı beynelmilel mlnuebetlerde atıı .ııme 
tir. l 7 nci kolordunun merkezi Viyana, mız, diııgalanmakta olduklan yerden "S n ı dönmelı: 191 blrlclt u ı tefd ed t 
18 on rOB a,, nın v...-._.__ • .G.......a.. • .,. ..... 

0 
taran ' ece -inci kolordunun merkezi Salzburg asla çıkanlamıyacaktır. r...._.. .....,_.... .. 

olacaktır. Dünyam :rfldae pınar Şam meJıfab/Brl Paril, 30 (A.A.) - Çekoslovakya Bir &raht İltanbulu da zlJanı •tmlf o-

A ...... ._ '-'-••• Vıyana, 30 - Plebisit miıcadelesi Şam 28 _ (Hususi muhabırimtz yazı • µıeselesi etrafında, Populer gazetesin- lan Banday '11mea'ID llJad auıbarrlrl Garvlll 
.._.,.. _..,. .. d T .._~ diy ki· lle Obaener'ln ıdyul m11harrlrl Ganin YU&-

münasebetile Şimal-Şark istasvonunun yor:) Frangın mOtemadJ surette duşil - e .IAITu ~ • • • • tl Amıpa lflerlnl aJDJ ıösle görmekte mQt-
Berlin, 30 (A.A.) - Avusturya lej- halinde bir nutuk IÖyJiyen Göbbela fiinden doğan f~abldan yazmıştım. Bu· Haynlayn m hareketı, cmuhtariyet-ı tetıt lfbldtıier. 

~nu, muta.ntan ~ir surette 2 nisanda şöyle demiştir: gün de şunları iliv~ edeyim: Bir kere ek· istihdaf ediyor. Haynlayn Pragda, -- aamn m6tadl weblle QetoeIC>YaQaJı bir 
Vıy naya gıreeekt~: Bu lejyon, muva~- 10 nisanda dünyanın yüzüne bir p- mek fiatı Berutta J5 ve Şamda otuz ku· ,yalistler hariç, muhtelif ekalliyetlerin barit fttuunda ~ mahttm bir 
katen otuz bin kişiden mlrekkebdir. mar indıreceğiz, dünya bu şamarın te- ruştur. Halkın çektiiini tasavvur edebi • çiftci ve btolikleriJa de iftirakile bir mım.u.r ba11'811 cı1arü sGnnette dnam e
Bunlar Avusturyadan kovulmuş olan sirini asla hatırından çıkarmıyacaktır. lirsiniz. Diğer taraftan da Suriye baştan sağ cen_ah kabinesi kurulmasını iste- :..:. m==.. ~~ :::..C :: 
hücum ~taatıdır. Bunlaruı nakli içın Adet faikiyeti sebebile Awsturyayı a- bqa bir hona halini almıştır. Herm mektedir. Bu hükllmet. Çe1rokmlkya- !1111 ulaJlat J&PIP fmcn llbl bir dnıet 11a-
9oo nakil vaaıtuma ihtiyaç vardır. lacağız. Frangın İngiUz, 'MJ81J' veya Filistin lira- .nm harici politikasını değiştireeek ve UIUt 111met w RUIJQI b11atmak a,..mde 

Her Bitler'in nutku Hatib, Avrupanın siyasi kalbinin ar- larile olan fiat münwbetlerini, Suriye bu takdirde Çekoslovakya, Almanya • temin edeblllr. Bil..........,. Oblener IUltell 
H.amburg, S0 (A.A) - Plebiatt mü- tık Paris'de değil, Berlinde çarptığını lirasının veya kuruşunun kaJbettiği ve· nın bir peyki olacaktır. Bu ihtimalde, de lartl Amıpada lulhwı muhahnp lhtl· 

nasebetile bir nutuk söy1iyen Bitler, söylemistir. ya edeceli fiatlan heabla meşguldür. ,Çekoslovakya Milletler Cemiyetinden •-.IDl ~~ldl4!_ ~ •Almda•nblrbıraıa 
.... 1..n k '"'-"'k tant --~·1 k Ç _....._ ...... s.-. ..... 8lllmD &D• 

Suriye piyasumın başlıca atJam dövizi. ~~ece , ~'I& m ı A&üaca • e- 1qma ıaPlbnaa •Jtllnde mihnkln 16rü10ı 

Fevkalade 
Tahsisat 

1 Mısırda seçim 
mücadelesi 

cihan harbi esnaanda bu memlekette koslovakya - Sovyetler Birliği paktı dlJw " • 
toplanmıı olan san Osmanlı altmlarıdır. feshedilecek ve her tiirlfi kollektif em- - ııatuı ,elcllde dQfilnQleblllr ki, eter AJ
En çok muamele bunun üzerine olmakta ,niyet politikuı bir tarafa blrakılacak- manya hudadlan cllfmda J&PJa• Alllllanıa.: 
ve halkta da en ziyade bu an madene tır. Böyle bir ÇekosJovakya, Romanya- rm l8larmı bum ~ w mUB 

Ankara, 30 (Ruaud) - lleaUI bus1n ta- Kahire, JO (AA) _ Yakın cenubi rağbet gösterilmektedir. ya doğru Almanya -~Çin yeni bir köprü :::U:.C.~~:,::ınleJhede== 
inil eWll bir tanan JJe de ım mail Jılı mi- Mısır ile Kahire ciftnlllll hır kısmında Bugünlerde an lfranm buradaki pi. teşkil edecektir. Südet Almanlarmm oldllla bdar OttosloYaQuun ._ matuı ..._ :1 m=:-ı.::::-..::,ıa:!': seçim yapılacaktır. HiUWmet asayiş i- y~ı 1250 Suriye kuruşu etrafıncb dö • Alınanyay~ ilhakı mesel~ bu ~kdir- tllde hareket edecelclert dOftıntumetıedlr . 
...ım "' bul daJreler bldoelerlDde :1e de· çin sıkı tedbirler almıştır. Neşrolunan nuyor. Fakat, piyasada bumm da azal - de, bqka bir uma!:'-~ olunabilecek O.IMeleıln m1ta1eaJarma IBre İllllll 11 • 
..... "leler )'aPllmalmı ıamb eJllmtltlr. bir beyannamede aayifi bozacak her ~dan bahsedilmektedir. Gazetelere ve her ha~ ~ ehemmiyetini ,..ıs AmlPQI w,e &Jll'llPI str.._tte

)lqmam tahlllat alarak TtrUID lUM.000 hangi bir toplantıya k81'fl şiddetli ha- gore, un liralar Suriyede cenubdan fi • kaybedecektir. Zira. Abnanya. filiyat- dlr. BldDCl "'"""'a badneıeDla mMafaa :.::= noı.ı::, -=:-= reket olunacağı bildirilmektedir. mal~ dotru • ilk~ muhadr kUflan ta bütün Çekoslovakyayı, ilhak etmiş o- =. -:-:.. -:::'':'::*~ ~ 
ı iBlehsrlne, ı a.- llraa D1D1sJ011an için Kullanılacak tedbirler arasında göz- gibi. • umumi hır hicrıete bqlamışlar. lacaktır. mcak ..,.,..Ued ftl'dlr. QH081oftt aese-
... rlla.tıW. oıu npm1anD tablUldne, yaşı gazı da vardır. Bunlar, yaftf yavll§ cenub pyualarui • ..,..._.&in 1111 lılrlDel ..,....., •Menll mırdsst ltln• 

Mraa 8 .. mMalu. ftllAIMI p. da apak, J1ataA .... ...,_laıllllf. Ilı h 'Va, ,. (AA.) - Clıe 1 ıdlda- tt' 2 D - a. edl• 
.,. dtDls mmaıarma ald bul illere tar- Samat····J· m•t· .. AJı Gene gazetelerin rivayetlerine göre bu in nutkundan bahseden Jurnal dö Mos- Jecet mltalea JQttar. lt1ncl tısını için .. 

olarak ıedJmettedlr. il' U4 ~ A U DnflD kanaryalar Bata•da da ~ tu ezcümle diyor ki; elJeftD C11nJU *8etae alım t.,.,"'-bıaıyaa 
llrallk fnbllde taıuıllaUD B L ,.a_ , T - - - - - ......... inin .... ıldl ~ GltadaD • .,. • .,__,,,..,._mat Ilı•~ lr •Ugu,.. yarak, yuya yapmak bere en mllaid ik- Butün bu nutukta görülen. yalnız te- bMJi aıll dlllntlmetıe w lspuııa lla~ 

111tı ın& •-""• • 1ı1a llrMl CnM IJ•lllntlıı Um olarak Türkiyeyi 'buluyorlar " cavüze bqı mü.wmalwdır. Cbamber- lıller' ....._ ., ... lhUIU ....,.n ... dl or-
_...._.. iM ım Uıall f.ıtenımı ~ Amanu dallanm app TO!'OI dallanna lain'in tarafdarlan. bu polltikamn. in- ..._ ........, lıadd td'-*"*'lr. 

• b1D 1ıua tmıır ı..rma JudDn almak C.Blfl&Nfı ı tllCi •11/ad&J dolna licliyorlarmaf! 

• .,.~ ... IOC"* .;.,..O.:,':.~~ ten çelikleriae t.lnnek • elildikleri l'ilhakib, Suri19 piJUUiJe Turkiye Çinliler ilerliyor ar 
4,000 esir aldılar 

....... i;erisiade Wr w ceMdi bulun- plyuua aramdaki altın flatlarma bakı· 
dultmu dehfet1e &6rmlflenlir. Çocuklar hrsa böyle bir muhacenü mftmkfin mı.. 
derhal a,fiyeUen polili haberdar et • cak bir fark da vardır. Buram 1Z50 Su· 

tmiillel*·· Vek'a mahallin.e gelen poılialer riye k~file alınan bir altınm Tiirkiye
Patih itfaiyesmden yardım iMem ıler ve de 1040 kurut etmeai. bu san kllflann 
cnedi kuJ1.Mlan çlk.anmflardır. hicret zahmetine katlanmaları için klfi ~ ı bld .. ,..., I kl Çin kıt'alan ~mm bir 

Ankara 30 (BUIUll) - Ahoan hükt\ • Zabıtanın yapUlı tahkikat .ıetıcesindc bir sebebdir. • Bir Çin 1mha emuba fUk1 lltibmetin-l meajma ~ mr an imba edilmek 
ll!llllWll Ankara bi1Jilk elcilfline Fon eaedin Şehremininde Karıabaş mahal • Smiyecle hlr TOrk heyeti de iledtJ9ek ...,,...., Yahpen w Ti- tehlikesiae maruz ~-
.. lilla _,... J.c1a hftlrAnwtimiat ....._ iminde Karagis çepllllli IOkağuıda 8 nu- Şam 28 - (Huauat muhabirimiz yazı • etıvanı c1ftnDda 1111'1DÜt81br. Geçen Siy)endiline IÖl'8 ı. eebNnm bii· 

1111lunduluna ft tG'afmmdan mu. maralı evde oturan ve epeyce zamandan- yor:) Bay İzzıeddin Cahann nülili aJtm. p ~ laal eda Ç;la IDl ce • tün bamlarmda bahman Japon lmv· 
eneı h!llldfljne dair verilen beri on.dan by1'oJan kunduracı Sabriye da Zihni 0r-. Cemal Saneak, Seinfh nahı Snbtia'ia cenubunda ŞiehoJ1I da fttleri muv.akbtea mgblliJ tun'lllla· 
udaızdır. AJabtı mehafll bu atc1 oldulu anlaplmıştır. Sabri Baran, Halil Esmer, Sabri Okutman, Ka· a.ptetmiftir. rmı dmcllltarak mUmnıdl 1ralmı bv· 

....t hlc lllr nrm• -.,an muba m eklanci cuma ak - ra Sa~n ve llıza ~ miıekkeb Talvmkcw ..ı.aıebednAe cliiıpMnm vetlere JQ1 açmak bent llahli llÇeft 
-mit oldıltma ifade etmektedir. pmı refakatinde Mehmed, Naim ve Kl- olmak üzere bir. Türk. heyeti W liin f!V• ı tanuesl meJdanc)a tahrih ol_.., · mm takaya doğru ilerlemektedirler. 

mil oldulu halde Samatya sinemasına git· vel Halebe gelmiflerdır. Bu he7et bir ta- tur. ŞuwiM ÇiD alanalarmm hanıtltı Şanıba7da it.bu ... ılıdnmlntfe 
-.-...... ,e - Letonya 
ticaret mukueleai 

miflerdir. Artadaflannın zabıtada ver - kını hudud meselelerinin tedkild ve Su· netlce•dm Wm pnwl.tllde Rovhslen lıw-h ....... 
dikleri ifadeye nazaran S..bri bir ara yüz riye ile bir itiJM akdi wında tedkik • if1a1 edilmiftir. Şanghay, 30 (AA) -Dün ŞenıJıaJ• 
nmmn,a gitmek özeııe mnemadan çıkmq Jer yapacak ve Suriye hükfuneti nriimea- &itJ!umda llarekltta t.lpnq kıtaatı - da İtalyan kon.,.,.,,.,,_ behçesine 

Ankara 30 Hususi) - Tiirldye ile ve bir daha avdet etmesm,tir. sillerile milzakerelenle balu•rekiar. He- nuz Suaft1e 1inııif ve anda balmıan Mr baba •hhmftar. Huar pek azdır. 
~aq~a arasında Ri&ada imza edilen Zab&ta hAdisenin hir kua eaeri olma· yet, ıerek Sw-iye ve gerek Pranmz me- c1ört hin Moqola ellr .ı..-. Hiç kimse de yaralanmamişbr. 
Ulceet mukavelesinin tudila baldq,U· sına, yani Sabri karanlıkta muvafık hir mur ve kumandanları tarafından kaıp • (AA) Brüksel, 30 (A.A.) -.Japon AnıiraU 
:.16i lAyiha Meclise gönderilmiştir. yer ararken kuyuya dilpııesfne ihtimal lanmıt veya ziyaret edUmipir. Balrbırm- M ' W ta ı ' Y._... maılluata beJan&Ua mlu • 

K 1 __ ,_._ iL verdfll gibi, nk'anm bir cinayet eserı oı. da hürmet ve miafirperverlik ~- JlanknY, JO (AA.) - B1J6k Kana- narak demiftir ki: 
Çllt&a Ull YO•llll masmı da gözönihıde batmaktadır. Cese- mektedir. im ............ P111rıw • 'ft)'mcm dmıir- - Muhasamatm bida~Btlmberl 

lloskova, JO (A.A.) - Kampla din ...,,..kt blylk w t1erin bir yara bu ,.ala eıebhmntn wwwl • .. taknmda 1ot.W Çinli 61mit araiannuş-
.,...ekaenda an lf!Mdmberi -..q mlan ~ mahiyettedir. • AL K O P 1 • B T 1 nd?enra .._.. oı.. din ilet 11111 kl- tır. Japon zayiatı ile 59.0ll kiflden 1-
0lan Avaçinsk volkanı yeniden indifaa Maahaza ba ,aranıa ku:vaya diiştülü e1- Bu atpm Kadıköy tWt Dil' Japan lulwwetl, .. • •+da· tııuettlr. 
l'rl111'P'fbr. Bu iJldHa eıu ....,.Mri w1a .-.. oımw ihtimali de DM!Ycucl· Sltnyyı ......... I F · ...._ ....... 
tesadüf edılenlerln en şiddetlisidir. dur. Cesed hali hazırda Samatya kara • lllDda BDJD pla Alma•• .. ,. ~ı•t• •J~ 

kolunda muhafaza abma abnmıftı.r. Ba· t 8. a T v I L--L~• IJIWMk islipr • ., ..... 
y ugoslaYJ8DID g&n mor81 kalchnhp iarinde bir otopsi • R. y

1 ~ ~ ~ 6 eli •ıacr;sfllf&• 0 ie -~IDIZ '""1 
yeni harb gemisi ameliyesi yaplmaaı muhtemeıdır. Tah - mnu danalar ~ 1 tılld ,..,,. •• , ~ l~ lt.&J/ltMIAJ 

Be -d, 30 (.a .a) _ y-ı- a- Jdbta zablta ve müddeiumumilik ehem- halk tttrtrlUerl da '-trolü o.ynmnü, pebo1 ft hubu-
e·- A.A. -.--..T9 - bat fatihMUni kendi lmntroll altına al- saydı, elbette ki, onunla bu tekilde an• 

W'hJannda yapılan Dk harb gemili bu· miyetle devam etmektedMer. Arkadaş- 2 • BM 1 R .mak istedijf anJaşıbnllktadar. Japnudı. Demek oluyor ki Wr milletle 
~ Ba vekil, Harbiye Nazırının ve in- lanndan ilCil de sorguya çekilm şl rdır. O P I! R B T 1 Bu vaziyet bqısmda Romanya ta. anlaşmak iatenildill um•n. onwila ko. 

e Franm elçtlermin hazurile de- 1 N un Cuma akşamı Panpltı Kur- dar Macaristan da mdiıjie)e dütmGf ve nupnasını bilmek ve karfıımzdeldnta 
mdirılmiftir. Bir torp do muhribi ~ '•hlr ........... bıJaş &inemasmda Bftytık suare alınması fcab eden tedbirlerde yalnız menfaatini düpinmek de bizzat aJlb • 

lan yenı g mıye Zagreb. imli verilm 1- Dram kısmı : S. a-. Rewll .. 99 flrhl Tepe kalmamak için Küçük Antant devlet- dardan fazla alikadar görllnmememJı 
Gemın n hacmı 1200 tondur. Mürette- bu akp111 uat 2 ı.ao da opereti. Orkestro - Bttle }erine yaklaşm.ıya başlamıştır. lizımdır. Bu sistem, eski romantik poll • 

t 10 zab t ve 135 neferdır. F J DA NA K J ............. naAJr. linemda Bu hususta Romanya ile Macarıstan tfka oyunlannı anchrryo". Zamennnıza 
Jluliln. bu ıece s flhuer mm: ara ında yapıJan temas1ann hayli iler- uyahm ve realist bir slyaset tatfb edee 

Hayvan yoklaması Draın 3 perd 
Yazan : P..ndeJi Horn 

Komedi kısmı : Bu akşam saat ~.30 da 

Bir Kav11k Devrildi 
Komedi 8 perde 

Yun: Celll 11 ... hlbotlu 

TOZAN K11VVn' DALJ lemiş olduğu söylenmektedir. Um. Fransadan bayle g&lCln pyler • • 
Bu .enenin en tuneW t1lm1 dır oldufuna -nnek nanı 6zftyor. 

MABGAIÜTA Seam 
Aşk ve heyecan mmı Amerikanın deniz büdcesi .,. BttNI 

sar MA.a::..-;;:- llnh Vafington 30 (A.A.) Senato Adalı ~eluned 
CWnarteal - Puar matine ve auvareı.u Me,22'1,000 dolar tutan ım deniz büdce- Adana 30 (Husuai) - Adak lılMne• 

Mııa · YarJıet,em sini kabul etmit ve mümessiller mec:lisl· bqiin Be'eWen ~ ~, ...... ~..,..•~ ___________ .,, ne çevinDifUr. karqa pW. 



31 Mart ...... ,~ 
BANKO Dl ROM.A 

Mısırla ticaretimizin inkişafı için 
yeni tedbirler almıyor 

İstanbul Merkezi ile İzmir 
Bürolarının 1937 

Şubesi ve Galata· ve Beyoğlu 
senesi Bilançosudur 

Hükfrmet, Mısırla olan ticari müna
ttba tımızın inkişafı için yeni tedbirler 
almaktadır. 

Vaktile Türk mallarının en zengin 
bir pazarı olan Mısırı umumi harb es
nasında kaybetmiş olmamız harbden 
sonra bu piyasadaki eski mevkiirnizi bir 
türlü bulamamamıza sebeb olınuştur. 
Halkının birçoğu Türk mallannı istih
~ake esasen alışkın olan Mısırda ticare
timizin muvaffak olamaması, bu mem
lekette rakiblerimiz gibi teşki.lat yapa
mamış ve Mısıra olan ihracatımızın ma
liyetini düşürememiş olmamızdan ileri 
gelmiştir. 

Evvelce üzüm, incir, kavun, karpuz, 
tütün ve bazı hububatın fazla mikdar
da ihrac edildiği Mısırda son yıllarda 
bu mahsulatımız için birçok rakibler 
türemiştir. Meyva cihetinden Yunanis
tan ve İtalya, tütün cihetinden de Ja
ponya Mısır piyasasında hakim olmağa 
başlamıştır. 

Japonlar tütünlerini çok ucuza mal 
ederek bütün Mısır fabrikalarının ihti-

....... 
lstanbul Borsası kapanış 

fiatları 30- 3-1938 
ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Lond.ra 628, fi8. 
Jfn-Yom o,7914 0,79 

ParLI 25,99 25,99 

Mlllno lö,0414 l!'i,0414 

Br\lk.Ml 4,6835 4,6836 
Atına 87,02;!2 87,0222 
Cenene 3,4492 3,4492 

Boffa 63,6942 6~.6942 

Aıuterdaq 1,4i81 1,4281 

Pıat 22,66 Zl,66 
Vl.7ana -. -. 
Maılrld 12.7388 12.7388 
BerilD 1,9707 ı.9707 

Varto'f& 4.1894 4..1894 
Budapepe 3.9810 3.9810 
Büluq 106.21 106.21 
Belsrad 34,6337 34,6337 
Yokoh&ma 2,7~ 2,7356 
M09kO'fa 23,815 23.816 
Stokbolm S.0894 3.0894 

ESHAM 

A&rtr 

KAsA 
Banknot 
Altın 

Gfimii§ 

Çekler 
Ufaklık 

Ecnebi paralan 

VADESİ GELMİŞ KUPONLAR 

DAHİL! MUHABİR BANKALAR 

HARİCi MUHABİR BANKALAR 

RÖPORLAR 

HAZİNE BONOLARI 

SEN.EDAT C'ÖZDANI: 

VA.desine üç ay kalan 
VAdesine üç .a7dan fazla .kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI: 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmayanlaı 

152.568.-

2.950.25 

8.035.83 

Ml.29 
883.80 

309.715.74 

189.048.3! 

67.970.50 

0.03 

PASİF 

İHTİYATLAR: (Fevkalade 1htlyatlar 
<Kanuni ve nizamı ihtıyatıar 1.075.06 

MUHABİR BANKALAR -
MEVDUAT 

lM.799.l'l CARi HESAPLAR 

TASARRUF TEVDİATI·: 

2.506.719.74 
Vldesiz 717.742.60 
Videll : Bir aya kadar 

255.124.67 Bir aydan blr seneye kadar '144.903.73 

180.411.- Bir seneden fazla 

!ml.250.- TEDİYE EMİRLERİ ------SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 

UZUN VADELİ İSTİKRAZLAR 

478.786.07 KABULLERİMİZ ---
TAHSİS EDİLMİŞ KARŞlLlKLAR 

İTFA 'i'AHSİSATI 
57.970.53 

TALEP OLUNMAMIŞ TEME'ITÜL1m VB KUPONLAR 

yacını kendi mallarile karşılamaktadır- ------·-~-----------• AVANSLAR: ------------------------~AZIM HESAPLAR 
~ar. Japon tütünlerinin Mısıra idhalatı 
her sene artmaktadır. Geçen yıl Mısıra 
1.500.000 kilo Japon tütünü idhal e
dilmiştir. Buna mukabil tütünlerimizin 
ihracatı da tedrici bir surette azalrruş
'tır. Bört yıl evvel bir milyon kiloya ya
kın tütün gönderdiğimiz halde geçen 
yıl bu mikdar 600 bin kiloya kadar düş
müştür. 

Diğer mahsullerde olduğu gibi zey
tinyağlarımız da bu piyasayı kaybet
miştir. Bugün Mısır piyasasında en faz
]a sarfedilen yağlar İtalyan yağlarıdır. 

İtalya her yıl memleketimizden kül
liyetli mikdarda zeytinyağı almakta, 
bunları memleketinde standardize et-
1.ikten sonra hususi teneke ambaliıjlari
·]e Mısıra göndermekte ve İtalyan yağı 
diye satmaktadır. Mısırla siyasi müna
sebetlerimizin çok inkişaf ettiği bu sı
.. alarda iki memleket ticari münase-

. betlerinin takviyesine de çalışılmak
tadır. 

A.n&dola tm. " eo 
peflD 
A. ... .. '° 'fadtll 
Bomontl - lCtllııu 
.Ulan ç1menk> 
Merlr.•• bankuı 

ı. Banlr.uı 
Telefon 
tU.lhati H Dtltı. 
faril· Deltrmenl 
Terkoa 

100 
10 60 
8 60 

12 7ö 
110 
7 

KapaD11 

100 
10 60 

İSTİKBAZLAB 

TQrlr. borca I pqln 
• • 1 ·ndell 
• • U ndelı 

TAHVİLAT 

Açılıı 

Aııa4ol11 1 pa. 
• 1 ndıU 
• il 119 • 
• u .... 

An&dol&a ml. peflD 

Kapanıı 

19 3ö 

Kapanıı 

Türk-Mısır muhadenet cemiyetinin p A R A L A R 
teşebbüsile yakında iki memlekette bi- ---------------• 
Ter sergi açılacak, Türk ve Mısır tacir- 1 Alış 
lerinin birbirlerile tamşmaları için ted- ı ı ftrt a.itDu -
birler alınacaktır. ı Banlmo• OL a. -

Hariciye Vekilimizin Mısırı ziyareti 
esnasında bir ticaret heyetimizin de Mı- tsTANBUL 

Sabş 

sıra giderek Mısır hükfunetile müzake
relerde bulunması muhtemeldir. Ticaret ve Zahire Borsası 

Ankara borsası 30/3/938 

FİATLAR Yarın faaliyete geçiyor 
Bugün İstanbul borsasının son günü- 1---C-1 _N_S_l __ .,..._A_ş_a_ğı_Y_u_k_ıı_rı-I 

dür. Yarından itibaren borsa üç sene ı--------'i--------
müddetle kapalı kalacak, İstanbul bor- K. P. K. P. 

sası yerine Ankara borsası faaliyete ge- Buğday yurııuşak 6 28, 

çecektir. İki üç gündenberi borsada fii- ~=r 1! ~6 

Esham ve tahvilat mukabili avıa.. 
A) Borsada kotc olanlar 43.182.88 

B) Borsada kote olmayanlar 7.346.48 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar 1.771.696.20 

Senedat üzerin~ avanslar 189.620.6'1 

Sair mütenevti teminat üzerine avanslar 128.348.99 

BORÇLU HF.sABI CARİLER: 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredı 

Temlnath 

1.072.170.74! 

640.216.30 

KABULLF.RİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 

İPOTEK MUKABİLİ AVANSLAR 

İSTİKRAZLAR : 

l - Sair banka ve banka müesseselerl 

nezdinde dalıni iştlrWer 
2 - Sair lştlrlkler : 

A) H.Lııse senedi 

B) Adi 

MENKULLER : Makineler 

Kasalar 

Te.sisat 
Mefruşat 

GAYRİ MENKULLER : 

Bapka binaları 

Diğer gayri menkuller 

İLK TESİS MESARİFİ BAKİYESİ 

NAZIM HESAPLAR 

9.536.-

43.200.

M.088.03 

25.82&.80 

"l'ekin : T. L. 

·-
2.138.193.22 

2.7ı'.! 387.04 

287.411.82 

228.713.19 

132.65083 

6.879.488.76 

16.371.934..M Yekôn : T. L. 

BANKO Dİ ROMA 

l.500.000.-

1.075.0G 

1.515.253.0f 

f.290.790.13 

1.462.646.33 

'l.4'78 51 

148.743.41 

287.411.82 

100.000.-

6.879.488.76 

79.047.78 

16.3'71.934.H 

len muamele olmamakla beraber, bor- İç fındık 33 20 

:sa, bu akşama kadar hükmen mevcud- Peynir beyaz taze !2 37 

dur. Peynir kaaşr taze 52 20 

Borsa acentelerinin bir kısmı Anka- Keçi kılı 59 

,,. 13 

6-0 
Merkezi ile İzmir Şubesi ve Galata ve Beyoğlu lstanbul 

Bürolarının raya gitmic::1erdir. Bir kısmı da, bugün z. yağ yemekllk 
2300

40 
" Sansar derisi 

ve yann harekete hazırlanmaktadırlar. Kunduz derisi 930 
Yalnız iki acente Ankaraya gitmemek- Tilki derisi 1000 

tedir. Ankaraya giden birkaç acente de Tavşan deric;i 15 

42 20 
350() 

ısoo 

1500 
17 30 

burada birer büro ve mümessil bırak- ----------=------....: 
ZİMME'l: 

MASRAFLAR: 

:11nşlardır. rinin mantıki olacağını, kıdemin, ihti- _M_a_a-şa-t-"le-ücreUer 

Ticaret odası meclisi toplantısı ~. v~ t~cr~.b~ tak~i ~ gelece- İdare masraflan 
gını ilerı surmuşlerdır. Ferıdun Man-

11tlnakışalı Oldu yasi, Cevad Nizami ve Hamdi bu fikrin Ver~er ve harçlar 
Sair masra1lar 

Ticaret Odası meclisi dün Ziya Ta- aleyhdarı olarak müteaddid defalar 
nerin riya!etinde toplanmıştır. Dünkü söz almışlardır. Şiddetli münakqalar-~ FAlZ l 

toplantı yıllardanberi görülmiyen çok dan sonra fıkranın tadili reye konmuş, VERILEN KOMİSYOMLAR ) 
hararetli münakaşalarla geçmiştir. idare heyetinin teklifi kabul edilmiş ve MUHTELİF ZARARLAR 

irtirnada Ticaret ve Zahire Borsası maddenin tadiline karar verilmiştir. 
ıtarafından ilk okul öksüz çocuklarına Esnaf cemiyetleri heyeti umumiye- AMORT'iBllANLAR 

SO& liralık yardım yapılması tasvib edil- lerinde ittihaz edilen kararlar tasdik MUHTELİF KARŞJI.OO..A.a 
m.iştir. edildikten sonra da içtimaa nihayet ve-

Ticaret Odası memur ve müstahdem- rihniştir • KAR -
ım.. yardım sandığına .~nın lıe.r yılki lnniftera hUkOmeti canlı bıldırcan 
ftl'ldat :fa21asından yuzde onunun ve- r . . . . 

1937 senesi Kar ve Zarar Tablosu 
MATLUP 

ALINAN FAİZ VB KOMİSYONLAR 539.651.35 

121.52!.50 

5.878.36 

'8.684.24 186.086.15 
______________________. 

S0.210.81 
131.25-l.91 

lUO'l.63 

18.585.- --------------------~--

'9.HJ.'78 

Yelia: T. L. .,_..: r. r.. W.at.ı'I 

rilmesi ve bu paranın sandık ortakları- idhah111 yasak etti 
u iştirak nisbetinde taksimini.amir o- Son yıllarda Mısır ve Şimali Afrika- canlı bıldırcın idhal eden bir ~eket iye Vekaletimize bildirerek Türkiyeden on bir Azası bulunduğu halde bu mev. 
lan maddenin görüşülmesi münakaşalı d . . . d ~l la .. H ha olan İngiltereye bildirmişlerdir. Ingil-, de canlı bıldırcın çıkanlmamaaı llti- cud §imdi iki bine baliğ olmuştur. 

~mıuştur. ~d!~~1~~:n:~:! 8ı:ııd!:ı:ıarı~ tere de Mısır ve Fransız makamiarmm mas_ında buı~uştur. .. _ Niksarda toton satışları 
fd ,.__ · b ·· t · . . b tı · ardını etmek ve digv er Zıraat Vekfileü bu hususu butun ali-

. are m:yeti, un~n ~u es~vıyen tak- cinslerırun azalmasına sebeb olduğun- u g~yre .. erme Y .. • kalı vila etlere bil..ıı ......... ;..+;.. Niksar <Hususi) - Lldlk, Sorhun ve Bu· 
~ı esasının kabulunu teklif etmekte- dan Mısır hükfuneti bu şekilde avcılığı idhalatcı ulkelere de numınıe olmak ı- DAı ... .a· y k ........ ~fi~. · ki tama tiittlnler1le methur olan kasabamızda 
dfr. menetmiştir. Fransız makamlan da Şi- çin her yıl 1.f şubattan 1 temmuza ka- UG1GUIJ8 00p&rlfi lftln Grta &rl mtin piyasası açılml§ b~~ktadır. B1 

Azadan Bedri Nedim ve Fazıl, sandı- mali Afrikada böyle bir memnuiyet dar İngiltereye canlı bıldırcın sokul- Belediye kooperatifi bir sene zarfın- YJl./~f ::1:ı!ıap~ ~~un seı:;a~dal 
ğa mevduatı fazla· olan eski memurla- tedbiri itti.haz etmek kararını almıştır. masını hususi bir kanunla men~r. da memurlara 50 bin liralık nakdi yar- :.arından çok m=un· o1:C::ı :nfa.:: 
rın bundan daha fazla istifade etmele- Bu memleketler, bu kararlannı en çok İngiltere hüktimeti, bu kararını Harici- dun.da bulunmuş, ilk teşekkülü anında maktadır. Zürra, alıcı beklemektedir. 



• Son Posta" DID 

H. 
MGsyG Fumichan yan uyulclar bir hal-

4e divanın Qatüııe tembel tembel uzan· 
DlljtL Çocukların mektebde, madamın 
ppka matazalannda, ~ının yemek.. m
manına kadar yedincı katta, izınlı bulu· 
nan hizmetçinin kim bilir nerelerde ol· 
masmdan btif.ade ederek, evde hlsıl o

lan sükutu yudum yudum içiyordu. 
Hemen. butün fanilerin, tı, hırs ve lstık-
bal kayeusile ateye berıy~ koşu up çar· 
pqtıkları akşamın bu saat dördünde Y.&n 
plip oturm zevkli bir ıeydi! .. 

Fumichanın ayağında& terllk, boynunda 
.kravat yoktu. KanS1Illi1 yokluğundan 

bilistifade dolabın bırinderı lekeli, fakat 

vdcudünün kalıbına taınamilt uygun bir 
pantalonu ayağına geçınnış dudaklarına 
da en idi cins bir sigara yerleştirerek 
gençlik hasreUle kendim tahayyüllta bı-
rakmıştı. Maazallah madam evde olsaydı 
böyle oturmasına imkln mı vardı? 

Bu halde, yuvarlak hesa'b doksan da· 
kika kalabilırdi. Şu andaki keyfine ve 
huzuruna olçü yoktu. Neden korkacaktı? 
Oturduğu mahallede ne tayfun ve ne de 
zelzele olmak iht mali vardı? 

Tam bu sırada kapı çalındL 
Çar z yerind n kal ı1; v kapıyı •· 

ak bı su atla açtı. Kapıda, muşambalı, 
ayıf b dam elam ve ıp ıçeri daldı ve: 

- Mo o' dedi. Raha ve suk· et duş
kilnü, ayn zamanda içt mal hayatı y~ 
rinde bır insan olduğunuzu zannediyo· 
rwn. Bir bakışta evınız n zevkle döşen
dilf gorillüyor. Asri bir insanın estetik 
ve konfor ihtiyacını tamamlle tatmin ~ 

en bir döşeyiş tarzı .. 
- Fakat ..• 

- Şübhesiz evinizin huzurunu ve fi· 
rlnlilfni daha ziyade temin edecek gri u
mln üstünde dayanıklı kadife halılara 

ihtiyacınız var .. prkın canlı h.islinl ve. 

ren ahenkli nefis halı arından bir nil· 
muneslnl takdlın etleceğim. Acem halı· 

larile salonunuzu süslemeniz daha mtl· 
nulb 4elil mi? 

DOSES 
Çevıren: 

Faik Beranen 

c- ihtimal Acem halın yerine Bu hara halıBını tercih edersiniz!• 

- İyi ama bunları ne diye bana söy. O vakit simsar alçak bir sesle sordu: 
lüyorsunuz? Evin sahibine aöyleseniz fe· - Bu kim? 
na olmıyacak. - Mösyönün daktihsu.. senlı benli 

- Sız necisiniz? konuşuruz da .. 
- Ben onun katibiyim. - Anlaşıldı, seni glı:fl seni.. 

O zaman yabancı adam önüne gelen Karnının üstune bir dırsek yıyen Mös-
bir koltuga rahat rahat yerleşti Terliyen yo Fum chan sesıni çılc:.ırmadı H ı sim· 
alnını sılip gülümsıyerck. rı devamla. 

- Bunu ne dıye evvelden sbyl m d n - Fena degıl! declı. B Iha a ozl rı. 
a bırader? Tükrugümil kurutuncaya ka- b r z ufakt fek ama. k n ı canlı 
dar bek emekte ne ma~a vardı' Ho., da- - Sus'. 
nlmadım ama . diyerek kapağı açık bır K pının yanında id 1 r. Geniş \ Sl• 

sigara paketınden bir t:ın.- alıp sordu: m mı bır el uzatarak Allah 1 ısmarladık 
- Sizin mi? Onların mı? dı)en sım ar tlç dişi eks·k agzını a~ıp 
- Benim. tatlı tatlı gulumsedi· 

- Affedersmlz! Sıze kanım pek ısın· 
dı. Kafanız işliyora ben~yor. Ben de tah
sil ettim; yahud edecPkhm veya etmek 
üzere idım. Yanıma kir kal:ın fU oldu. 
Sızinkiler ve benimkiler gibi bir alay o
dunu idare etmek.. hepimiz bir araya 
plıek neler olur? Şu lrlbarların altından 
girer üstünden çıkanz. 

- Yüzde dörtte mutab?kız d gıl mi? 
Uyuşabılırsen bir mel:tublcı bildırırsin! 

Talihin açık olsun! Mesela bır Buhara 
halısı alacaklarını umuyor musun? 

Mösyö Fumichan az kaldı cebınden 

cüzdanını çıkarıp kolPks·yonunu istıye· 

cek ve bir çek imzahyac3ktı. Fakat ivı 
hareketler umumiyetle düşunc halinde 

M&tyB Fumtchan m1saflre hayretle kaldıkları için bir pey yapmadı. 
bakıyordu: - Güie güle dostum•. 

- Ben de sizden huzettim.. pyed bir Kapıyı kapar kapamaz flç çocuklu bir 
g(ln.. ailenin babası olduğunu hatırJadL 

- Bir dakika... H - Tabii v.rdım edebU,rsinlz! Kartım• eniız şapkasını çıkamuyan madam 
- İhtimal Acem halın yeTlne Buhara- J- od d size bırakayım. Siz de k;barların kafası· a an içeri girdi. Hidaetlı h ddetlı ko-

11 tercih edersiniz. Talıhin.lze, elimde na girin! Onlan razı edin! Biz toptan ah· casına bakıp: 
mtiatema parçalar var, g?sterf:yim. yonız. Satarken ecnebi bir firma ismi uy- - Hepsini duydum, d~di. Her ÖJ.üne 

- 111 ama bunlan ne diye slJylilyor- durmak lAzım.. halQµkf bunları ipin~en gelene benden bu ,elcilde mı bahı;ed.yor· 
IUDUZ? •pına bdar Fransızlıudan alıyoruz. sun sen? 

- Sia herhalde mensub bulundutum Ne)'R. Ne satabilsen size yüzde iki .• Wi - Herifi savmak fsted!m, ne yapayım? 
orıict halı §lrketinln bilhassa yaptırttı- delil mi? Peki ilç hattl yüzde dört ol· -:- ~h, oh! Rahatın iç:n b. nım h::ysi-

• Bul ,. h l la d h-1• aun. iyi mi? yetımı ve şerefimi leke:t:mek Iaz m ge-
... pr ve 1nacar a ı rm an v,-• l liba. fsteltö .. f alık Bu sırada kapıda bir anahtar dondil ve fyor galiba. Alçak, kaha. ev\:elc , 5 nın 

yorsunuz ga a•u ze muv madam Fumichan içen girdL böyle olduğunu bils.ayc!ım ... 
elimde nümmıeler yok delil.. Tunusun Salonda gördüğü ma!lZ.ua n duydu~u - Yavrucuğum bunları sana a tlatı· 
cenubundan bazı c~milerden &lmmlf pil tntün kokusundan şaşırdı. Kulakla- nm ·sonra, sakin ol sana ucuz t:uafın· 
aeccadeler de var hanı!. nna tadar kızaran Mosyö Fumichan: dan şık hır Acem halı•u alıp hcdı)e et

Aklma bir feY gelınlı gibi Mosy& Fu- _ Ginette! dedi, ı.-en odana gir, biz mek istiyordum. 
mıchan bağırdı: mÖl)'öyle bir it hakkında görüşuyoruz. - Doğru mu?. Peki ne d ye almadın? 

Ziraat Vekaleti 
Sabn Alına Komisyonundan 

I - Kapalı zarf usuliyle 1500 teneke gazyatı, 1100 teneke benzin • taa 
caktır. 

II - Muhammen bedel 7510 lira, ilk teminat 563,25 liradır. 
III - Eksiltme 8/4/938 de saat on be§te Ziraat Veklletl binasında ,..,.ıa 
lV - Şartnameler Ankara Ziraat Veklletl Satın Alına Komisyommcla, lstanJ 

bulda Ziraat Müdı.irlüğünden parasız olarak verilir. 
v - isteklilerin teklif mektublarını teminatıariyle birlikte muanea günde 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncu maddeldınde zikredilen vHikı1arla ebil 
saatınden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri (720) (1•) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamelen mucibınce Karıştırıcı tertıbatı haiz 75 adet Fraımz mamu lb 

Vermorol tıpi mayı pıiskı.irtıne aleti ve 75 adet İtalyan mamulAtı 'lipa veya 

veıı.i c Vesiıw> tipi toz ılaç piıskurlme 8"fo tı pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedelı beh i 15 lııa dan cem'an 2250 lira ve muvakkat temi. 

natı 168.75 lıradır. 

III - Pazarlık 8/IV /938 tarihınc rastı yan Cuma gunü aaat 1:5 de ıtabata.jda 
levazım ve mübayaat şubesındeki Al m Komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olaraJt her gün sö.ziı geçen şubeden alınabillr. 
V - İsteklılerın pazarlık için tayin cdılen gün ve saatte% 7,5 güvenme para

lar yle birlikte yukarıda adı gecen Komisyona gelmeleri ilin olunur. cl840• 

Çünkü ASPİRiN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve aO· 
r.lara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin ofmalr fçftt 

lütfen ~ markasına dikkat ediniz. ~ 

, ...... 

Çağır adamı göreyim .. acaba tl?krar gclır kapıya koştu, fakat bu sefer gelen maale
mi? sef elektrik süpürges koolıyoneusuydu. 

- Bilmem? 
- Müsaade eder "n abd&llıgına doy. 

ma!• diyeyim ana. Böylp bir kelepır ka

çırılır nu? O kadar da istıyordum kı 

YAimod NUSHAMIZDA: 

Yuvaya avd3t.. 
Yazan: Peride Ceıctl 

O aralık kapı çalındı Madam sevinçle .,_ ____________ __. 

gundüz uykusuna yattığı zamanlar, ge- sıltılarla bır arı kovanı gibi içten ıçe J - Gördün mu kardeş!. KüçQcük bo
nış 'e loş semahanede baştanba a sen- vızıld yıp duruyordu ara sıra bu bi- yile namaza durmak ne de yak14tı. Sev
lı kaba ve e kı hasırın etrafınd kı ko- tip tukenıni) en fısıltılar arasından bır sinl~ seni e mi?. 
yun . postlarından hangisıni be enı:~ çocuk sesi vırak ıyor ve pes perdeden _ Kırk bir buçuk kere maşal!ah. he-
uzenne yatıyor veyahud top kandılı.n bır kadın sesi ona çıkı ıyordu: lAI siıt emınış ne mutlu ona!.. 
altına geçerek iri tesbıhlerden birini - Sus' Alımallah şeyh efendı çakı- N h h tılan ka 
1 k di k d. b. ı lda · amaz, asır ışır ve fes ar-

a ıp en en ıne ır şey er m n - sını almış gelıyor .. siınnet edecek!. Sus k fı ıltıl ·ı ktlını b·ttı 
_ narak iki tarafına sallanıyordu. bakayım' 8 ı arı e P ı • 

- bu vecdinı gören Bacı Hatun gözleri met izhar etmeden kımıldadı Derhal . lıyan zikir yavaş yavaş hız alıyor ,,. 
Ertesi sabah Murtaza efendinin öli1- vandatı az oldugıµıdan dervişler cuma dola dola bu hali şeyhe anlatmıştı k lla . .1 A ka ~ V'ücud hareketlerle beraber ldlçlt 

sOnü kaldırdılar. Acar Fatınanm, fa7.la geceleri mahalle aralarına dağılarak ı Münirin tekkeye kabul edilcliğınin ° rına girdi! er. r lann n kalkan vecd ve cezbe nAralan, basık tavlnlara 
imbat vermek işme gelmediğı içın, bir nzklarını ararlardı. pordunciı gecesi semahanede tarikate ~~aat J:ı.:~ a:a~~rınhın ~~ hası~- asılı yağ kandillerini sallıyordu.. 
&6zü kör torunu ve dul kızlle beraber Kör dervış yanında Münirle tekkeye aid büyük bir zikır yapılacaktı. O ak- ar ahç gdoı lmo ğ ırl. .. ~Jadıtı eHgeknış Her ağızdan derin derin -'-- scak 
damadından kalan b · b .. t ldiği · ti · ı b. ih sema aneye a a U09 • er e ~-eve us u un yer- ge gece, nıye yerme ge en ır - şanı üsta elhac Semedullah efendinin . .. nefesler, zikirhanenin havasını ~a 
ı.-.1... tiyar zengın dulun getirdiği iki adak tu··rbes· .. ç bü :u.. k ld Ce- derhal yenni bulup bir postun ilstune b. ··tubetl . 1 .ıı-~ .. tL cıı-cli ~L 
MMJ• ne u VUA mum va ı ı. d" .. kt·· İht· h" l. .... 1 d ~ h fif ır ru e sıs en\ü.&.u"9 9 - --.-

koyundan hazırlanmış bir ziyafet var- tl t fı ~ t 1 kşa. f ızço u. ıyar şey ın UG9 a lııs• a . . 
. . . maa e e ra na o uru an a m so ra- dua dinlemek 1 in tekk in tısında nn \ ecdile coşan uzun kıVırcık saÇJı. 

dı. Munır kısmetll bir gecede bu tek- sından sonra şeyh hareme çekilmedi . !.ı Y en ça ğu alil vücudlü derv lerin ..... ,.. .. 
kenin mensublan arasına katılmıştı. T k t ih R:ı6 • d . 1 ril butun sesler ve liareketler durmuştu. hço ış ,, __ 

arı a vanı ve :uıaı ervış e e T k d .lin it da başla b. buh ep birden glh sağa, gah sola elt1erek 
Kör dervişin bildiği kadar verdiği tza- dolan geniş selamlık odasındaki postu- .

0
P ~n ı .. a ~~ yıp ır ur çJkardıklan boğuk gürültüye topuzla 

• 
batı dinliyen şeyh Sıdkullah efendi ıı.a oturdu. fistü başı temizlenen Mü- gıbi agır agır yükselen ~ misti~ mı- ş şle ın ş kırtısı tempo tutuyorda. 

Rüfa de gihı, sırtını eki b \ır du- sofrada kuçük misafiri yanına oturta- nır, eyhin solunda diz çokmil!itÜ. Yaş- rıltıdan ~n:,a berrak, ~ulgul~l~, gur ~ir . 
tanna dayamış, ön bahçesi ç rdakh rak kendi elile öniıne kocaman ve yağ- lı şeyh, midesine ağırlık veren hazmı t~nor sesı yukselerek bır an ıçınde dort Bırden bu ırı topuzlardan b.rlaln -
re havuz u, arka bahçes nde- ) osunlu h bir koyun parçası koydu ve k ndı geçiştir rken genış geniş esniyor, ve a- koşe~ ı sardı. Bu muhteşem ve vakur kırtı ile beraber onu elinde allarbn 

birkaç mezar taşı bulunan tek katlı, ge- klsesiliden su içirdl Tekke müridleri- ğ r bır silklita dalmış görünuyordu. ses bir lihza durdukça, kafesin arkasın- vecdle haykıran dervışe çevrilen 
ve b ık tavanlı bir tekke idi M nın hepsine ayrılmış hizmetler vardı. Şeyhlerini bır mürakabe halinde gören dan hazan ınce bir hıçkırık, bazan de- ler, uzun şışın boydanboya onun esmer 

zarlığın arkasındaki b s ra ç k o· Münire de şeyhin pabuçlarını çevir- derviş ve murıdler, elleri goğuslerinde rin ıç çekişler i itilıyordu. yanaklarına saplanmış oldutuDu &r-
alarda uzmı kıvırcık ya 1ı aa l elle- mek, çubuğunu ve kavuğunu taşımak, y re dızçökmüş şeyhin ağzından çıka- Okunan Kur'an ~iter bıtmez ~ır~a- duler. Bu tarikat marifetine, plerine 

de birer nef r, omuzlannd eşkill akşam ezanından akşam ezanına da ar- cak keramete intizar edip susuyorlar- nede bırdenbire bır rüzgAr esmış gıbi parmaklarını siper ettikten •nra ara-
a r top ı, ço ak. dervı ler otu- ka bahçede yatan büyük şeyh merhum dı bir hışıltı duyuldu. Cemaat ) atsı na- lıgından bakmaktan kendilerini mene-

lard Tekk şeyhi Elhac S dkullah Samedullah efendinJ:n yeşil sanduka· Samahanenin etrafındaki odalar tes- mazına kallanıştı Münir de şeyhin sol de~iyen eyırc kadınlardan ziyade 
fendinın racaya tesir eden n fesinın 

1

1 şırun baş ucundaki kandili cuyandtr- bıhlerini çekip merasimi bekl!ycn cmu- tarafında namaza duruyordu. Kafesin M irin kaygın gö leri baJret1e clal-
eşhurlu na rağmen bu eski ve yıkık l!lak• vazifesi verildi bıbbanla• dolmuştu. Hele kadınlar ta- arkasını dolduran seyirci kadınlar b r- j mıştı 
lar arasına sıkışmış olan ekkenfn Milnir, ihtiyar eeyh Sıdkullah eleneli rafını ayıran büyük kafeain arkası fı- birlerinin ltulağına: l - ..._ .. -
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en idam olunur!~,, 
Harb sanayi casusl•re arasındaki mücade)e 

Lilvanyah, sanki bu korkunç cinayetin müdhiş hatıraları gözlerinin önüne gelmiş 
gibi titredi, sonra kısık bir sesle: " Kardeşimi bir Japon öldürdü! ,, dedi. Yüzü 

bir· ölü yüzü gibi bembeyaz kesilmişti 
- Kardeşinizi kimler öldürdil, bili

;)Or musunuz? 
Litvanyalı sanki ayni zamanda müd

lıı..ş bir vicdnn aı.abı içinde imi~ gibi bi
tab bir halde gözlerini yumdu, iki elini 
yüzüne doğru kaldırdı: 

Oh! Sormayın, sormayın!. di~ c ke
ke'edi. 

Garib, Mösyö Mişel .. kardc~inizin 
katıl'eı·ini niçin söylemek i. temiyorsu
rıuz?. 

L:tvanyaLı .şimdi dehşetle gözlerıni 
araladı. Yüzümüze müdhiş bir kor • 
kuyla baktı: 

- Oh!. Doktor cenabları .. Allahnşkı
na sormayınız? .. diye yalvardı. 

- Fakat niçin Mösyö Mişel? Korku-
~or musunuz? 
Lıtvanyah bitab bir halde inledi: 
- Evet, korkuyorum!. 
- Fakat, Mösyö Mişel, artık korka-

cak bir §eyiniz yok. Zannederim, ara
mızdaki anlaşma sayesinde, bugün zen
gin bir adam sayılabilirsiniz. Şimdiden 
.ıengin ve müreffeh bir adamsınız. Ar
tık bizim hizmetimizde rahat, müref
feh ve gayet emin bir halde ynşıynbi
leceksiniz. Binaenaleyh, hakikaten in
sanlığa büyük harikayı yaratmış olan, 
fennin bir dehası olduğuna şübhc ol
mıyan kardeşinizi öldüren canileri giz
lemekte bir mana var mıdır? Karde~i
nizi böyle müdhiş bir şekilde öldüren
lerin kimler olduğunu bilmiyor musu
nuz?. 

Litvanyalı, sanki bu korkunç cina
yetin müdhiş hatıraları gözlerinin önü" 
ne gelmış gibi gözlerini kırparak, bit
kin bir sesle, adeta kendi kendine sı:ı

vıklar gibi: 
- Bir Japon! diye mırıldandı. 
- Japon mu? 
lavretle Olnndanın yüzüne bakiım. 

. nda da sapsan kesilmişti. Bana doğ
.. \'e helecanla dönerek: 

- Ne diyor? Japon mu? .. 
Diye kekeledi. 
- Evet, bir Japon diyor. 
Litvanyalı, gözleri yumulu, ker-ik 

kesik, inler gibi: 
- Bir Japon.. diye tekrarladı... Bir 

;Japon bizim oturduğumuz şehre geldL 
Antika, garil? eşya toplıyan zengin hır 
Japon. Genç bir adam ... Zavallı Jorjio! 
Gayet gizli bir evde gizli olarnk çalıc;ı- 1 
yordu. Bizimle bile temas etmıvordu. 
Fakat.. 

Lıtvanyahnın, sesi tıkanmış ~ibıydi. 
Söyliyemiyordu. Sonra tekrar kendin: 
ıtopladı. Kelimeleri güçlükle telaffuz c· 
derek: 

- Ah!.. Muhterem doktor cenahları•. 
Eğer bunu size ifşa ettiğimi dm·nrlar
Ea beni öldiirürler! Sizleri de! Belki s z
leıi de! ... 

- Ko1·kmayınız, Mösyö M işel' 
Sözümü ikmal edemedim. z·ıa Lıt

vanyalı beni art1k dinlemiyor gibiydi 
Kim bilir ne kadar zamandanbcri hiç 
Jcim eye telfıffuza bile cesaret Pdemcdi
ği müdhiş hatıralar şimdi dımat,,·na hli· 
cum etmiş gibi adeta kendi kendıne 
söyleni)ordu. Kcndisıni tutamadan, 
garib bir hararetle: 

- Zavallı Jorjio, cınu öldiırdiiler, müdhiş bir surette öldürdüler!> 

vuşturmuş, taş gibi bir yüzle, esraren- - Yapmış mıydı? ... 
giz bir tavırla duruyordu. Babasının - Bilmem, bilmiyorum... Bır şey 
bazı itiraflarda bulunduğunu anlıyor- söylemedi bize ... 
du. - Ölümünden sonra yanında hıçbir 

Lit\anyalı:>a müdhiş heyecanımı plan filan bulamadınız mı ki? 
mümkün olduğu kadar saklamağa çalı- Litvanyalı birdenbire: 
şarak sordum: _ Asla! Asla! dedi. Hiçbir ,ey! 

- Mös~ ö Mişel, o Japonun ö!dünil- _ Siz Faris sergisinde teşhir ettiği-
mesi zannederim pe;e kat'i bir şe~ ifade ni!. makinenin pl8nını da kardeşinııden 
etmez, ctmiycbılir. Siz karde inizin kalma olduğunu söylediniz. 
Japonlar tarafından öldi.iruldüğünc ml _ Evet.. onu eski şeylerin ara nda 
kanisiniz? bulmuştum! O çok esk .. . 

Lityan) alı, derin bir korku içinde, 
adeta sönüklcşmiyc başlamış olan g >z- - Ö~ le mi? .. Vahşicesıne, çok e ı a-
Jerini aı;arak, yüzüme baktı: rengiz, alçakca bir cinayetle wvallı 

_ Bilmiyorum, dedi.. kımın 01durdu- kardeşinizin dehası söndi.irülmüs de -
ğünü bilmiJoruz. Km c bilmi •or. Biz, mek. Fakat son bir şey daha sor3cağım, 
Jorjio'nun, arka ndan bu antilrncı Ja- kardeşinizin üzerinde çalıştığı ve mu
ponun da öldürüldüğünü oörünce der- vaffak olduğu elektron mcılöı iı keşfine 
hal oradan kaçtık. kurban gittiğine şübhe yok. Ancak. 

- Nıçin, Mösyö Mı el? .. Ne sebcb kendıs1nl ·öldürenler taraf ndan bu 
le?... keşfın elde edildiğine emin mısiniz? 

- Çunkü bu i~ı b.~r\ herke in, he- Lih·anva1ı sarsak sarsak yüzüme 
pimizin öltlurüleceğini anlamışt·k. · baktı: 

- Mösyö Mişel! .. Peki... Jorjıonun - Şübhc yok!. .. dedi. Fakat. .. 
gızli çalışmalnrının siz han i mevzu ü- - Fakat, Mösyö Mişel? .. 
zerinde olduğunu bili) or muydunuz?. - Fakat, bunu nasıl elde ettikJerıne 

- E\'et.. biliyorduk ... Elektron TI"O-,hayret ediyorum!. 
törünü yapmağa çalıştığını :-;öylüyor- - Niçin? 
du zaten. - Arkası var -

Yevmi, S!yasl, Havadls ve Halk gazete» -
1 

İstanbul ikinci ifla 
dan: 

Memurluğun· 

ı 
Beyoğlunda lstlklfll caddesinde 224 No. da 

manifatura tıcaretJle meşgul bulunmakta o-
Yerebatan, Çatalçeşme aokat, n 1 lan Yanı Grlgoryadl lflası so 3 938 brıhhı-

1 S T A N B U L de açılıp tnsflyenln adi şekilde yapılmasına 
=,,_,=,=G=.a:o::z=-=e=em.ıde p=k=ıın=~y-=aZl~ ... v-e_.,

1 
karar verilmiş olduğundan: 

re~im!f"rin bütün haklan 1 - MüOlste nl:ı<.'ağı olanların ve istihkak 
mahfuz \'C cazetcmize aittir. iddiasında bulunanların alacaklarını 'r.? 1.s

tlhkaklannı nandan blr ay içinde 2 nci lflns 

ABONE fiATLARJ 
....,..--~~=-..,,,........,...,,,"="'~ 

1 6 a 1 
e Ay Ay Ay 

i..r N ht. ------
TÜRKİYE 1400 '••>V ~w 1., ı 
YUNANlSTAı~ 23-10 12~0 ılv 2/ J 
)t.;Cl\'EBİ ~7 JJ 1400 buU 30 J 

dairesine gelerek ka~ dettlrmelerı ve delille
rini (senet "c dl•'tcr hula aları ve lı c ı asıl 

veya musaddak sureUerını tevdl eylemci ıi 

2 - HlHHına hareket cez t me 'ullyetl 
I mustelzim ~lmak üzere mufilsln borçlarının 
ayni müddet içinde kendllcrlnl "e borçlarını 
blldtrmclerl. 

1 3 - Muflls!n mallarım her ne sıfaU::ı o-
.....,........,......._ __________ --1 tursa olsun ellerinde bulunduranların o mal-

hbone bE:deh peşi on Adrca 
Jar üzerindeki hakları mahfuz kr.lmak Şi!.!'

değışfürr.ck 2;, Jturuştur. 
tile bunları ayni müddet içinde d:ılre emri-

- Evet, dedi. Kumar! JorJio yalnız 
buna dayanamadı. Yalnız buna ... Bu 
Japonla kumara dadandılar. Ben ken
disine bu Japonla niçin düşüp kalktı· ı , 
ğını, ta evine kadar gidip söyledim .. ih-
tar ettim. Bana, •Japonlar harb aça
caklar. Ben onlara çalışacağım. Sen ka
nşma!• dedi.. beni kovdu. İki gün son-

Gelen evralr peri verilme~ 
lli.nlardar mes'uliyet alınma~ 
Cevap için mektublar3 10 kuruşluk 

Pul ılavesl lazım<iır. 

············ı Poata k:.ıtusu : 741 İstanbul 

ne tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul ma
l zeretıerl bulunmadıkca cezai mes'uliyete u~
rıyacaklan ve rüçhan haklarından m.ahrum 
kalacakları. 

( - 6 4 938 tarihine musadit çar~anıba 
günü saat 16 da alacaklıların Jlk 1çtımaa cel
melerı ve müflis lle muıterek borçlu olanlar 
ve keflllerlnln ve borcunu tekefful eden sair 
kimselerin toplanma.da. bulunmata hakları ra, tam iki gün sonra ... Zavallı Jorjio! 

Onu öldürdüler. Müdhiş bir surett<' öl
dürdüler .. 

- o Japondan mı şübhe edı,·orsu-
nuz, Mösyö Mişel? 

- Bılmiyorum. Çünkü o Japonu da 
ertesi akşam otelinde öldürdüler. Oh, 
dünya casus dolu!.. Müdhiş adamlar .. 
müdhiş entrikalar dönüyor. 

• Olanda da, ben d~ geriliniş sinirle
rimizle, dehşet içinde ve harikulfıde bir 
dikkatle, Litvanyalının söy'lediği söz
leri adeta ) udum yudum içiyorrruş gi
pi dinliyorduk. 

Vielopol ka ise a) akta, kollarını ka-
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Telef on : 20203 

olduğu Uft.n olunur. <6370) 
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İkraz B. 23 Fındıklı Perilat Hatun 
mahallesi Dolmabah~c 

sokağında yeni 37. 

Nev'i İcra Dosya No. 

Hane 34/963 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra dairesince yuk&rıda numa· 
rası yazılı dosya ile 8.4.938 tarihine milsadif cuma günü açık arthrma ile satıla
cak olan gaJ rimenkulü sabn alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkule 
mevzuatı dahilinde kendilerir.e para fkr az edebilir. 

BAŞ- DİŞ - NEZLE 
GRiP ve bütün ağrı

ları derhal geçirir. 

Sayfa 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalAjlannı ıırarla arayınız. 

. . ~ 1 
--------

L evlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlar -Muhammen bedeli 17,500 lira olan bir aded arzani torna tezgah: 13/5/1 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Ankarada İdare binasında sa 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
H,30 a kadar komisyon reisliğine verm:.?leri lAzımclır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 

TcseJlüm ve Şevk Şefliğinden dağıtılmrıktadır. (1642) 

--'I ~W TERLi. 
jfRA., BICAGI 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit öksilrüklerle 
bronıit, utm, Ye b~aca 
ökıftrüğünftn kat'i ilicı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici tesiri 

ıayanı dillkattir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlc, lstanbul 

~--------------------------------!' Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA • l&TANBUL ara•nıda 1 1Nl•a111938 den itibaren 

1ta1hracakhr. .. 733., .. 1500" 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Dilşad Bigüm'ün damarlanndaki kan bir anda kalbine toplanmıştı. Başhazinedar 
odadan çıkar çıkmaz kendisini bir sedire attı, hıçkırarak ağlamıya başladı. Demek 

Tim ur babası Üzerine yürümeğe hazırlanıyordu? 

İlk zamanlar derin bir ye.is .. ve te_es-ı ~efret ederim. La~ırdt.:iını bile işitmek çirmek için çareler düşi.1nmekle kafası-
sür içinde bulunan Dilşad Bıgurn, gun- ıstemem. H~lbuki yakında, gene harb nı patlattı. .. .. 
ler geçtikce değişmiye baş~amıştı. Ken- varmış ... dedı. Her şeyden evvel, kaçmayı duşun-
disine derin bir şefkat gösteren Kutluk Dil~ad Bigüm, merak ederek sordu: dü. Bunu, bir türlü münıkiın görmedi. 
Türkana t...o.rşı, yavaş yavaş daha yu- - Muharebe mi? Acaba, kimlerle? .. Çünkü, Kutluk Türkan Bigüm tarafın-
muşak ve daha samimi bir hal almış- - Bu haberi getirenlf~r de çok iyi dan tamamile serbest bırakJmakla be-
tı. bilmiyorlar. Ordunun, Kfışgar üzerine raber o ka=!..1r sıkı bir hrassud çembe-

fA'~ SPOR ~$1, 

İngiltere kupa maçları 
Rakiblerini maglub eden Preston ve Huddersfield kral 

kupası için 30 nisanda karşılaşacaklar 

Kutluk Türkan, gayet kurnaz 'tiavra- yür~yeceği.n~. sö.~lüyorlar. . ri içinde idi ki, saray kapısından bira-
nıyordu. Timurun izdivac me::>elesine . Dılşad Bıguı:ı un dam3rJarın~.akı ~a?, dım uzaklaşmak bile kabil değildi. Aston Villanın Prestona. gotil 

dair hiçbir şey açmıyordu. Ya!nız, can- ~1~. a~da ~l~ı~~ ~pl:n~\ g~zlerın~n Sonra, yanındaki kadınlardan birini İngiltere cKral Jrupa.fü dömifinal maçla- bir taraftan hücumlar yapmış, bir trlo ~-
elan bir dost gıbi onu teselli.ye çalL5ııor: onunKe~ sıya.. 1: u ~; a Q"a anmış ı. kaçırmak aklına geldi ... Bu kadın, ka- nrun çok harareW oyunlarından sonra Pres- kll eden bu hücumlar esnasında tatımlarınlA 

- Kızım insanların ba~ına ne fela- - aşgar uzerıne mı··· k 'd' Ka II • bul k. ton Nord End ile Huddersfleld ta kımlan, 30 yegane sayısını yapmışlardır. 

• 

' ., E t .. 1 d' l F k t b' çaca .. gı ıp mer an ı aca . dd f1eld oyu 
ket g 1. t f d kil d 1· S - ve oy e ıyor ar a a ı- nisanda imparatorluk stadı olan Wembley- Daha artistik oynıyan Hu ers • • · e ırse, e ra ın a er en ge ı:r. en, . . ·· ,. .. · ' . yeniden gelen felaket dalE."!lsmı haber bi ol da-...___.=-... 
akıllı bir kızsın. Pekala, cfüşünebiiirsjn, lınmez kı. .. Malum ya .. Hakan, bu gı- . • · de kupayı paylaşmak üzere karşılaşacaklar- nun bitmesine on beş dakika kala r g 
B H h . bi işlerde düşündüğünü. hmseye söy- verecektı. Ve sonra, Kaşf5ar halkını da dır. Preston geçen sene de kupa finalini oy- ha. yapmağa muvaffak olmuştur. 

b
u atay Ba adır denılenw no~.an. ba- Iernez Hatta onun beynintlen geçenleri şiddetle müdafaaya dave~ edecekti. namış bir takım olmak sıfatlle bu mevsim Bu maçta 47.904 kişi bulunmuş, 1083 İngt .. 
anın sarayına ayak bastıgı gune h- · 1 de bu şerefi kazanmış bulunmaktadır. Uz lirası hasılAt olmuştur. 

dar. biraderimin, pederine İ:orşı en kü- sırtındaki gömlek bile bilmez. Fakat bu düşüncesine, gene kendisi Her iki takım 1922 senesinde Chel'\ea klil- Lig maçları 
çük bir düşmanlığı yoktu. Kamer Han- Dilşad Bigüm, sözü uzat!Y'ıamıştı. Yal- itiraz etti: bünün sahası olan Stamford Bridge'de kupa . dö dü 

P k " 1" b l d ç kar' finali içın· bir defa daha. karşılaşnııs.lar ve o Inglltere lig maçlarının otuz r ne dan hürmetle bahsediyor; kcndı ülkesi- nız kalmıya ihtiyacı vardı. - e a a ama, un ar an ne ı .. b"' iik takım 
B b . d t I k dar maçta Preston hasmını mağlfıb etmişti. hartası maçla.rı hemen hemen uy • 

ne girip çıkan Kaşgarlılara, kenru te- Başhazinedar odadan çıkar çıkmaz a am, yenı or u op ayıncaya a Preston: 2 _ Aston Villa: 1 ıarın aleyhine bir şekllde bitmiştir. 
baası gibi muamele gösteri~·ordu. F::ı- bir köşeye çekildi. Başını ;;vuçlnrının Timur ona güz açtıracak mı? .. Sonra.. Aston Villa takımının nıerkeı. muhaclıni Arsenal: O - W, B. Albion: O 
'mt Hatay Bahadır ne yaptı. yaptı, iki içine aldı. Derin derin dü~ünmiye baş- Kitşgar kalesi. halk tarafından müdafaa Shen,· oyunun dördüncü dakikasında kupa Lig lideri Arsenal ligde on n1b.ncı va.zl• 
kardeş hükümdarın arasın~ açtı. Ba- ladı. edildiği takdirde, Timurun cesur ve maçlarında hiç gol yemeden dömlfinale ka- :vette olan Alblon takımile yaptığı maçta sı• 

'dd uh · k 1 · · da· r gelen Preston kalecisini ma!Hüb etmeğe fır sıfıra berabere kalmıştır. Arsenal bu maç-')anın felaketine; binlerce zavallı !nsa- r'yı· bı'lı'yordu ki, bab"sının elinde, pek cı en m arıp as er: erının amansız · - 42 1 b t ki lnl gene mu 
... muvaffak olmuştur. Kral kupası maçlarında tan sonra puvan a aş a yer -

un da, beyhude yere kan1ıırının dökül- az bir asker kuvveti kalmı~h. Hiç şüb- hücumlları.na dayamnıya muktedir o- hiç gol yememek suretile llerllyen Prestonun hafaza etmektedir. Ma.çta 35.000 ltlşl bulun· 
~ "'~İne sebeb"yet verdi. Sükret ki, kı- hesiz ki bu askerle Tiını1run muzaffer 1acak mı?. Hiç şüphesiz ki Timur bu tesis etmek istediği rökor bu gul yüziınden muştur . 

. ı, o bUvük muharebede babanı Al- ordusuna karşı durulama7. .. Kaşgar ka- müdafaaya büsbütün öfkelenecek ka- bozulmuştur. Bu sayıdıın çok sarsı\al} Pres- Charlton: 4 - Wolverhaınpton: l 
' h ıı1 1 f ttı' B' k b' k l d d b ·· k 1 h ıı ton hücum hattı azami kuvvet sarfına ba"- Ligde en iyi vaziyette olan Wol\-erhamptoıı ta u 1a aza e · ır o , •r ı ıç ar- lesi müdafaa olunamazdı... leyi zapte er etmez, ütun a e a Kı- .., t 
1 d lamış, buna müdafaasının da. pek. parlak o- bu maçta büyük blr mağlfıblyete uğramış ır. 
Jcsi, linyanm en korkunç ve en bü- Eğer Timurun bu teşelJbiisü doğru i- ,nı kamilen kılıçtan geçirecek ... O za - yunu inzimam etmiştir. İlk devre sıfır sıfıra bittiği halde Charıton 
,·ük felaketine sebebiyet vereb;iirdi. se. bunun önüne geçmek.. babasının man, korktuğumdan daha büyük bir Hücumları güzel bir şekilde idare eden takımı ikinci devrede dört sayı yapma!;& 
O zaman, ne yapardın, yaV!'um? Çok tahtını ve hayatını, yeni ve meş'um bir feltıket zuhura gelecek. Böyle kanlı bir Preston merkez muhaclml Odonell yirminci muvaffak olmuştur. Wolverhampton bir ma9 
cu"ku"r baban bugun" h tt .. r V dakikada. beraberllg~l temine muvaffak ol- noksan oynadığı halde 11dnc1 vaziyettedir. ·~ · aya auı · e felaketten esirgemek !btrrdı. feJaketin mes'uliyeti altına nasıl gire- oo b .. k.. d.. 1 w d b muştur. Charlton ligde beşincidir. Bu maçta 30.0 

ugunw u ~şman. ı~ın .a •. rarı~ iyi ir Dilşad, o gece sabahlara kadar uyu- bilirim?.. İki kuvvetıı takımın mücadelesi oyunu çok kişi bulunmuştur. 
dostluga donrnesmın ıhtımnJı vardır. matlı Timuru bu hareketinden vazge- - Arkası var - heyecanlı bir şekle sokmuş, göğfıs göğüse çar- Liverpool: 2 - l\fanchester Cit_y: O 
Hatta buna biz çalış.malıyız. Gayret et- · -=- pışmalar çok sert bir şekil almıştır. Lig şamplyonu Manchester llgde on beşin· 
meliyiz. Aradaki kan lekesini silmeli- J ı R A H » v ~ 1 Preston sa~ içi Mutch yirmi üçüncü dald- el vaziyette olan rakibi karşısında boyun e~-
yiz ... diyordu. Bir Doktorun ~ kada lklncl golü yapmış, oyunun bütün sryı- meğe mecbur kalmıştır. 

Dilsad Bigüm, büyük bir samimiyetle i _ lan ilk .Yirmi beşinci dakikada nihayete er- Manchester ligde yirmi birinci vaziyette• 

Gu··n ıu··k Perşembe miş11r. Maçın sonuna kadar çekilen çok sert dlr. Maçta 30.000 klşl bulunmuştur. 
söylenen bu sözleri, derin bir dikkatle B ·· k~· 
dinlivor, ~eceleri yatağına çekildiği za- Notlarından ugun D -program :t~:1~.0 htçbtr rom olmadan oyun sona. er- Beyoğlu Halkevinin eskrim 
man saatlerce UVLlmtyarak bütün bunw 31 - Mrirt - 1938 - Per':leiİ\~ Aston Villa oyuncuları maçtan 'lOlıl'a Pres- müsabakaları 
]arı muhakemesinden geçiriyordu. /Jit mücadelesi.. ı s T AN Bu L Jton ~yuncıılarını tebrik etmeği ·ıe te'.ı:er t~ker Beyoğlu Halkevl tarafından tertib edilen 

Bu muhakemeleri kuvvetlendikce, e1Jerin1 sıkttm~.ı ihmal etmemişlerdir. eskrim müsabakalarının seçmeleri yapılmış-
K 1 k ı Gazetelerde belediyenin b:ı.zı klmselerde Öğl~ nesriyatı: Bu. maçta 65.129 kişl ~~!unmuş, 7075 İngl- tır. Neticede k.llwto. Rıza, Nuri, Ali, Osman, 

ut u Türkan Bivüm'e hak veriyor- 0 - 1 bitl 1 idd tl .. d l k t"ı. · ı • g ru en ere ş e e mucn e en :ı.- 12.30: PI:ikla Türk musikisi. 12:50: Hava- ıız lirası gibi mühim bir hası lh ~~w.anını~- Cihad ve Bürhan, epe'de Bedi, se,.met, Rızn., 
du. Ve o zaman kendi frendine şöyle rar verdiğini okuduk. Bu, maalesef geç d!s. 13.05: Plfıkla Türk musUtisl, 13.30: Muh- tır. Irh'ii~l. tıorede Süha, Bedi, Esad, İllıan, kız· 
düşünüyordu: kalınmış bir tşdir. Artık medeni lnsanla- telif plak neşriyatı. Buddersfield: 3 - Sunderlnnd: 1 lar arasında da Hürmüz, Bella, Nazife ve 

- Doğru .. çok doğru ... Hatay Baha- nn Üzerlerinde, başlannda muhtellf cins Akşam ne..~riyatı: Geçen mevsim Kral kupasını kazanmış o- Perihan finale kalın1flardır. 
dır, sarayımıza ayak bastığı güne ka- ve şeklllerde bit taşımaları kadar fecl bir 18.30: Çocuk tiyatrosu (Fi.ruz döni.ivor). lan Sunderlaııd iklncl dera Wombley stadı- Final müsabakaları 2 nisanda yapılacak. 
dar ne kadar sen, ne kadar mes'ud idik. şey olamaz. Blt lekeli humma h:ıst:ılığı- 19.15: Spor müsahabelerl: Eşre.r Şefik. 19.55: na gtrmeğe kadar yaklaşmışken büyük bir birinci geleceklere birer kupa, derece alanla-

• nın hemen biricik ft.mutdir. Bundan son- Bl)rsa haberleri. 20: Muzaffe,. Ilka.r ve arka- mağlüblyete uğramıştır. sunderland birinci ra da madalyalar verilecektir. 
Babam, kendi eğlencesinnen ve halkın ra hüınmayi ra.c.la denilen mühim h:ıs- daşlan tarafından Türk musikisi ve h:ılk devrenin on dokuzuncu dakikasır.d.1. bir gol Vamıg""ın b·ır tavzı'hı· 
da refah ve saadet içinde vakit geçir- talığı da nakleden gene viicud bltlerldir. şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömr:r Rı- 1 yemiş ve devre böyle bitmiştir. 
mesinden başka bir şey düşünmüyordu. Blr takım bulaşık cild hastalıkhrında bit 7-a tarafından arabca söylev. 21: R-ıdı:e ve sunderland ikinci devrenin on seltlzlncl da- Galatasaray klübil futbol ·kaptanı Bay 
Hele, Timur ile harbetmcyt, akhndan çok amlldlr. Hastalık n:ıkletmesinden aritadaşları tarafından Türk mus\!dsi ve kikasmda ikinci golü de yemlştlr. Sunder- (Vamığm) dünkü nüshamızda vazifesindeıı 

mMa çok kerih, iğrenç bir şeydir. Bele- 11aık şarkıları, tsaat ô.yarı). 21.45: Orkestra. l::ınd takımı bütün oyun müddetince hava- affedlldl~i yazılmıştı. Kendlsinder.. aldığımıs 
, bile geçirmiyordu. Fakat O me~'um ya- diye lle beraber bütün vatandaşlarımı- 22.15: Ajans haberlE>ri. 22.30: Plakla Sl)lolar, dan oynamış, buna mukabil hasmı mümkün mahimata göre Bay Vamık, bir fikir ibtilf\-

nşın ertesi günü, babamm hali değiş- zın bu işle al~kadar olması çr.k arzu olu- opera ve operet parçaları. 22.50: Son haterler olduğu kadar yere indirmek suretilP. copa da- fından dolayı vazifesinden istlf:ı etmiş oldu-
ti. Birdenbire bir dalgınlık ve düşünce nur. Bitten kurtulmanın çaresi esaslı bir ..,e ertesi günün programı. ha ziyade M.klmlyet göstermiştir. ğunu, binaenaleyh af mevzuubahs olamıya-
geldi. O adamla saatlerce ba~başa kalı- temizliktir. Temizliğin de esası sıcak su e Sunderland takımı bütün oyunda yalnız cağını beyan etmiştir. 

::'k.:~ş;;:;;"~~i:;:~.~r ,~:i.~: ·;:;~: !~~·~:::~~~.~~~ :L~:~f.~~::~~: •• A"N KA İ°i'A" Atletizm ::Ji~~aszl oldu? 
ğı harb hazırlıklarını bizden bile sakla- tekessür edemez. Fakat bunu mtıkabll Öğle neşı·iyatı: 
rnıya çalışıyordu. Ah, keşki o meş'um 1 başları ve vücudlerl sabun görmemiş in- 12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: PlAk: İstanbul atletizm ajanlığının tertip ettiği sür'atçisl Semih gayet güzel bir Ccbange) 
yar1c;, olmasaydı .. keşki o adam yarJŞ sanlarda namütenahi çoğalır. Bit ;ııka- Türk musiklsl ve halk şarkıları. 13.15: DahL llk teşvik müsabakaları pazar günü sabah ve Ue istifa'tle ettl; omuz omuza bir yarıştan 
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rıda da söylediğimiz gibi en müdhiş bir 1i ve ha.rl-.:l haberler. 17.30: İnkılab dersleri: öğleden sonra monitör ve bir kaç milli atle- sonra Galatasaraylı Cemal arıcııdıışına na• 
yerine ayak basmasaydı. Veyahud be- hastalık olan lekeli hummanın başlıca CHalkcvindeıı naklen). tin idaresinde Fener stadında. yapıldı. zite olabilecek bir change yaptı. tereddUdl9 

nimle yanşa giren adam, böyle bir no- sebebidir. Harbıumumide ve mütarekede Ak~am ııcsriyatı: Büvük bir atlet küt!eslnin iştirak ı:ıttlğl at-ı çıkan Fenerbahçell koşucu tablntile arkada 
yan olacağına, adi bir çoban olsaydı. o kadar kıymetıı insanlar kaybetmemize 18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk Jeiiz~ numaralarının sabahki kısmı bir tn- kaldı; elli metre kala raklblni ynkal::_mn5l~~ 

Muhakemesini bu dr.receye kadar sebeb bu lekeli humma ve dolayısHe bit- musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar tızamsızlık içinde olma.sına rağmen öğleden 

1
rağmen, Oalntasaraylı Cemal gayet euzeı b 

getiren Dilşad Bigüm, kalbini en derin lerdir. • l"e arkadaşları). 20: Saat ll.yarı ve arabr.a neşw sonra yapılan ve asıl heyecanlı olan yarış- hamle ile takımına blrincnığl ~azandır:!~ 
Bitlerin bir insanın ölümüne S"bfb ola- rlyat. 20.15: Radyofonik temsU. ~ı: Kcnfe- ıar zevkli ve intizaınlı oldu. Çamurlanmış bir pistte 46 4/~0 gibı blr de· köselerine kadar yokluv0r, memleketin aır 
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blleceğlni unutmamak ve or.a göre dalma raııs: Selim Sırrı Tarcan. 21.15: Stüdyo .salon 3 üncii ve dördiıncü kategorinin sür'at ko- ce eı.~e etmek şayanı takdiı: : . eden 
eski bir usul \'e an'anec;ine uyarak ni- temiz bulunmak Hi.zımdır. oı·kestrnsı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Ya - şularında temayüz eden Behzad ve ııo ır.ıı- Musabakatarda nazarı dikkati celb ek .. 
!'JUnlııığa kabul ettiği Hatay Bahadıra rınki program. ulalı koşuda çok supl bir stil gösteren Ne- bir şey de kli\blere mensup atletlerin ır:.eı .. 
aid hicbir ciddi rabıta buJam1yordu. Cer.ıh isteyen okuyucularımızın posta - •··· .. · • · · · · ·~·: ':, ·- :··l· · ' ·--·· ' ' ·- riınandan başka diğerleri atletizmi yeni nn- teblerl namına yarışa glrıne~~rldir. Bu sııı~u .. 

_Evet.. bu adam, genç, güzel, cesur, puln yollamaıannı rica ederiz. Aksi takw 1( ütahya Çini erın 80 Ç0Şm0 lamağa başlamış çocuklardır. le klübler bir kaç atletle !°usabakalarll eıılıı. 
dirde istekleri mukabelesiz kalabilir. ı Küta ı-..,a _ Enternasyonal İzmir İkinci kategoride lOO ve 200 de Şuphl bu rak edebiliyorlar. Mesela Fenerb:ıll~ııy .. 

çok iyi bir muharib, müdhi~ bir binici, UJ d .. tt .... d f 1 1 teşkil d n ,~, 
~uarına bu yıl daha ı'yı' bı'r şel'ı.Jde mevsim içinde bizde hatırı sayılır ınüsaba- or e uçun en az asın e e .... >tt•l>le. 

her genç kızı memnun ve mes'ud ede- -·-- ·- ··-· -· · -· -·~----· ·- ·~- ·- ~ .. 11- t ı u t ı b eı> .... iştirak etmek i~in icab edeıl tedbirleri a- kalarda kendini göstere.cek bir alJettir. darpaşaa lı ve aBo&az ç » a e e m ti tçlıt 
bilecek bir erkektir. Fakat. benim. kal- Gene ayni mesafelerde Bülend ve Cihad rlnin formaıa:ııe ın~sabaka yaptıkl~ttJ bit 
bimin erkeği değil. Onu bqna baö-lıyan, I Nöbelci lan vilayetimiz bu cümleden olarak Kü- geçen senekinden daha fena göztıktüler. Bi- bu klüb Raif, Irfa.n, ızzet Çubuk ve dr 
sadece bir talih ve tesadüftür. Kimbi- Eczaneler tahya Çinilerinden yaptıracağı mutena rinci kategoride İrfan bu sene gayet kuvvet~ iki gençle temsU edilebildi. esJ.n. 

bir çeşmeyi de fuarda teo:hir etmeği dil· bir sür'at koşucusu olarak piste çıktı. Ko- Keza Gala tas. ara.y da Haydarpa§ll wr11ın<111, 
lir, belki de onun kurnazlı~ı .. Timurdan -s d b 1 b k tı ti d nı"" b - ı::u"nmektedı'r. layca kazandı11-ı 100 metreden sonra 2 yüz met e u unan ır aç a e n en_ 1n .. ...,c; hl, · t'k 1 k · · b b "'1 t Bu gece nöbetci olan eczaneler ~unlar- z 6 1 vv "" 
ın ı am a ma ~ ıçın a amı a e yapma- dır: ı-M· ...... ""' reyi yalnız koştu. 400 metrenin galibi Cemal Mekt:bler arasında atlet zmın re pi etijh 
sına bakılırsa, Kutluk Türkan Bigü- İstanbul ciheUndekiler: İstanbul Asliye 3 cü Hukuk l\Jal>ke- mevsimin en formda olan uzun sür'at ko- ması ~pbesiz ki hepimizin temeJ1 tıler 'l 
mün sözlerine hak vermemek mümkün 
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ınesinden: şucusudur. İkinci gelen Ekrem seneden sene- b1:. şeydir. Bununla berabe.: meıcı:r,11 te~, 
clefül. Aksarayda: <Ziya Nuri)' Alemdarda: ye daha. iyi gözükmektedir. Bu yarışa mü- klubler arasında ayrı ayrı musabaıcııl ı-hll:!ıı. 

(Esad). Bei•azıdda: CAsa.dor), Samatya- Şaziye tarafından Göztepe Taşmekteb l!O- sabaka harici giren Papadopulos eski koşu- tıp edilmesinin blr :zaruret olacağıoJ 
İşte Dilşad Bigüm, ciü~üncelerini ve cia: (Erof!los), Eminönünde: (Beşlr Ke- kak 8 numaralı evde mukim Cem aleyhine larlle mukayese kabul etmlyecek bir milsa- edlyoruz. 

11 muhakemelerini böylece yürüttükce, mal), Eyübde: CArlf Beşir>, Fenerde: CE- mahkememizin 936/1454 numaralı dosynslle baka. yaptı ve sonuncu oldu. F. TelC .,11ptalıı mllyadi), Şehremininde: <Nazım), Şeh- b d d d ı -dd i F b tl ıı- " · Hatay Bahadıra karsı ka 1binde yavac:.: açılan oşanma avasın an o ayı mu e - Receb .sekiz yu"z metreyi rahat bir koşu lle ener alıçe a e -r-•··. ,~ .. ~ zad~ba.şında: ( Asaf ), Karııgümrükte: - d il d h ı tl 
yavaş bir ürperme ve hatta; günler geç- (Kema.l), Küçükpazarda: CHulüsiJ, Ba- aleyhe gon er en ava arzu a sure mu- kazandı. 5000 de Ertan mevsim başı olmasına 
tikce, nefret hissedivordu. kırköyünde: (İstepan) . malleyhln 6 sene evvel mezkür adresi terk rağmen ümid verici bir derece ile Hüseylnln 

e Beyoğlu cihetJndekiler: 1 ile semti meçhule glttlğl şerhlle bil~ tebi~ ı otuz metre kadar ilerisinde yarışı bitirdi. 
iade edilmesi üzerine bıttalep H. U. M. K.nun Günün en heyecanlı müsabakası 4X100 

Bir gün omm odasına, Kutluk Bigü- İstiklal caddesinde: (Kanzuk), Galata- 1141 ve 142 inci maddeler! mucibince bir ay bayrak yarışı idi. Son dakikaya kadn!" mü-
mu"n başhazinedarı "İrdi. Mogol pren- da.: <İsmet>' Taksimde: CNlze.meddinJ' b k h 1 tte d ran blrl B rs ıı 

ı:. Kurtuluşta: (Necdet)' Yenlşehlrde: (Pa.- müddetle ilanen tebliğat ifasma karar .,e- sa a aya azır vaz ye u u a 
sesi tarafından gönderilmiş olan v,ayet runakyan), Bostanbaşında: Cİtinıad), rilmtş ve dava arzuhal sureti de mahkeme lklsl Fenerbahçeli olan Haydarpaşa 'isesl ta-
san'atka"'ı·ane bazı kıvmetlı' hedı'yeler dl h 1 t•ltk •~1 l kl kınıı herneden.se müsabakaya girmedi ve yarış 

J Beşiktaşta: <Nail Halid). van nnes ne a .... ınmış oma :ı mu-
getirmişti. Ve sonra, Jal:•rd• arasında Bol'ıaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: malleyh Celalin bu xnl.iddet zarfında mah- ~:;~:~:~ı!e:~~~çe ve Kasımpaşa ta-
bir münase~t getirerek: Üsküdarda: C İmrahor >. Sarıyerde: kemeye müracaatla ,dava arzuhalini tebellüğ Üçüncü adama kadar hatırı sayılır blr 

· ~and ~aravmdan mi- (Nurn, Kadıköyünde: <Saadet, Osman ve on gün içlnde cevab lft.yihası vennesl lü- hendike.pla önde gelen Fenerliler ikinci ve 
ü üncü koşucu arasında iyi bayrak· del;iş-

1sviçre Mıır1'11 
'{ 

B A L 1-tııılwr 
ayakkaplarının JJ~ııtfr. 
• modôlleri gel'"K • s 
p A ç i K A ıst•~:nı 

Beyoğl? NO 286 
cııddesı • 
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ECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. :1 lik ve ıo luk 
kutwarı vardır. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
zı ·Mart· 1938 Vazıretı 

AK T 1 F 

\ltın : Safi kilogram 19.713.741 

BANKNOT ••• , . . . . . .. 
UFAKLIK ..... . . . ._ . . 
•alıildelti Muhabirler : 

1-
27. 72B.954,21 
19.525.880,-

1.190.60-0,81 

~ • • • 1 511.394,53 .._ ______ ... 
48. 445.435,02 

511.394,53 

PAS 1 F 

Sennaye • • • 
I htiytrt Akçen • 

Adi ve fevk.ali.de 
Husus! • . • • 

• • 
• • 
. . . 

• • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 

2.105.172,, 
~.516.007,,70 

Ura 

15.000.000,-

6.621.180,10 

---

E(i 
lfEtAAL 

~ Hariçtelti Mahalnr,fer ı 
T etlaviilJeki Banlmotl.ta- • 

. Denıhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 HA .t'.:.. Altın : Safi !kilogram 
· Kanunun 6 ve 8 ıncl maddelerine tn· 

l5a748.563,-
e.482.9091 

.Altına tahvili kabil Serbest 1övlıler. 
~iier dövizler ve Borçlu kliring baki· 

9.118.729,56 
3.570,72 fikan hazine tarafından ıvald tediyat • 14.874.V27~-

;eler! . . • • • • • • • .. • ,, 22.800.228,37 
------ı Denlhde edi. evrakı ııakdı1~ bakiyesi. 144!373.836,-, 31.922.528,65 Doktor -------· 

1Uine Tahvilleri t 

158.748.563,-

fikan hazine tarafından vaki tedlyat • 14.37..1.727,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye k&J'fllılı- 1 
kanunun 8 ve 8 inci maddelerine tev-

-------Senet/at Cüzlanıı 
HAZİNE BONOLARI ,, • • • 
TİCARİ SENEDAT • • • • • • • 43.974. 791,99 

. . 1 
------1 

E•ham 11• Talıvilôt Cüdam: 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin brplıiı &ham ve Tah· 
(vilAt (ttibarl kıymetle) . • • 

B - Serbest esham ve tahvilit , • 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvilAt üzerine • • • 

1 • • • • 

• • • • • 

Hi•aedarlar • • • 
llııhıelü • • • • 

• • • • • . ,. . . . 

i 3~.840.726,02 
1_2.069.006,70 

1 
55.740,

~.6G9.058,16 

Yekün 

144.373.836,-

• 43.97'4.791,99 

45.909.732,72 

8.724. 798,16 
4.500.000,-

15.013J>24,22 

B43.376.441,29 

Kal'fl]ığı tamamen altm olarak :ill"ft
ten tedavüle vazedilen . . • • • • 
Reeskont mukabili illveten :ted. nzd. 

Türlr Liran Mevtluatıı 
Dövia Taah1riidatı: 

Altına tehvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlng tJa. 
kiyeleri . • • • • • • • • • • • 

Muhtelü ı 

2 Mart 1933 tarihinden ib"bareın 

19.000..000,-
13.000.000.-

931,40 

33.579.224,87 

Yelin 

176.373.836,-
16.223.995,'39 

33.580.156,27 
~.f>'rl .273,DJ 

343.376.441 ,'29 

lbrahim Zati iJget 
Beiedire .tel'ŞlSmda, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergQn 
OtledeD &0nra hastalarım kabul 

' ~«ter. 

ı~~ 
... - .. .. 

.ANTIVIRUS iLE TEDAVİSl 

PATI 

Iskonto haddi o/() Sl Altın üzerine cavanı % 41 

ic VE ()/~ BAsu'!;MEMELE~iN'i). 
BASUR lfE/r1El€RJNIN-HER 7llR~'°b1 
İt.TiHAPlARINI, CERAHATlANl?IŞ1 
FİSTÜllt Rİ AZ ZAftlANOA EYİ EOER1 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Bedellerini Beş sene zarfında ödemek ilze· Dr. H A F 1 Z C E MAL 
• '""'f! aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonla.rm bakiye (Lokman Helcim) 

üç senefık taksitlerini def'aten ödeyecektir. Dahlll7• müıehasauı: P.azar.daD maada 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: . ~·= ::ı;a ·~ ~=.n1oıu ııwnara 1°'" ıe. 
Sem Posta Matbaası Senelik satışlarunızm % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri Odenmek· 

te olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye Afyonlann iki seneden· 
beri verilen taksiUerle takriben nısıf bedelleri :tediye olunmuştur. 

MezkUr Al.yon sahiblerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan üç se
..ıelik taksitin 1/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine karar veril
miştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına nazaran aşa• 
Jıda gösterilen tarihlerde İstanbul'da idaremize müracaailan lüzumu ilan olunur. 
İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edemiyeceklere aid 

olan bakiye bedeller burulan evvel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle kendilerine 
'\avale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiycnlerin müracaailan tediyatın 
SOnWla bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nisan/938 Cuma 
101&.1030 4 ) > Pazartesi 
1031-1045 5 , .. Salı 

1046-1060 6 > > Çarşamba 

1061-1075 7 > > Perşembe 

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

1121-1135 13 > > Çarşamba 

1136-1150 14 > • Perşembe 

1151-1165 15 > > Cuma 
1166-1180 18 >" > Pazartesi 
1181-1195 19 > > Salı 
1196-1210 20 > > Çar:şamba 
1211-12.25 21 > > Perşembe 
1226-1240 22 > > Cuma 
1241-1255 25 > > Pazartesi 
1~1270 26 > > Salı 
1271-1285 27 > > Çarşamba 
128()..1300 28 > > Perşembe 
1301-1315 29 > > Cuma 

5bl-520 2/Mayıs/938 Pawrtesi 
~21-540 3 > > Salı 
'541-560 4 > > Çarşamba 
561-580 5 > > Perşembe 
581-600 6 > > Cuma 
601-620 7 > > Cumartesi 

HAZIMSIZL K 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

, PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
,.,ok temiz bl· Karboıınttan ve toz karbonat almaktaki mUşkUlat göz 

önllnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır . .. 

Neşriyat Müdürü: Selim &gıp Emet 

SAlrtıU.EB,t· S. Ragıp EMEÇ 
A. :Ekrem UŞAKUGIL 

· ı 

( 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutmıjığı İstanbul 
.. .. Sabn Alma Komisyonundan 

. 1 - ?umruk M_u~af~.z~. memurları için 1135 takım elbisenin kapalı zarfla ek
ı.siltmesı pahalı goruldugunden yeniden 14/4/1938 Perşembe günü saat ıı de pa· 
:zarlığı yapı1acaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (17,025) lira ve ilk teminatı (1278) liradır., 
3 - Şartname Ye evsatı komisyonda dır. Görülebilir. 
4 - lsteklilerm gün ıve saatinde ilk teminat makbuzlariyl.e birlikt.e Galata 

1thalat Gümrüğü binasındaki komsiyona gelmeleri. (1583) 



ıl Sayfa 

HAJAN 

~Fa,._ Fa,.e/f!,.;,, i ~railiJi,. 

Hastalık, ölüm ve pislik getirnn fareleri 
FAR Hasan ile öldürün··z 

SON P08TA 

Ne kadar 
ızt rab 
çekiyor 

24 santten beri de
vam eden mOdhiş 

bir diş ağrısı 

H lbuki bir iki kaşe 

EVROZi 
bu d s aııılıırnz ağrtl ı bıçak gıbı 

kcsmi~·~ kurıcUr. 

NEVROZiN 
13ütnn ııgu, sızı ve s ncıları mide)i 

bozm11dan, Jrnlbl v böbrekleri 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük \•e küçük r<ırmadan dtndtrir. 

her nevi fareleri, sıçanları ~rhal öldürür. Tesiri icabında günde 3 
kat'idir. Fareler kokmaz. k • • 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını aşe a/ınabı/ır 
yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10, ~~.1 25, Ucfat bir arada 30 kuru.tur. 

Cildinizin tahriş edilmeme ini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumu atan 

POKE 
tıraş bıçakları ı kullanınız. 

Eveready pli ve cep fenerleri 

dunyanın en eski bir fabrikası 

olan ,, Natlonal Carbon Com• 

pany ine·· mOessesesınln ma· 

mıllatıdır 

Bu tabrlka uzun senelerden• 

Amerllc ada C 1eve1 an d tehrlnda 
kiın fabrikanın muazzam labore· 
tuvarla11nda Eveready mam(Uatı· 
nın tekemmülü lçın her gOn büyOk 
bir raallyetJe çalıfflmaktadır 

lşt:e bu faahyet: net:i
cesindedir ki bugün 
Eveready mamOıatı 
büt:ün dünyada t:ak
d•r edilmistır. 
B•r cep feneri aıaca
~ınız vakıt: emin bir 
marka oıan l!:veready 
ısteyınız. 

BDURLA BiAADEALER 

Aman kardeşim bilsen, FE MiL 
ne rahat, ne temiz, ne kadar ,,a 
pratik bir icad. Aylık temizlik
lerinde bir defa kullan ,kat'iyyen 
bir daha ayr1lam1yacaksın. Yalnız 
hakiki 

iL A L R 
almağa dikkat et. 

Bt\~ nk rcklAma ne hacet ? 
Bir kutu 

z 
L 

en çok gUzelleşUrır. 

im 1 yeri : Edirne Kımyager Ji'nzıl 
Sosyal laboratuHn 

İlan Tarifemiz 
Birinci .ahil• 400 lturuı 
ikinci 1.1/ı:le 250 » 
Vçüncü aahile ZOO >) 

Dördünca aahila 100 ,. 
1, •ahileler 60 » 
Son ıahilc 40 » 

Mu yen bh müdde' zarfında fazla. 
ea mikdarda iltın yaptıracaklar aynca 
tenz l tlı ta emızd n istifade ede
c kl rdir Tam, yanm ve çeyre sa rfa 
lltı l r ln • n b t tarife d rplf 

tı1n dik ltolltktlf lrkt 
K&branıanzacle Baa 

&Akara eadd..ı 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlprini 
daima temiz, daima beyaz, daima sağl 

kalacağına emin ola bilirsiniz 

Diı macunlarının en tesirli ve en nelisidl 

Daima Radyoli 

Radyosu i 
bütün 

dünyayı 

dinleyiniz 

Toptan ıatıf ctepoıa : ~stan buı Sultan ham 
Hamdi bey geçidi No. 54, perakende ıatış JI 
Galata Bankalar caddesi RAD'YOf ON mat 
zası ve Anadolunun bütün şehirlerinde ac 
talarımız vardır. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSI 
6 ncı keşide 11INisan/1938 dedir •.• 

Bu keşidcde : 

200.000 ve 50.00<J 
hralık mUkafatlarla: 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.~ 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gfinüne kadar bayılennızden aıJ 
kendi menfaatımz iktizasıdır. 


