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Y ni Fransız kabinesj 
kuvvetini müdafaa 

i_şine hasrediyor 
Daladiye mecliste ekseriyet kazandı 

ve f evkalide salihiyet istedi 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: S kuruı 

Kara borsa faaliyette! 
Memleketimize getirilen ecnebi 
dövizleri mukabilinde harice 

altın gönderiyorlarmış! 
Şam, 9 (Hususi muhabirimiz yazı

yor) - Son günlerde Surlyede dikka
te değer bir hadise cereyan ediyor. Al
tın birdenbire düşmeğe başladı. Vakıa 
çok düşmüş değilse de düşme hadise
sini gnzeteler memnuniyetle kaydedl
yorlar. Sebeb olarak gösterilen fCY de 
Türkiyeden Haleb piyasasına hayli al
tın gelmekte olmasıdır. Halbden Surl-

_____, 

T. 'Jı l b l k bil d • " ye gazetelerine gelen haberlere göre ayyare fabrikalarında grevlerin ni aye u masına mu a ıger son günlerde Türkiyeden bir !leyli al-

Osmanlı altım 40 kuruş kadar birden 
düşmüştür. Ben evvela bu neşriyata 

inanmadım. Çünkü Suriye kuruşu ile 
Türk kağıdına, İngiliz ve Filistin kfl
ğıdlanna ve Türkiyedcki altın piyasa
sına göre yaptığım Suriye kuruşu par 
rltesl, altının Türkiyeye girmesinin 
karlı, Türkiyeden çıkmasının urarlı 

olduğunu gösteriyordu. Hatta yakın 

znmanlara kadar da Surlyeden Tilrkt
yeye altın gittiği görülüyordu. Bunun 
için Haleb piyasası hakkında gelen hn-fabrilıalardaki grevci amelenin adedi gittikçe artıyor, J2!J fabrika tın çıkmış ve Haleb piyasasına arzedil-

Pa . amele işgali altındadır. Parlamento gel~'!.! ''!!.!.'!.~~.... \...miş olduğundan Suriye kuruşu ile bir 
( Devamı 5 inci say/ ada) 

e ~l2~ru~-B~n Q~~ 1 ~=========~=========~==:;:~ 
~tel tnilli müdafna nezaretinde başve- Yu r d da 5 mı I yon M ·il 1 c · · ·· k •· l ::;~~~d~.:~:.i~~~~:~11~:;.~~~: • ı et er emıyetı muş u 

aııı kat'i şeklini tanzim ctmışlerdir. lıra lık altın b. k. d .. t .. 
likt:ş~~ğkil Daladiye diğer nazırlar!~ bir- ır mev ıe uş U 
b • o leden sonra toplanmış olan me-

U! n .ın.eclisine giderek, hükfımeUn be- ı s f ı' h ı d ' ı f, 
Yan rnesini ve mHli müdafaa ile mali sa e 1 e c e J\ 
j
\'e konomik kalkınmaya müteallik pro
cl r· k h 1 o uduktnn sonra, 31 temmuz tari-

kndar k ndisine fevkalade salahiyet 
\' rı'mesıni istemiştir. 

b r clis, 5 e karşı 576 rey ile hükumetin 
. nnam sıni tasvib C>tınlş ve mali pro
J le ı malıye komisyonuna havale et
ırıı tıı. 

Dalı:ıdiyenin beyannamesi 
ına kadar dolu olan mecliste Dala
m okuduğu bu bevann~med2, hU-
ııı rullı s ıum t hu us•mcta mem

n azmini tem l eyledi i bildiri!- Beşe karşı :J76 f"cyle ck$eriyet kazanar. 
(D mı 5 inci sayfada) Daladiye 

O, 00 iraya 
an elr yumurta! 

Zengin bir demir cevheri 
daha buluodu 

Dün ilk defa olarak Türk 
demiri akıtıldı 

Ankara, 12 (Hususi) - Bugün maden 

1 

tedkik ve arama enstitüsü 17.alıehanesin
de ilk defa olarak Divrik cevherinden 
'!'=.irk d miri a ıalıiı. lfO!} dere.. n rı 
beyza halinde akan demirin blnncı sınıf 

İsveç A kalitesine muadil olduğu tesbit 
edil dl. 

(Deva~ 5 inci saı;fada) 

Mısır Meclisi 
Dün açıldı 
Kraliçe Feri de merasimde 

hazır bulundu 

Cenevre mahf ellerinde iddia edil<liğine göre 
Habeşistanın ilhakının tanınması meselesi 

Mjlletler Cemiyeti konseyinin salahiyeti haricindedir 

ihtiyar ve fakir bir kadıncağız, son gün, 50 yumurta 
lllukabilinde bir tayyare biletinin onda bir parçasının 

. Londra 12 (Hususi) - Kahireden bil- Milletler Cemiyeti konseyi toplantı halinde 
Yarısını aldı ve bu bilete büyük ikramiye çıkb diriliy~r: Yeni parlamento bugün mutad :faris 12 (Hususi) _ Habeşistanın namesine geçinnek üzere İngiltere ta• 

.. la da] mertasımle kral Faruk tarafından açıl- İtaıyaya ı'lhakının tanınması meselesi- rafından Cemi'\retin umum katibHg· ine [Yazısı 7 mi sayfanın 1 inci ve Z nci sutun nn " 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- m~ı~ . . ~MilletlerC~yetikoMeyininruz- (Dwa~ııı~~~a~) - Kraliçe Fende ve valide kralıçe mera-s d 2 5 • ı simde hazır bulunmuşlardır. ovyet or usu , mı yon =-.... ~~~~::~ .. !.~ .. ~!~ . .!1;!'.!?~-' _ 

kişiye iblağ ediliyor 
Bundan başka 6000 tayyarenin 10,000 
tayyareye çıkarılması de kararlaşmış! 

--
s.o.s. 

Büyiik harbde Marmaraya 
giren diişman denizaltısı 

Boğazlardan nasıl geçti, 
Barbarosu nasal batırdı, 
Peykişevketi ve diğer gemi-

leri nasıl torpilf edi ? 

Kara deniz şima 1 denizi 
ile birleştiriliyor 

Tuna nehrini Mayo nehri vasıtasile Rayn nehrine 
raptedecek olan kanalın İnşaatı sür'atlendirildi, 

bundan bizim de ikhsadi istif ad el erimiz olacak 
Tunn nehri, tabia

tin Avrupaya verdi
ği en büyük nimet
leı den biridir. Geni~ 
yatağı, bol suyu, sa
kin akışı ve yatağı

nın düzgunlüğü ile, 
bu nehir, Avrupanın 
göbek mınlaknsını 

dünya denizlerine 
bağlıynn genış hfr 
kanal, hatta uzun bir 
denizdir. Ü~, dört sc
nedcnbcri bir Macar 

vapur şirketi, Vıyana 
ile İskenderiye ara
sında munutazam pı:ıs 
talar yapan bir hnt 
tesis etti. Ayda iki 
defa Viyanadan kal
kan yük gemileri Tu· 

Ge,irJiğimiz en yakın deniz. nayı inerek İstanbul, 
Sovyet ordusu h b · · lh l 

t . ı· mu are es.nın sa a arı İzmir, Pir('y~ Un"rıya-t d b' kişiye ibiağını emre mış ır. b 

t t on rad:ı çıknn Deyli Ekspres ga- ınB K emlinde üç gün süren bir iç- Cumartesiye başlıyoruz. rak İskenderiyeye gi· Umumi vazitıcıi oosıerır harita 
('I ne V d b"ld" ·ı· · u, r 
S . arşova an ı m ıyor. . . . . d onra kararlaştırı'an silahlan- ~============= diyorlar ve orn~an ayni ~~~.anlara uğrı-ıgcmiler, hem Tuı ada, hem de açık deniz-

% ın, b1r milyon üç yfüı: bin kısı~~k t.ı.m.~ an(~evamı 5 inci sayfada) : __ yatak tekıar Vıyanaya donuyorlar. Bu (D • nı 2 i ci &ayfada) 
et ordusunun iki mil'-''ln beş yuz J ., 



2 Sayfa 
= 
r-
1 Her gün 

Fransad;-;Fgasi 
erginligin önüne 
eçilebilecek mi? 

Yazan: Muhittin Birgen 

l 
J 

('R\ ünyanın bütün dikkati bugün
lb::U ]erde Parise dikilmış bulunu

yor. Fransız politikacıları hükfunet mev
kiini siyasi bir tahtravalli oyununa isti
nad noktası yaparak, senelerdenberi gah 
aşağı indiler, gah yukarı çıktılar. Oyun 
güzel, fakat, hayat ciddi ve ağırdır. Ha
yatın ciddiyeti karşısında oyunla vakit 
geçirenler, Fransız edibinin meşhur A
ğustosböceği ile Karmen hikayesinde ol
duğu gibi, günün birinde müşkül bir 
mevkide kalabilirler. Fransa bugün o 
müşkül mevkiin tam ortasında bulunu
yor! 

Halk cebhesi hükumeti, Fransayı Av
rupa siyasetindeki bugünkü mağ!Ub va
ziyete, iktısadi ve mali işlerde de tam 
manasile bir anarşiye soktu. Bugün Fran
sa mücadele halinde bulunan iki sınıfın 
kabarmış ihtirasları arasında çalkanıp 

duruyor. Amele arasında sbz ayağa düş
müştür; Fransanın grevsiz günü kalma
dı; marksizm ilmihalinin hafızları olmuş 
bir takım işçiler, sermayedarlara hücum 
ediyorlar. Sermayedarlar da sermayele
rini yavaş yavaş harice çık mp evvela 
kendilerini selamete atıyorlar, ondan 
sonra da Fransa degirmenin suyunu a
zaltarak hasımlarını muvaffakıyetsizlığe 
düşürmeğe çalışıyorlar. Scrmnye ile say, 
birbirini yemekle meşguldür. Sosyali.an 
peygamberi, insanlara sevişmek df ğil, di
dişmek telkin ettiği zamandanberı şıddc
tinı artırarak giden bu dıdi me, bugün 
o hale geldı ki bir zamandanberi Fran a
da teşekkül eden hükiımetlerden hiç bi
rinin her iki tarafı birden memnun etme
sine imkan kalmamıştır. Biraz daha ileri 
gidecek olursa, bu mucadele, Fran ada 
bizzat hükfuneti dahi imkansız kıla

caktır. 

* Daladye [Daladıer] kabinesi yeni te
şekkül etti. Bu kabine, son intihabdanLe
ri, ilk defa olarak sağ tarafa :meyleden, 
kendisine sağa doğru ekseriyet yapan bir 
hükumettir. Belki Fransayı, bir derece
ye kadar toplıyabilir; fakat, c;ol taraf onu 
serbest bırakacak mı? Zannetmiyoruz. 
Kabinenin teşekkülüne takaddüm eden 
fırka içtimaları esnasında gorülen bazı 

alA.metlere bakarsak Şotan (Chautemps) 
hükumetine nisbetle daha sağda duran 
bu hükiımete sosyalist fırkası kolay ko
lay müzaheret rolünü oynıyabılecek de
ğildir. Sendikacıların, gittikçe müfrit fi
kirlere temayül eden umumi katibinin hu 
esnada almış olduğu tavra, :;ôylediği söz
lere bakılırsa, yeni hükumet, amele küt
lelerinin şiddetli mukavemetlerıne uğn
yacaktır. 

Fransa, iki ucu da kızıl dereceye kadar 
ısmmış bir demir karşısında bulunuyor. 
Sağa giden hükumet karşısında kütlenin 
grevı, sola meykden hükiım0t karşısında 
da sermayenin grevi var. Bu iki menfi
den bir müsbet çıkarmaya kadir içtimai 
ve milli bir tesanüd kuvveti de ortada 
görünmüyor. Fransı.z gemisi kaptnnslZ
dır. Dünya denizleri fırtına içinde, }'ran
sa kaptansiz ve hatta pusulasız ve dii
mensiz, dalgalar arasında oynuyor. Va
ziyet bu kadar ciddidir. 

* 

SON POSTA 

Resimli Ma/qı.le: x Her bakan görmez .. 

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

Herkesin iki g~zü vardır, herkes önüne bakarak yurur, 
fakat ekseriyetimizin gördüğü muhitimizin sathi tabakasın
dan 'barcttir, hadiselerin içine nüfuz etmesini bilenlerin sa
yısı enderdir. 

Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren gördüğüne dikkat et
mesini, dikkat ettiğini incelemesini öğretiniz. Görmesini öğ
renmek san 'atJarm öğrenilmesi en fazla zamana mütevakkıf 
olanı ve en gücüdür. 

(_~_C __ ~ __ A_~_~_C) __ A_~_~_D_N __ D_A~) 

Birleşik Amerika hükiımetlerinin ka
zanç vergisi direktörlül:rünün son ncşret
tigi listeden anlaşıldığına göre otomobil 
yapan fabrikaların direktörled, Amcd
kalıların en zenginleridir. Bu gibi mües
seselerden birinin müdürü olan Alfred 
Sloan'ın senelik iradı 500,000 dolardır. 

Knuçen ile iki ortağ!nın 400,000 dolar se
nelık iradalrı vardır. Bu listeye göre ti
yatro işleri ile meşgul olan Yunanlı S. 
P. Skuras ta Amerikanın en zengin irad 
sahiblerindendir. Bunun senelik iradı 

68,000 İngiliz lirasıdır. Eskiden birinci 
derecede bulunan Ford ile oğlu bu lıste
de ayni derecede bulunmamaktadırlar. 

Mayo imalatında 
yeni bir inkılô.b 

Bu sene Kalüorniyada kadınlar tel 
örgülü mayo giyeceklerdir. Söylendi -
ğine göre bu mayoların tellerı ipek ka 
dar ince olacaktır. Ve bak1rcan platine 
kadar muhtelif madenlerden yapılabi -
lecektir. 

Gazeteler, yapılan bu yeni banyo 
elbiselerinin en büyük h!.Isusiyetinin 
ıslandığı zaman kumaştan yapılanlar 
gibi vücude yapışıp bütiin çizgilerini 
göstermemekte olduğunu yazıyorlar. 
Tel örgülerden yapılmış bu mayolar 
Holivudda çevıilen filmlerin banyo 
sahnelerinde tecrübe edilmiş ve yıldız
ların çok hoşuna gitmiştir. Bundan baş 
ka bu yeni mayolar zenginliği göster -
meğe de bir vasıta olmaktadır. Çünkü 
zengınler platinden yapılmış mayolar 
giymeğe başlamışlardır. 

Bir /ngiliz sporcusunun 
orijinal fikri 

28 senedenberi İngiltere kriket klii
bünün katibliğini yapan S!r. F. Lacey 
bir ziyafette şöyle demiştir: 

BiR Fi RA 
•J Yalanı meydana 

Çıkaran makine 
Diliniz tutuluverdi 

Avukatın biri mahkemede üç saat
tenbeTi soz söylüyOTdu. Hakim ta1ıam· 
mül edemedi, gözlerini kapadı ve bir 
kaç dakika sonra açtı, avukat kızmıştı: 

- Uyudunuz mu Teis bey, herhal
de rüya da görmü§sünüzdii.r. 

Dedi. 
Hakim tasdik etti: 
- Evet çok tatlı bir rüya yördiirr •. 

Rüyama siz girdiniz. Hemen söze ba§
ladınız, fak at birkaç kelime söyle.,. 
söylemez diliniz tutulu.verdi. 

·cca--------------------~--* 
Fransaya sığınan 
/spanyollar 

General Frankonun Ka.tnlonyada iler
lemeğe başlaması üzerin,, hergün yüz
lerce İspanyol Fransız hududuna iltica 
etmektedir. Yukarıdaki resimde, nisan
da oldu&rumuz halde henüz kar altında 
bulunan Pirene dağlnnnı aşll'ağa çabalı
yan bedbaht bir kafileyi görüyorsunuz. 

Amerika müstantikleri, bir çok mile 
rimlerin yalanlarını ortaya çıkarar:ık 

hakikatı itiraf etmelerine vesile olan 
bir makineden pek çok istifade etmeğe 
başlamışlardır. 

«Yalancının casusu> ismi verilen bu 
makine, bir nevi Manometredir. Ve 
tatbik edildiği adamın nabzını kaydet -
mektedir. Amerika ceza mütehassısla
rı ile ruhiyatçıları, bir çok tecrübeler
den sonra yalan söyliyen bir adamın 

nabzının fazla attığını tesbit etmişler -
dir. Bununla beraber Amerika zabıtası 
yalana karşı başka bir fennt vasıta da
ha kullanmaktadır. 

İki Amerikalı üniversite profesörü 
istintak edilmekte bulunan mücrimin 
kanı içine zerk edildiği zaman artık o 
kimsede yalan söyle.meğe iktidar bı -
rakmıyacak bir seram keşfetmişlerdir. 

Bu her iki usulün de fevkalade e -
hemıniyetli pratik neticeler verdiği öu 
gün münakaşa edilemiyecek derecede 
sabit olmuştur. 

Altı bin defa büyüten bir 
mikroskop yapıldı 

Harvard üniversitesin;n fizik pro -
fesörleri, bugünkü en iyi mikroskop -
tan dört misli kuvvetli yeni bir mik -
roskop yapmağa muvaffak olduklarını 
tebliğ etmişlerdir. Bu yeni mikroskop 
eşyayı altı bin defa büyütebilmektedir. 
Halbuki şimdiye kadar mevcud olan en 
iyi mikroskop bunun ancak dörtte biri 
kadar büyütmekte ve bundan fazla bü
yütülmesine imkan olmad1ğ1 zannedil
mekte idi. Yeni mikroskop bilhassa ma 
denlerin tedkikinde kullanılmaktadır. 

Bir batında beş erkek çocuk 
doguran kadın 

- Ben öyle sanıyorum ki, Bitler ile 
O kadar ciddidir ki cFran a acaba yeni Mussolini kriket oynasalar, bu sporla 

bir devir değiştirme arifesi önünde mi- meşgul bulunsalardı, Avrupada bugün-
Kadın ve erkek cinsinin 

neşrettiği hararet 

Kanada, Ottario'nun artık meşhur 

olan beşizlerile varsın iftihar ededur -
sun, Cenubi Arnerikada San Salvator
lu bir kadın da geçen hafta bu çok do
ğurma rökorunu egale etrneğe muvaf
fak olmuştur. 

dir?. diye düşünenleri bundan böyle 'e- kü buhranlı bal vücud bulmazdı. 
him veya mübalfığa ile ilham edemeyiz. _ --~· ·-···
Blum düşmezden bırkaç gün evvel 50,000 mış olduğu kadar, ondan evvelki devir
grevci sayılırken Blumun düşeceği an!a- lerde, çıkamamış olduğu zamanlar da gö
§ılınca grevci .mikdarı 100 000 e ve Da- rülmüştür. 

ladier kabinesi tcşEkkül edince de İşte, bugün bütün dünya Fransa işlc-
200,000 e çıktı. İktısadi kuvv tleri parça rini bu mültıhaznlar ve bu endişele:: için
parça düşrn bir memlekette, bu kadar de takib ediyor. Fransada dahili bir kav
grevci bulunması iktısad ba cırrıından oJ- ga, büyük bir dünya hercümerci verebilir. 
duğu kadar siyasi b:ıkımd ve siyasi Muhitt"n Bi1gcrı 

Münihde iki doktor yüz bin erkek 
ve kadın üzerinde ynptıklan tecrübe -
lerde kadın cinsinin deri hararetinin gü
nün devam ettiği müddette erkekler -
den bir derece daha aşağı olduğu ne -
ticesini tesbit etmişlerdir. Fakat gece -
leri erkeklerde hararet alçaldığı halde 
kadınlarda gündüzün hararetin devam 
etmekte veyahud biraz artr.:aktn imiş. 

Mersedes Andino isminde olan bu 
kadın da beş çocuk doğurmuştur. Fa -
kat bu def aki beşizlerin hepsi de er -
kektir. Hem yeni doğan çocuklar, hem 
de valideleri fevkalade sıhhatli ve gür
büzdürler. 

manada olduğu kadar da iktısadi mana- m:::o:===-ızm===-=..,,.-=======::::::ıs:ı:::s:==:::======ıo=::::ıı:ı-:::ıı:==========---..==-=====mı:::ııııı:z:= 
da yalnız büyük bir tehlıke ifade ede- r 
bilir. IST 1NA ER 

.. 
AN Fransa bu teh ke k r ı ı da bulu u

yar. Üçiırcü Cumhuriyet, ltmış s iZ s~ 
nedenberi, hiçbir vakit bu kadar gergin 
ve bu kadar tehl k li bir d vir g rmc
miştir. Fransanın bu nevi siyasi gergin
likleri zamanında ötedenbni cFrnnsız 
milleti bir kolayını bulur, i in ıçind n çı
kar?. derdik. Bu bir düsturdur; bütün 
düsturlar gibi, bunun da doğru olduğu 

ve yaşadığı bir de\ ir vardır. Birçok ala
met, artık bu düsturun eski hayat kuv
vetini muhafaza etmediğini gösteriyor. 
Fransa, 68 senedir daima işin içinden çık-

' Bir arkada ımız yazıyor: 
-c- Pariste çıkan Entransıjan gazetesi muharrlrl rinden 

Jan Baruva geçcnJerde Ank raya giden ve Atattirk'ün sıhhi 
vaziyeti hakkında güzel bir sağlık raporu vererek geri dö
nen Profesör Fiyessenjenin bu seyahatinden bahsederken bu 
zatın Tıb Fakültesi talebeleri ile Türk tababet muhitinde 

A! 
ve kültürünün büyük bir mevkii bu unduğunu kaydeyledik
ten sonra şöyle diyor: 

- Türkiyede iyi tahsil görmüş hiçbir kimse yoktur ki 
Fransız dilini mükemmel surette konuşmasın ve Fransız kül
türünü ~cvmesin. Hatta İstanbulda İzzet Melih isminde bir 
muharrir ile tanıştım ki eserlerini iptida fransızca olarak 
yazıyor, bundan sonra türkçeye çeviriyordu. Bunun sebebi" 

görd3ğü büyük sempatiden dolayı memnuniyet izhar ettik- ni izah için de: cBen fransızca olarak daha iyi düşünüyo-
tcn ve İstanbulun bilhassa Beyoğlu semtinde Fransız dilmin rum• diyordu.> 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R l N A N M A ! 

'----------------------------------------------------------_J 

•• •• oz n ısası 

Yazı Çok Olduğu içilı 

Bagün Konamatlı 

Karadeniz, Şimal 
denizi ile 

birleştiriliyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

1erde emniyetle sefer yapabilecek hu:stl!i 
bir tarzda inşa edilmişlerdir. İçlerırı 
bin tona yakın fazla yük alabilenieri v • 
dır. Bu, gösterir ki Tunanın denizd 1 

farkı pek azdır. Üzerindeki ticaret ' 
yolcu nakliyatı küçük bir şey degilcf ' 
İki tarafında, büyük ticaret liman 1 

bulunur. Bu ticaret limanları arasında a 
senevi bir milyon tondan fazla eşyn h • 
reketi olanların sayısı pek çok~ur. 

İki tarafında cennet kadar gi.izel bir t ' 
biat panoraması açılan ve bazı yerlc.r ıı• 
de Haliç kadar geniş olan bunların ıi • 
tünde her nehir gemisi ve her türlü h ~ 
rcket vardır. Guzel yolcu vapurları, • 
yet ucuz fiatlarla insanları, bilhassa ) 
mevsiminde, gunlerce ayni istikam ~ 
götürürler ve mütevazı seyyahlara, gı.ı• 

zel bir tabiat dekoru içinde, sakin oJd:l' 
ğu kadar eğlenceli ve enteresan bir i!i ı· 
rahat imkanı verirler. Tunanın, bazntı 
köpüre köpüre dalgalanan yerleri de bıl" 
lunmakla beraber, ekseriya sakin ve J!l • 

viye yakın, kurşuni bir rengi vardır . .Bll 
renk, onun sularının ren i değil, ilstü • 
deki göğön ve etrafındaki tabiatın akiS " 
lerinden hasıl olan bir şeyd·r. Sakin ı · 
manlarında, Tunanın sathı:ıda uçuc;'.lfl 
renkler, hiçbir ressamın fırçasilc i! d 
edilemez! 

* Bir zamanlar, Osmanlı askerlerinin k~· 
narında abdest aldıkları ve bııgün de :.ı· 

zerinde bütün dünya bayraklarının gO' 
rülebildiği bu beynelmilel nehir, yakı.11 
zamanlarda büyük bir inkılaba namzed 
bulunuyor. 

* Bu inkılab, Karadenizi şimal denizine, 
Tunayı Rayn (Rein) nehrine bağlıyat ::ıl: 
ve Mayn (Main) nehrinden geçecek O" 

lan büyük kanaldır. Bu kanal, 927 sen~ 
sindenberi inşa halinde bulunuyor. :Ma)11 
nehrinin yüksek kısmının tanzim ve te' -
sii esasına istinad eden bu kanal önümuı· 
deki aylarda Würzburg'a kadar ikmal ,·e; 
gemilerin işlenmesine açılmış bulun • 
caktır. Ondan sonra da Nürenberg'c J«" 
dar olan kısmının inşaatının sür'atlendi· 
rilmesine karar verilmiştir. Bu kısmııı 
Tunaya kadar getirilmesi ameliyatının 
yakın zamanda bitirilmesi içi:ı, Avustur· 
yanın ilhakından sonra, yeniden mürı 1 

tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirlerin neticesine intizaren dC 
şimdiden Viyana limanının genişletilın " 
si hakkında tedbirlere tevessül <'<iiln1h• 
tir. Göring'in son zamanlarda irad ettini 
bir nutukta genişletilmesi mukarrer ol" 
duğundan bahsedilen Viyana lımanı t.,·· 
si ameliyesine başlanmak üzere v:yanıı 
belediye reisine llizım gelen emirler ,, • 
rilmiş ve şehir belediyesi bu husustu ı: · 
zım gelen teşebbüslere giri mıştir. V~:; • 
na ile Mayn kanalı arasındaki Tun:ı. 
kısmı üzerinde de ayni zamand-1 mccr:ı· 
nın tanzimi ameliyatı yapılacak ve b 1 

sayede Hamburg ile Karadeniz nrasınJ 11 

oldukça büyük nehir gemileri işlemesı· 

ne müsaid bir su yolu nçılncaktır. Bu yol 
üzerinde, Almanların iddialarına gör"• 
Viyana Şarki Almanyanın Hamburgu o
lacaktır. Viyananın bugünkü limanı en 
küçük değildir. Senevi blr milyon ton· 
dan fazla ticari hnr<'kcti olan bu limanı ' 
genişletilmesini mütenkip, nareketini b·r 
kaç misline çıkaracağı tahmin edil.iy ,., 

Bu mühim su yolunun Cenubi Alın .. 
yaya temin edeceği iktısadi faydalar rnı.t· 
himdir. Bununla beraber, Tun:ı meı:rı .. 
ketlerile Almanya nrasındaki iktıs 

münasebetleri artırmak bakımından " 
bu yolun faydaları kiıçük olmıyncak ·. 
Hatta kısmen Türkiye de bu yoldan b , .. 
fade edebilir. Türkiyenin kuvvetli r'J." 

meyva ve iptidai madde müşlerisı ol· 11 

Cenubi Almanyaya şimdiye kadar sc'1'" 

kiyatmuz kısmen Tiryestcden, kısmen dC 
Hamburgdnn yapılırdı. Fazla yol masr f.
larını mucib olan bu usul yerine Tür~ı· 
ye limanları, bir müddet sonra, doğrt1" 
dan doğruya su yolile Cenubi Almanv3• 

ya ihracat yapabileceklerdir. 



-- - - -- - - -- - -- - - - - --- - - - - - - - -- - - - -

------ ____ --------- ----- ---- - --- - . 

• 

POST.\ 

f spanyada harb 
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!- Bu Sabahki J- / r Gazetelerde 1 
Gördüğümüz Fikirler -

Cumhurıyct - Bugünkü l.lc1 makaleyi 
yazan Nadır Nadi mevzuunu Hanciye 

ayfa S 

Bir piyes Bursa 
avukatlarını 
sin ·rıendirdi 

V(!kilimizin Mısır seyahatıne tahsi~ et - Bursa 12 (Huc:usi) -- Dort temsil 
mı~tir. vermek üzere şehrimize ge en İstanl.ıul 

Hükfımetci1er bir Fransızı Bu vcsıle ile Mısır Haricıye Nazırının Şehir tiyatrosu komedi k•sın· artistle_ 
-- dostane sözlcırıni tekrar eden muharrir rinin sahnc)e koydukları eserlerden 

ır 
An tal<: ya sokaklarında eşkiya kıyafetli adamlar ölüme nıahkum ettiler diyor kı: b.n bura a\ ukatlaı ı ara:s ncl<, avukat-

dolaşıyor. Usbeciler karışıklık çıkarmak istiyorlar Salamanka 12 (A.A.) - Frankist ordu c Mukaddcıatına taınamile hakim bır Jık mcsleğmın şeref \'C hn) siyetını rcn-
crkanıharbi) esi dün tcblig ctmişt~.- Dı.ın vazıyetc geçen hüı ve kaı deş mille tc gön- r· de eder mahi\·ettc göd ınü1ti.ır. A vu 

t f kenderun 12 (Huı:.uı:.ı) _ ltbhadı va-ı re partmın gencl sekreterliğinı de üuri- Kastellon , illı)'etındeki Vallibona bölge- derdigimiz \'ekilin, yeni hayatnu baş·ı- katı r, tcmı:..lden sonr tüplınmıslar. 
unı Partisrnin Hamdi) c mJhnllesinddti ne almı~tır. Ga) elerl Ha tayda bir karga- siııd0 düsm mın iddetli mukabil h~cuın- yan Mısın zı) ar t eden ilk devlet adamı t yatro direktbrhlğimü bu piyesin bir 
~erkez binası balkonuna ,.

0
k garih bir şalık çıkaı maktan ibarettır. laı ını piısktirtttik. olması, kalblerımizdeki kar~ılıklı ) akın- 1 dahJ oynanılmaması ıç'n protesto e• -

b ) k Çekilmiştır. Yarıı:.ıs :si) ah, yarısı Antak) a 12 (Hususi) - Cenevre ko-- Sinktoı r<'s-Morella volunu.:1 ş1malinde lıgın çekici kuvvetini ifade ht}susunda mi lerdır. Bilahare de B oda bır top-
<ıı olan bu bayrakta İttıhndülvatani nuşmalaıında partizanlığın tlgası ve bun- birkuç mevzile Ebrcı'nin şimalinde iki me 'ud bir hadisedir• Jantı yapılım~tır. 

lf mı ı Yazılıdır. Halbukı Ti.irk evlerine Jarm silahlarının istirdadı 1rnrarlaştırJ- meni aldık ve altı köy işgal ettik. ~ B..t toplantıda bır ço~ avukatlar bu 
ın~t bayragı bile çe>kılmcı·i yıısak edil- mış ise de aradan 25 gün geçtiği halcle Fas kıtaatı düşmanın bir hücu'll.tı'lU Tan _ Ahmed Emın Yalman arkadan Pi\ e e şiddetle hücum edrrek avukat -
'I'u ? buna müsaade vcrilmesı üzerme böyle bir harekete geçilmiş değildır. Dağ- püskürtti.ıler. Duşman 100 den fazlıı ölü gelen islim serlevhalı makalf:sir.d, Al _' lık na~1ına Şehir ti) atrosunu dava C'l -

rk Kut! la f ı· 1 ·rı d B' mek 1 ·ı · · .. l f k ltkd esi de bu bayrak indırilmcdiğı da gezer gibi eşkiya ya et ı ıcrı er so· ver ı. ır tank tahrib ettik Bir düşman mnnyanın Avu:sturyada yaptığı pilcbısit . uzumunu ı eı ı suı ınus er, u at 
:cm: de liu•ay bayrağı çek CPkl<'rini söv- kakl rda dolaşmaktadır. tayyaresi düsürdi.ık. den, Roma _ Londra görüc;melerinden, netı~cd~ da\•adan vazg.eçcrek sadece 
•nd er. Bunun üzerine bu caib bayı::ık Bir Frnnsız öHime uı::ıhi,fım Dalndi'-c kabınC'sindC'n bahı;etmekte v~ ?c~ır tı)atro unu Vekalete şikayetla 

ıııtmiştır. Yeni Aııtnkya konsolosumuz " ıktıf'.l olunma k · 1 d 
1 

• • Paris 12 (A.A.) - Epok gazetC'r.inc pilcbisiti somadan gelen io.;lim olarak . sına ·arar veı n:~ş ~r ır 
gr~lltakya 12 (Hususi) - U~beciler kon Ankara, 12 .<Hususi) - \ ekalet enm- Pcrpin:yandan bildirildiğine gi.>r.:?, Tnrra- vasıflandırmaktadır. ~u a"abıyct şehırde de buyuk bir 
od nde Sancağın Suri)enin bir parçası ne alınan eskı Antakya konsolosu FJruz' gondakı Fransız konsoloshanesiııı11 bır ~ dedı'~odu U\ andınmştır. 
El u unu ilan etmiş'crdir. Mahud Nebih geldı. Yarın yeni konsolos Celal Tevfık memuru lıükumctçi İspanya makam1an Kurım _Asım Us pahalılıkl,ı rnucad~ F•ı• • d · dh• 

m t 'riklE'rc deum ctmektedır. Karasapan A~takyaya gitmek ilzerc hn- ta~a~mdan öluın cezasına nl'lhkiirn edil- le nin ilk maddC'"'i başlıklı makalesinde 1 JStlD e te lŞ 
duşrnanhğı ile maruf Hasan Cebb3- reket edeccktır. mıştır. BarsC'londaki Pransız büyük elçi- gene dünku me\ zuunu islemekL.,, Ana-

----------·•• si, hükmün tatbikinin tehiri ıçin demarş 1 doluda yakılmak üzere ha~ırlftnan 
1

bir ki-

• '• • O yas yapmıştır. ıo teze ,ın bır kuruşa satıldığ nı, bunwı 
Bir polis memuru dağa 

kaldırıldı n ı g ı g Z F yakacak buhranın. deHilet ettıj.tini, :va -

·rı·ı ransadaki kncak meselesı halledildigı gün tezek mc-
Kudus 12 lA.A.) -TE.' hışc lcr, ka

l balık m<'rkezlerdcn uıak kasabalara 
hi.icum etmekte berd 'amd rlar. Ted -
hişciler Taberije )akinincle kfıın Tu -
ran'd::ı hır çok evleri ) av ma etmı 'er, 
b r poli memurunu da·. kaldırmışlar 
\ c hır çok a ,açları koKundcn ôküp at
mışl.ırdı . 

ra a g selesinin ortndan kalkacagını, p:ıhalılık-

gİz)j teşkilat la mücadelede ilk iş olarak yakacak 
maddelcı inin ele alınması isabetli olaca-

D 
~~~-

0 s d T. ı N ·ı · ·1 t l. t e t ğını yazmaktadır. 
~ a a ıro azı erın e verı en a ıma a v spanya için yola çıkarılan -· .... , ............. - .... -·-

Çekos~ovakya Almanlarına dair vesikalar da varmış silahlarla depolar ariciye Vekiliııİn 
ıı; L ıa 12 (A.A.) - Deylı Heralu ga-ı kından sonra yem talimat verileceği ilave tesis edilmiş Kahı· rede du·· nku·· 

t 1 bır hu usi muhabııının .mza:;ile edılmektedır. 
" d kı a•ırları ~azı) or: Hıtleı in dosyada mevcud 4 mektubun- Paris 

12 (AA.) - C. S. A. R. ihtılfıl 
ziyaretleri 

Hayfada b.ı çok bon·~ lur atınıl:llar 
ıiç Arabı ) aı alamı laı dır. 

Kudüs 12 (A A.) - Dün kşam Hayfa. 
dn bomba ile yaralannn üç .'\r ıb d& <1-
muş ve bu • uretl<' dünku kdh~s kurb n 
]arının adedı • ltıya çıkmıştır. 

Ş A komitesi işini tcdkike memur olan sor 
k u n g'ın, Berhtesg den mü..akatı hak- d.ın hır tan.es! bil~assa e~te:-"sandır. - gu hakimi Dolonkl'u tekrar sorguya 

kı gızli do ya ı baroimi dostu Zer- vu tur~a hadıselcıındcn oncc yazılmış çckmıştı·ı·. tı b 1 b kt b k rt 1 r · Kahire 12 (A.A.) - Rüştü Ara-; bug"1n 
t a fından Londı )a g ti.rılmış._ır, u unan u m( u u u uş aa ınııı y~- no··ıonkl demıstır' kı'·. 14 d h b h 

B '- fi . h k kın olduğunu bildiriyor. Mektııbcfa Su· saat e ayvannt a Çl'sinı ge:zmıştır. 
,J ı crın m rem me tnblannı C. S. A. R. giı:li bir cemt)Ct idi. Saat 17 de Yugoslavya elçiliğind• ~e- fzmirde bir adam metresin; 
r Lırçok vcsık lııı ı ıhth a etmek- dctl 1 uı \ azı:y eti Alman müda~ a C'Sin: is- Siluh dcpolaıı teşkiline gelirlce, bu refınc verilen çaya giderek geç vakte ka-

t 1 Bun ar araor;ında bulunan J:>a:r.ı vec;i- tılzam ettıgı hale taallük etmek .üzere .A- depolar İspanyaya olan silah sevki)a - dar kalmıştır. yaraladı 
k ı Alrr n - ltah an mtinas brt!cruıi 1 \b•u1stuıd~la \ ektçd~koslovakya harıtasınaan tının mevridleıı değiştirilmek suret:ıe Çayda Balknn mümc$sillcrındcn başka İ~miı 12 (A.A.) - Do abk pıda f1..'-

h·· al .c ı me c ır. · b t Id H" d ~ u ı bır ş kıld ) dm. tıyoı. l\Ie "'Ja . teşkıl edılmiştir. kordiplomatık ve Mısır nazırlau ve ec- eı ır emaye o u. u E' ın namın a 
~ u k bı Alman m muı u tarafından Dır de dosy da Von Papenin talimntı- Komitenin ordu He ;rtibat ve biih- nebi ve yerlı mumtaz sahıslar hazır bu- biı i mctrc..,i Lfıtfiye) i kiz ) C'rınden 

ı, ulan bır ve ıkada, Tirol N:ı- ~ ) azılmı \•e biıtun dogu Av~~p8:5ile bar münasebetleri vardı. Bu münasc - lunmu~tµr. ) nralndı. Derh· 1 hactum'' e knldırılan 
ımdilık he:r turu propaganda· 1accııı~tan ve Balkanlarda endustnyel b tl p . d "h' ı- .. . Başvckıl S muamiste Rü tiı Aras şc· kadının ha) atı trhl kedcd ı. Cırayetm 

nuf ıa d ı t' olarak şimdiye kadar elcic ~ eı' . arıs e dve lmu hı~ .. ~omu,nızrn f' b. . . . . . kı"kançlık . und n " k v ı un l 
ın•lması bıldırılm kte V"' fak t . . . • ınuve rı mevcu <>an uvu rner ·ez - re ınc uy bır zıy f t v rmıc v ziva- " ,; .. 

1 
m r .- edilen netıcey ı de gostcrcn hır phı:u . . • . . •· . ' " t 

uy, nın A man) a taraf nc!an ılha- muhte' 
1 

, esıkalar mevcuddur. lerde teşrıkı rne aı ımkanını tedkıke 

1 

fotı parlak bir suare takıb etmı tir. ır. 
--------· matuftu. Knhıre 12 (A.A.) - Rüştü Ara_; yarın Hindistanda Müslümanlarla 

Ç 6 ı ·ı • ı ı• Dölonkl, ısınım vermek ı ,temedıği I sabah matbuat müme sıllerini k bul cde-z n l erzn zmir bazı zabitlerle münasebete giriştiğim c ktır. Mecusiler çarpışhlar 
İl • h k • • bildiımiştir. Londra 12 (A.A.) - A lah bad'da&. 

erz are eti Fuarı ıçın . Avusturya sa bık bild.ıilı)Or. 1\1{\ Jıimanl r' 'l\focuc(lcr lngiliz Harbiye arasında \UkU bUtan çarpı.malarda 1 -

Japonlar mukabil taarruza 
geçtiklerini bildiriyorlar 

'eııLond a 12 (Husu::;i) - Çin kuvvet
~n C nubi Ş ntung'da ve Şangha

her enubu garbisinde ilerledikleri hnv . 

Harbiye Nazırı k: kişi olmuş. 16 kı ı )aıaıanm·~tır. 
Nazırı Mussolini Kıtaat müdahaleye mecbur kalmı.tır 

kararname çıktı intihar etti 
Döviz müsaadesine dair 

Ceph erı 'llektedir. Maahaza, muhtelıf 
ı n elerd ki askeri harcka! hakkında 

d n haberler biıbır·ni tutmamakta-

t kJ~nJa~, Çın hürumun•t durdura -
·l<"r Ukabıl taarruza geçtikıerm., Çin
le 11 

1 ~1 ri hareketlerin" de,·am ettik
d a etmektedirler. 

Ankara, 12 (Hususi) - İzmir fuarına ile görüşecek 
i:;ıtirnk edecekl0re vorılecck dövı..: :nü- • R . t 

. Paıis 13 (Hususı) - omavı zıyarc 
ısaadesı hakkında hazırlanan kararname . . . ~ 
-,::7 k'll H ı· d t d'k d''d. edecek olan İngılız harbıye nazırı Hor 
~ e ı er eye ın e as ı e ı. ı. .. . 

K 
· T · k. 'th ı· t I Belişa Mussolini ıle de goıiışecektir. Bu ararnameye gore ur ıye ı a a re- • . 

Jimİ ile hususi anlaşmalaı~ gôrc idhali g.~rüşmenin ;ıususı mahıyette olacağı 
serbest ecnebi mallarını teşhir etmcık ve soylcnmekte 11 

• 

satmak üzere seı giyP bizzat iştırak eden 
ecnebi fırmalar veya bunlar namına ha- Macaristanda 
ı ekE:t eden salôhiycttar yerli teşhirC'il<.'· N • d 
rin, tzmir enternasyonal fuarına getire- azı propa gan 3S1 
cekleri mallnr bedellerine ha~redı:mesi 

Dün altşamki yangın 
Viyana, 12 (A.A.) - Yarı resmi bir Dün gece saat 21,04 de Kad köyundc 

menbadan bildirilıyor: Rasımpasa mahallesinde A vnalıfmn o-
Sabık federal Avusturya ordu~uııdan khğında 32 sayılı ve İspironun salubı hu

sabık harbiye nazırı General .lehnc:, c- lunduğu evin üçüncü k tının çatı ve ta
vinde intıhnr etmiştir. Fevkalade malı - vanı tutusmu~tur. Yangının M ryem.ına 
keme azası sıfatjyle General Zchner, 1924, kandilinden çıktıgı anla!;ılmıştır. Riızg~~ 

temmuzu hadıselerini müteakfo bir çok' rm şiddetli esmesınc ragme'l, itfaiycnıo 
Nasyonal - Sos)alist hakkında i1am ka- gayretile at şin te\c üün meydan v~ 
raıı vermişti General'in intiharının bu rilmemiştir. Z bıtaca yapıl •1 tahkil.ata 
sebebten olup olmadığı daha malum de- nazaran, evin sigortasız oldugu n•ıl ıl~ 
gıldir. mıştır. 

---~~:::-:c-,. Londru memnun t'l ticari ihtı~nçlar meyanmdn yüz Budapeşte, 12 (A.A.) - Havas a3ansı-
~ndra 12 ç şar 1 c, " · h b. · b 0 ldiriyor J l t<"ıi c - Bütün ~azetcler in - bin liıalık serbest dövizin 1938 Izmir c-r.- nın m.u a ırı 1 

• • -----------------·---

la"ı n a k ri muvaffakivctıcıindcn do- , 1 ! na tahsis edılmesi k:ı.- Nazı propagandasının artması ış mah- Sabahtan Snbııha 
ol l"'.l ·' teınas)ona unn . b'. "k b. d' d v 

dirıe ein- uniyetlerini beyan etmekt~- l d ·1m. t Bu ~üz bin Iiraıık serbest fellcırınde uyu ır en ışe oguı mus -
P<>n, t htı arın ba~langıc ndan beri Ja- b~ •i: ~e ~II~·lerın iştırak cierecelerinc tur. Borsa fiatlnrı gittı.kç~ alçalınıs. ve 

t an n felfiketıe neticelenecek bir i· d~\ fun~· komitC'.:ıı kaı arı v~ fuar hük(ı- birçok eshamın kıymetı y~zde on nısbc-
a .. :l <>bb.ı ettı'gVı'nı ~dd'a eden Tav. mis goıc . t d'k. :- · b h tinde düşmiiştur. İktısadı hayatın her .. "' - met komıı:.crmın as ı ı uzerınc e eı I . . 
e..J re~ b11hassa memnun görünmek - k ık· b l'r yı g safhasında yahudılcr ıçın bir :--isbct ta -

u. 0 teşhırcıy€' en ço. 1 t kın. 1 
n 

1 
eçkmt ~-1 yin eden kanun dolayısı le rnurttan bcrı 

har · U azete, he,.•'cti umumive iti· k 1·ı" tevzı ve a sun o unaca ır e k J mc şar 1 .::....._ • ı baslıca eshamın kıymetleri vtlzdo:? kırk 
tı ..... tıa() ri vaziyetın Japon emelleri- • 

'' a d M k • k d t 1 1 kadar diışmüştur. " e S . Belediye meclisinin dunkü içtimaında l 01madıgvını "azmaktadır. 1 a a pe ro 1 
li Can - Kay - Şek J • hristiyan milli paı tisinden Andre Sillc-

lle Snko,v 12 '(A.A.) -Çan - Kay· Şe!t mese eSI 1 rik, milli iktısadiyatın muvazenesinı 
eferun un geçen pazar gi.ınü bir hava tehdid eden yahudi sermayelerinin uzak-

ı 01
1 

e nı ında ölmüş oiduklarına da- f ngi!terenin protestosuna !aşması keyfiyetini protesto etmiştir. 
tllektan haberler resmen tekıib ed:l -

edir. ' · me.nfi cevab verildi 
/(Cif] - Meksıkn 12 (A.A.) - M~kıc.ikadaki İn-
Jİ T() k 8JlllllU11lln giliz pEtrol kumpanva!arın aid malla-

8/f il Oh rın 1 tim:iıkıni pı ot sto eden İngiliz 110-

• • 
1 

_. _ tasına Mck::.ıkn hukümetı r ı,,,i Kardenas 
12 (Hu usı) - Adlıve 'C'ka 1 . d' ce\ abdn, bu istimlakin bir kanun 

ı.. 1 M'.dd ·ı· . , bır \el ı ,ı 
:JU u ıumumı ıı, n c 'b' c vapıldıgını , ~ hın. enaleyh 

d 
ınucı ın • 

u gondE. rdıgi 'ieklın e gcı- 1 f 1. hu'"t"ım tuım Mt k ,ık n.n d· hili . k ngı ız r. 
ll haber h kkında ala .,....

1 
ışl ri hakkında prot oya :ı. ihıyeti ol-

1 a ı uduı: d nı bildırmrnt dir. . .b. Jl"a 1 ı 
ıp k dro kanu rn ta ırın- -

t kilatta degi ı'dik'er ~n- Vali Ankaradan d(indii 
a s bunun İ t:ıııbıu ırıu".i· '· 12 Husu i) _ Şehı ın ılü 

11e d( ıl kun•ınlaşınası Od- An ~ara ( .. . Ü ı.. d v b 
uvük 1rılkt )f c'i::ı ne geti- bulunan 1st,mbul Va.ısı .. un ag u 

d l "k''aın iı;tanbula hareket ettı. 
..ı e er.> " -ı 

lzmirde vef c.t eden saylavın 
cenazesi törenle kaldırıldı 

İzmiı· 12 (Hususi) - Di.in vefatını 
bildirdiğim Sa) lav Osmnn1 rı cenazesi 
bugun Bucadakı evinden basda b ndo 
oldugu halde kdldırıldı. Vali, mcrhu -
mun m ıarı ba ında irnd ettiği hır nu
tukd.ı merhumun milli miıca lclcdckı 
hızmctlcrini savdı. 

Şalvapin öldü 
Paris 12 (Hususi) - Dı.invanın en bü

) ük Bnc;osu sayılan büyük s1n'atkar Ş:ı!
yapin ölmüştüı. 

Meslek acıları 
Diın na} atuu kıtablar dr .. sında çu ı utmüş, hassa ve ince ruhlu bir u t.adl 

derdh.:ştik. Fikır \'e edebıyat dünyamızın miıtcv ı !arından bırı oıan u ad 
henüz ıhtı) ar denemiyecek b~r yaşta oldugu haldC' o kadar ) orgun ve ne 'E.'-

siz gorunu) ordu kı acılarım deşmek ıçın ancak kcndısi gıbı muztaııb hır 
d stla konuşması kıifı gelecekti. Cevval zek:ı mı goz bc.:bekkrinden tasır ın 
dostum uvkusuzluktan, iştihasızlıkt ı n şiküyet cdı) ordu: 

- Kafam omuzlarımın üzerinde hiı ı~kencc aleti oldu. Bu ıkı sa..ıtlik suku 
na kavuşmak jçin beyninıı uyuştu ·mağa mecbur oluyorum Artık yazır l.r 
degıl, okumnk zevkini de kaybettiı:;imi anlıyoı um. 

Edib, şaır, mütefekkir do:stum bir soluk ha) aJ gıbı çekil p gıttı. Ma amın 1J ı· 
şında yalnız kalınca insiyaki bır rc.ıksiyonln kC'nUİmi \'C kr ndım gibi oımh ı 
rinl ki tabla kalem arasında geçiren meskkda laı ı di.ı u 1dür •. 

Gençli[,imızde meslek aşkı, şohrtt a kı bızı a\ utrr u tu Ha) 
beklemeden saadet bildiğımız meslc ki murnffakı) c ti ı p ınd 
landık. Fakat ı uhlarımızın heyec:ını dınmcdc n \ ucudumuzun 
kcsılmeye ba 1 dı. 

Yucudtimiı u dıri tutan maddi u ı uı 1 ı ?.a) ıf Jıkç u t, drn 

tta1 ok <y 
Iro up )U\ ı 

n\uka,em lı 

ba ımız omuzl rımız ustünclı.:: bir ı kt ne m ,ı ( ı o.m b ı. Bu un 
\ yahud ) rın bır posa haline gC>lM<.' ı muk ddcr u \ .. , tirrı 1 B b a k, ı ı1 • 
rırr aıınd suıukkmekt• n kurtarmak ıçın nemız var? 
. Fıkıı, ?' t ve meslek dun yamı Ja az çok, h llo ın gore g 1 c k fü sılleı e 
oı nl'k ol 'b1l c k. oh ret ) p:.1.nlard:ı l fer g..ıt \'e k, na tıerını gozı 1 ıni hayata 
kapı?•ncaklaıı gu~e kad ı dnam c' tı :neluinı beki mek hakı,ızlık değil mı? 

Gonul ı t r kı ıhtıyaı lıJımızda, sukun ve ı tir nate u~adıgım t b . . ~ ız, muz nrı 
dcvıı lcı ımı.zde bıze teselli verecek bir yuvnmız oLun. 

Bur11'm Cahid 
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Şehir meclisinin toplantısı 
dün münakaşalı oldu 

Seyyar aşçılığın kaldırılıp kaldırılmaması münakaşa
sında karikatürist Cem Londrada seyyar balık 
pişiriciler bulunduğunu söyledi ve maddeye itiaz etti 

şey ikame etmeliyiz ki seyyar aşcılığı 
kaldıralım, denilmiştir. Bu itiraza: 

SON POSTA 

Hava rasad 
Merkezleri 
Çoğaltılacak 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Mü 
dür1üğü halka ve köylüye hava vazi -

J yetini evvelden haber vermek için çalı
şan hava rasad istasyonlarmm çoğal -
tılmasına ve bunlardan istifade im -
kanlarınlll arttırılmasına karar şer -
rniştir. Bu maksadla yeni h!r program 
hazırlanmıştır. Bu program mucibince 
memleketin belli başlı mıntakalarında 
yeni ve büyük hava rasad istasyonları 
kurulacaktır. 

Süleymaniye camiinin tamirine 
yüz bin lira sarfedilecek 

İstanbul Vakıflar Başmüdü'rlüğü bil 1 
sene İstanbulda yapılacak tamirata aid 
hazırlamış olduğu projeyi umum müdür
lüğe göndermiştir. 

Sinan sitesi olacak Süleymaniye camii 
ve civarı için sekiz yüz bin lira harcana
caktır. 1938 mali yılı büdcesinc tamirat 
masrafı olarak ayrılan dört yüz bin lira-

nın yüz bin lirası Süleymaniye camiine 
sarfedilecektir. Sinan sitesi peyderpey 
vücude getirilecektir. _________ ,.___... ___ ..._ ____ ~.,._,-

Stenografi kur•u 
Eminönü Halkevinden: 19/Nlsanda baş -

lamak ve üç a1 devam etmek üzere Evimiz
de bir (Stenografi) kursu açılacaktır. Kurs 
zamanları Salı ve CUma gfinlerl r-aat ll8 den 

Şehir Meclisinin dünkü toplantı -
sında, İstanbul ve Beyoğlu cihetleri -
nin ana planı ve bunları izah eden ra
porun tedkiki için muhtelit bir komis
yon teşkiline ve bu komisyona, mecli -
sin her komisyonundan ikişer kişi ay
rılmasına karar verilmiştir. 

Dığer bazı işler ba7J encümenlere 
havale, bazılan da tasvib ve tasdik e -
dild kten sonra, konservelere imal ta -
rihi ve san'ati hakkındaki kaydın \Te -
kaJetce hazırlanan Kodeks a!imanter 
hazırlanıncaya kadar tatbıkinin tehiri
ne karar verilmiştir. 

- Sıhhiye Müdürlüğünce buna ih -
tiyaç gösterilmiştir. Sokakda, tozun 
toprağın içinde, kirli ellerle yuğurulup 
pişirıliveren bir köfte de sıhhi olmasa 
gerektir. Seyyar aşcılığın yerine, ihti -
yaç, icab eden şeyi ikame edecektır. Sı
rık hamallığını kaldırdığımı~ zaman 
yerine neyi ikame ettik ki?.. tarzında 
cevab verilmiştir. 

Ayrıca yurdda mevcud meteorclojı• 19) za kadardır. Kursa devam etmek için 
istasyonlannın modern ve ahenkli va- orta tahslll bitirmiş olmak şarttır. Yazıl -
sıtalar ilavesi~e ~a~a iyi ~ir şe~ildc ça- mak 1st~yenler1n hergün metteb ıahadet •

1 

Siılc.myaniye camiinin içinde1;i f' 
lışmasını temın ıçın yem tedbırler a - namesi ve lkiger vesika fotografı ııe Evimiz tezyınat kaldırılmakta Sinanın nak 
lınacaktır. bürosuna müracaatıan üAn olunur. meydana çıkarılmaktadır ., 

Karikatürist Cem: 
- İngilterede balık sarfiyatını art -

tırmak için hatıra gelen tedbirlerden 
biri de seyyar aşcıların sokaklarda ba
lık pişirerek halka satmalarıdır. Bugün 
Londrada, böyle balık satan 1500 sey -
yar balıkçı vardır. Bu, her yerde ya -
pılır. Her medeni memlekette tecviz e
dilen bir satıcılığı burada menetmekte 
sebeb göremiyorum! demiştir. 

Trakya mıntakasını teınsil edebi - ••••••••••A••••;,,•••••••••••••••••••....,.•••••••• ....... _ ..... ~ 
lecek ve bütün ihtiyaçlan karşılayacak U L U M r-

Bundan sonra da talimatnamenin 
DUnya muhnrrirlerinden tercurnel şekilde Edirnedc büyük bir istasyon Emltik Bankası BaşınühendJst Bay cema- · 

.. serisi numara: 18 
lokantacılar, aşcı dükkanları, kebabcı -
lnr ve işkembecilere aid kayıdları iht1-
va eden maddesi kabul ve tasvib edil -
miştir. 

vücude getirilecektir. lettın Ustünay, Vakıfiar Genel Direktörü 
Bay Fahrettln Klper ve BaşvekAlet hancı N. G O G O L , 

Talimatnamenin 32 inci maddesin -
de: «Balık, köfte vesaire kızartarak ve
ya her ne suretle olursa olsun seyyar 
aşcılık yapmak yasaktır.• denmekte -
dir. Bu madde çok uzun münakaşalara 
scbeb olmuştur. 

Panayırlarda, sayfiyelerde, her yer
de dükkan tesisi mümkün olmadığına 
göre seyyar aşcı bir ihtiyaçtır. Bunu kal 
dınrsak yerine neyi ikame ederiz? Bir 

Hastanede geçen 
vak'a bir 

Dün Haseki hastanesinde garib bir 
vak'a olmuştur. Vak'a şudur: 

Fatihte Şükrü paşa konağında oturan 
Süleyman kızı Şükriye hasta çocuğunu 

mu;ıyene ettirmyek üzere Haseki hasta
nesine gitmiştir. Çocuk muayene edil~r

ken, omuzundan çıkardığı tilki postunu 
pir sandalya üstüne koyan Şükrüye bjr 
,müddet sonra kürkün yerinde yeller es
tiğini görerek biraz evvel odadan çıkmış 
olan yabancı bir kadının çaldığına zahib 
olmuş ve kadının peşini tcıkibc başla

mıştır. Nihayet Yusufpaşada onu yaka
lıyarak omuzundaki kürkü çeki.p almış: 

- Benim kürkümü çalar ds kaçarsın 
ha ... Haydi bakalım karakola diye bağır
mağa başlamıştır. 

Neye uğradığını bilemiyen kadıncagız 
bir türlü yakasını bırakmıyan Şükriye 

ile beraber Aksaray karakoluna gilmiş
tir. Hırsızlık isnad olunan kadının hüvi
yeti tahkik edilmiş, ismi Mebrure olan 
bu kadıncağızın şerefli bir aile kadını ol
duğu ve Fatihte Nişancada oturduğt.ı tes

bit edılıniştir. Karakoldan hastaneye gön
derilen bir komiser muavinınin orada 
yapbğı tahkikat neticesinde hastanenin 
stajyer doktorlarından birinin Şükriyeye 

olan yakınlığı dolayısile kürkü kaybol
masın diye dolaba sakladığı anlaşılmış

tır. Kendis!ne iftira ettiğınden dolayı da
vacı olduğunu söyliyen Mebrurcnin bu 
talebi haklı görülerek Şükriye iftira su
çundan cürmü meşhud mahkemesine 
gönderilmiştir. Müddeiumumllik evrakı 

Neticede Encümenin bu hususta ye
niden tedkikler yaparak bu maddeyi 

münasib bir şekilde ve seyyar aşcılığ! 
biraz zaptı rabt altına almak üzere ta
dil etmesi lüzumundan bahs ve Encü
mene verilmesine karar ve içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Camilere bedava 
su verilecek 

Camilerdeki Kırkçeşme sularının ke
silip kesilmemesi ve yerine verilecek şe
hir suyundan ücret alınıp alınmıyacağı 
hakkında Şurayı Devletin verQ'llş oldu
ğu karar Belediyenin aleyhinedir. Şurayı 
Devlet, şehir suyunun, Kırkçeşme--sulorı 
gibi parasız olarak camilere verilrnesıne 
karar vermiştir. Bunun üzerine hamam
cılar tekrar Ankaraya heyet yollamışlar
dır. Heyet, temaslarını bitirmşi, dün is
tanbula dönmüştür. 

Balkanlı misafirler 
dün Beylerbeyi 

sarayını gezdiler 
Balkan Antantı Matbuat kongresine 

iştirak eden murahhaslarJa ekonomi 
konseyi murahhasları dün öğleqcn son 
ra Dolınabahçe Sarayını ve müteaki -
ben tarih sergisini gezmişlerd:r. Sergi 
hakkında kendi.letine izahat verilmiş 
ve murahhaslar çok büyük bir alaka 
göstererek takdir etmişlerdir. 

Bundan sonra Şirketi Hayriyenin 
hususi bir vapuruna Sarayın rıhtımın
dan binilmiş ve Boğaziçinde bir gezin
ti yapıldıktan sonra vapur Beylerbeyi sa
rayı rıhtımına yanaşmıştır. Murahhaslar 
ve Türk gazetecileri Sarayı gezmiş

lerdir. Müteakiben Sarayın havuzlu sa 
lonunda Matbuat Umum Müdürlüğü ta 
rafından ihzar edilen büfeden rr.isaf ir-
lerimiz izaz ve ikram edilmiş'erdir. Sa 
at 19 da vapurla İstanbula dönülmüş
tür. 

Hamid ihtifali 
Şair Abdülhak Hfımidin ölümünün bi

rinci yıldönürnü münasebetile bu akşam 
saat on altıda Üniversite konferans salo-

Hamamcıların bir çoğunun elindeki ve
sikalarda hamam binası ile suyu da mülk 
olarak görülmektedir. Hamamcılar An
karada yapmış oldukları temaslarda 
mülk ve hayrat olan Kırkçeşme sularının 
yerine şehir suyunun parasız olarak ve- nunda b~r ihtifal yapı~acaktır. ~u toplan-
rilmesini istemişlerdir. Esasen birçok ha- tıda U~ıversite. Ed~bıyat Fakul~esı d~
mamcılar şehir suyunu taksitini ödeme- _çentlerınden Alı Nıhad ve İsmaıl Habıb 
mişlerdir. bir:r nutuk söyliyecekler, Hamidin şi.ir-

Dahiliye VekAletı, hamamcıların ken- lerı okunac_ak, ha.yatından ve eserlerın
dilerine tenzilatlı tarife tatbiki teklifini den bahsedılecektır. 
esas itibarile kabul etmiştir. Eğer ha- Beyoğlu Halkevinin merkez binasında 
mamlara şehir suyunun parasız olarak da Hamid ihtifali yapılacak, Hamid hak
verilmesl kabil olamazsa pek az ücret kında söz söylenecek, şiirleri okunup na-
mukabllinde verilecektir. mı anılacaktır. 

Şehir suyu tesisatının camilere kadar 
Belediye sular idaresi tarafından yapıl
ması büyük masrafa mütevakkıftır. Pa
ra tedarik edilinciye kadar tesisata baş
lanamıyacaktır. Bu yüzden Kırkçeşme 

sularının camilerden ne zaman kesileceği 
henüz malı'.im değildir. 

.... -·····-··················· ... ····· .. ········--·--.. 
asliye dördüncü ceza mahkemesine tev
di etro4tir. 

DOGUM 
Gazetemiz tahrir ailesinden Şakir Sun -

gar'ın blr kız evllidı dünyaya gelmiştir. Nev
zada uzun ömürler dileriz. 

VEFAT 

~··················· ....................................... ...... 

İstanbul asliye birinci ceza mahkemesi b:ış
kanı Sadeddin Güre evvelkl gece vefat et
miştir. 

Cenazesi 13-4-938 çarşamba gunu (bugun) 
.saat 11 de Şehzadebaşında, Veznecilerde, 
Bliyük Reşldpaş:ı caddesinde, 21 numaralı 

evinden kaldırılıp Fatih camllndc cenaze na
mazı kılınarak Edlrnckapı hnrlcındeki mak
beri mahsusuna dc!nedllecckL1r. 

Avrupa hatıl boyundaki· çirkin 
binalar istimlak ediliyor 

Planı yapıldıktan sonra Anadolu banliyösünde de 
çirkin manzara arzeden binalar kaldırılacak 

Allah rahmet eylesin. 
Mcrhwuun tercünıei hnli 

Merhum Sadeddin Güre Abdı nin o~ludur. 1 

1305 yılında Vellç'de doğmuş, Mar.astır lda
disiyle hukuk fakultesinde okumuş, 1327 yı
lında hukuk fakültesinden allyyulAla dere -

Trenle Avrup:ıdan gelen yolculard:ı pek lterdlğ!nden orta~an kaldırılması iktiza eden ce mezun olmuştur. Konlçe, Elbıstan ve Yal
fena intıba bırakım Ahırknpı civarındaki bina vesaireyi tesblt ettırmektedlr. vaç M. UJiklerinde ve ttGö~en vekErdek rris
tenekc evlerin dokuzuncu 1 1 tmc ldart.sl ta Kuçukçekmecedcn itibaren Yenlkapıya llklerinde ve Niğde is nn mah eme 1 fıza
rafrndan yıktırılm ı kararı tırılmış beledi- kadar lmUdad eden hat boyundaki çırkin ın lığında ve Karaman ve Kayseri cinayet M. 

• ' aat kaldırılacaktır UJiklerlnde ve Kayseri asliye C<!z .. rcisllğln-
yeden buranın planı istenmişti. Devlet de - ş · de ve Yozgad ve Konya M. u.Hkl<>rlncle bu-
miryolları Avrup:ı hattı işletme mudurlu~u Nafia VekA.letı Avrupa hattının şehir plfı- lunmuş ve bu c. M. UJiklerlnde iken göster-

Jstatlstıkler ftlbesl Direktörü Bay Hft<:amed - M sı 
din Klperln büyük hemşireleri, Bakırköy em- - a y 1 5 e C e -;:;.; 
razı akliye hastanesi ve Darülaceze göz mü
tehassısı Ba1 Doktor Ahİned Cevdet Uiur'un 
kayınvalldes1 ve tüccardan Bay Halil KA -
milin validest. 

BAYAN FATMA SABiHA 

rahmeti rahmana kavuşmuııtur. Cenazesi bu 
gun Teşvildyede EmlAk sokağında 84 nu -
maralı apartımandan kaldırılarak namazı 
öğleyin Teşviklye camilnde kılınacak ve Ka- \.. 
racaahmeddekl aile makberestne defnedlle· 
cektir. Merhwne salihatı nJsvandan idi. Al -
lah gnrlkl rahmet eylesin. ......... .._. ...... , ___________ _ 
ERTUİİBUL SADi TEK 

EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

ve 
PORTRE 

Ruscadttn çevirnnıer: 

Hasan Ali Ediz - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 

BALK 

Bu akşam 
Bakırköy Çank8~ 

Sineınasındtı 

ŞİRiN ., 
TEYZJı 

Operet a: S » 

SARAY sinemasında 
WlLLiAM POWELL 

Ye 1936 • 1937 müsabakasında altıO 
heykel mlikafatını kazanan yıldız 

LUiSE RAiNEA 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılaJS 

ÇARIN CASUSU 
Fransızca sözlü filminde, harpten evvel 
meşhur l{ontes M 1 R O N O F F il6 

Prens W R O N & K Y arasında ce
reyan eden hakiki aşk macerası gOzlerl· 

niz onnnde canlanacaktır. 
Jıaveten: FOX JURNAL ~ı ___ ı __ .,. 

BU AKŞAM 
MEL EK 

Sinemasında 

ZEVKLi • EGLENCELl - ŞEN 
ye N E F t S bir komedi 

PARiSTE BULUŞALINI 
(Fransızca sUzIU) 

Baş rollerde : 

CLAUDETTE COLBERT 
MELYYN DOUGLAS·ROBERT YOUNG 

Ayrıca: Paramount dünya havadisleri. Numerolu biletleri 
evvelden aldırınız. Telef on: 40868 

Güzelliğine, se
sının tathlığma 
bütün dünyanm 
hayran olduğu 
en güzel film 

yıldızı: 

• 

Mlsll g8rUlmeyert 
eşk filmi. 

Aşkın, hissin en 
güzel romanı. 

BUyük yıldmn ell 

nefıs şarkılrm tspan· 
yol havaları ve 

rnJ..sl ın. 

burada yapılacak istimlakler ıçin harcana - nmda alacağı yeni şekli sormuştur. Vcrllcn diğl daimi ikdam ve ehliyetinden dolayı iki 
cak para mlkdarım ve yıkılacak evleri, dü- ccvabda Yenlknpıyn kadar hiç bır değişik - defa takdirname ne taltif edilmiş ve ceza ~iri.il~ 
re~~~~~rtk~~~fu~~~-~~~m~~~n~ç~~Mi~~"~amfilü~~~~~~~nlm~~~~~a••~•••••••E•m••~n••~m~~~~-, 
len bir komlsyon mal sahlblerlle temasa geç başladıktan sonra buradan Sirkeciye kadar kında tedkiknttn bulunulmak ilzeıe Anka
mek uretııc istimlak muam eler ne b la - uzanan hat boyunun yeni şekle ore tanzim rada toplanan komisyona Aza olarak ~tırak 
mış bulunmaktadı . Sirkec tr n is• yonu - edilmesi zaruri olacağı blldlrilmi~tlr. etmiş ve 30 temmuz 933 tarlhınde te.!lan 
nun onu meydan ş kil rken Ahır - Haydarpaşa - Pendik hattındaki bJ glblltemylz mahkemesi raportorlüğüne ve 23 ha-
kapı c.varının da tnnzı~ın bakli ca tır. inşaatın yıkılması şehlr pllinının bu semte ziran 935 tarihinde İstruıbul asliye birinci ce-

~~ ~~ aıI M~-~d~~ı~~~~~n~ra~a-~re~lne~~ ~~~u~w~~~~~~~~~~-~--~~C~E~ri~~~~~~~~=~ 
dürl 'lu e h t bo go - c ktır. iken ıı-12 4 938 tarihinde ve!at etmiştir. L.: 
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~ lf..an Bey bir havadis 
~ bilnıenı Yalan, bilmem 

\ 1 

' -

• ... OD 1ekls y&JUldalı apll 
olan genç Jmlar, 

... sinemaya girerken Yat
Jannı söylemele mecbur t1b 

tulacaklamut· .• 

Fransanın, başlıca hedefierindt>n bJri 

Kara Borsa 
Faalllgette-1 

(Bar tm-afı 1 hıci uyfada) 
berlere pek te inanmadım. Fakat, bu· 
tün bu gibi işlere vakıf bır dostumdan 
öğrendiğime göre bu hesabın, ba~ka 
taraftan, bir de tutar cih.ti nrrnış. 

Dostum §Öyle anlattı: 
c- Buradan Türkiyeye ekseriyetle 

İngiliz lirası, Filistin lirası ve bazan da 
frank gibi ecnebi dövizleri gidiyor. 
Bunlar orada kara borsada yüzde yir· 
mi bet kadar bir fark yapıyorlar. Fa
kat bu paralann mukabillertni tekrar 
bu tarafa getirmek için de Türkiyede 
altına müracaat edip onu kaçırıyor
lar., 

Bu hesaba aklım yattı. Bilmem doğ .. 
ru bir hesab, bilmem yanlış, fakat, ak
la yakın bir iş. Yalnız havadisi kayıd 
ile iktifa etUm. 

Sovyet ordusu 2,5 milyon 
Chamberlain kabinesi ile sıla if beraber- kişiye iblAg ediliyor 
liği olan yeni hükumeü hiç §Übhesiz ln- (B tara~ ı irıd # 

gilterenln Habeşistan hakkında Cenevre- tJf ,. b" ltlJlıacla) 
" ma programının ır kısmıdır 

ye yaptığı muracaata müzaheret etmek- Ha k tl · · 
ten geri kalmıyacaktır. Çünkü bu hükıl- va uvve en, gene Stalin'in emn. 
metin dıı politika programı da İtalya ile le k 6 ~in :yyareden 1 O bin tayyareye 
dostane ve normal münasebetlerl:ı tekrar çı aı: aca ır .. 
tesisini derpif etmektedir. Dığe.r makine imalatı için çalışan 

. SO fabrıka bundan böyle, yalnız tay • 
MalU.mdur ki, HiUer ma}'ll bqmda yare yapacaklardır. 

Hasan Be1 - Desene, bun- Romayı ziyaret edecektir. İngiliz • İtal- Moskovada, bu son kararlar, Hitte • 
dan yan dostluğunun yenilenmesi daha ev- rin Avusturyayı ilhak et · 

sonra slnemalarda ba· vel yapılnılf olacaktır. l'ransaıwı M ..... F ' t---- mesıne ve ...... ı.- rutgeleml ~ ~- r&lli(onun ~yadaki ilerlemeler: ... 
.JWMa&• yece •• z. bir anda Bomada muııtaum bir pldld9 kaqal•k teı•kkl. -ı.--.ı....-.. _ .... 

----.WIUlf. 



6 Sayfa SON POSTA 

,_ Hadiseler Karşısında 1 IKADDNI 

Vapurda, sağımda oturan orta yaşlı er
ek sol gözile gazetemin birinci sayfasın

daki serlevhalan hatmetti ve bir an için 
ola kaymış sol gözünü doğrulturken: 

- Vah, vah, vah! 

- Evet haklı olabilirsiniz. Fakat, İs
panyada isyan edenler ... 

- Frankoya karşı ayak direyenlerdir. 
- Sizin görüşünüz, hisleriniz böyle o-

labilir. 

Kışlıktan baharlık 

~~ yapmak 
~.,, çareleri 

memur yeni bir 
da va açtılar 

Diye ihtisaslarını çığa vurdu. Ondnn 
1araf a döndüm: 

- Bir §ey m1 olmuş bayım? 
- Gazetenize şöyle bir gö~ atmıştım 

- Hayır, hayır görüş ve his meselesi 
değil, ben gazetelerin yazdıklarından b:tş
ka bir şey bilmiyorum. Nitekim Japonla
ra da gazete havadislerini okuduğum için 

Şarkdemiryolları idaresile beraber Nafıa vekaletini 
dava ederek hali tasfiyede olan şirketten ikraınİ 

da .. acıyorum. 
ve tazminat istiyorlar 

- Mal(im efendim. 
- Çin kuvvetlerinin Japonlarla tekrar 

lıarbe tutuştuklan havadisini gördüm .• 
bunlar Japonyanm yarısını aldılar. Hala 
da harbediyorlar. Daha ne istiyorlar bil
mem ki! 

- Japonlukla bir alakanız? 
- Ne münasebet, ben nerede, Japonya 

nerede .. rica ederim. Siz de ne anlayışsız 
bir insanmışsınız ... Ne diye parar veıir 
de gazete alır, okursunuz! 

- Siz de gazete okuyormuşsunuz ya! 

Şark Demiryollannın devlete geçmesi do
layı.sile açıkta kalan bazı memurlan iatıın
bul 1 inci ticaret mahkemesine müracaatla, 
haklarının kaybolmama.sı için, bir dava ı · 
kame et.mişlerdl. Henüz tahkikat safhasın
da bulunan bu dava yakında ı:ıahkeıneye 
intikal edecektir. 

müddelumumllikçe hakkında tahldkntıı 
lanmıştır. 

Mıgırdıç anahtar uydurmak surcttle 
dJğ1 on bit apartımandan muhtelif PŞYtl 
maktan suçlu bulunmaktadır. ÇaldlğJ 
çok kıymeUi eşya arasında, mücevher, 
elbise, gramofon pıJftğı v. s. oulunmıı 

- Ya, öyle mi? 

- Evet, onun altında bir havadis daha 
var .. 

- Hangi havadis. 
- İspanyada Frankonun kumandasın-

daki ordu gene ilerliyormuş. İ§t~ buna 
memnun oldum. 

- Ya öyle mi? 
- Evet .• 
- Affedersiniz ama Franko ile aranız-

da bir yakınlık.. 
· - Hayır sadece gazetelerde ismini gö
rüyorum. Asilere meydan okudu. 

- Asilere mi, siz karşı tarafı asiler mi 
addediyorsunuz.. onlara karşı hiddetini
ttı sebebi! 

- İsyan! Ben isyana karşı daima gayız 
duyarım, kin duyarım. 

Kulağıma eğildi: 

- Laf aramızda, dedi, ben de gazete o-
kurum ama para verip almam. Vapuı da Bir mevsim elbisesini öbür mevsime 
yanımdakinin gazetesine, tramvayda ö- u~~uı:mak ~or bir iş değildır. Elbiseni~ 
nümdekinin gazetesine şöyle bir göz gez- bıçımıne. gore y~k~, . kol •. v.ey? b~ldekı 
diririm. Bütün havadisleri okur öğreni- her hangı ufak bır ikı degışıklık bır yaz 
rim. ' elbisesini sonbahara, kışlığı bahara uy-

- Tevekkeli değil! durabilir. Her yeni mevsime girerken 
- Tevekkeli değil dediniı? Ne demek bu neviden birçok ihtiyaçlarla karşıla-

istiyorsunuz? şırız. Elbiselerimizden birini fazla giy-
- Hiç, nklıma geldi de söyledim. mekten bıkmışızdır. Biri modasının 

* 
geçtiğini pek belli ediyordur. Öbürü
nün rengi mevsim için ya fazla koyu, 

Demfndenberl saçmalamasının sebebi- ya fazla açıktır. Yahud rastgele bir ye-
ni nihayet anlamıştım. ri, mesela yakası, kol altı eskimiştir de 

Gözucile başkasının gazetesinden hır- ötctaraflan yenidir. Bütün bunlar bir 
sızlama havadis okuyan, dünya vukuatı- elbiseden vazgeçmemiz için sebcb teş-
nı bu kadar bilebilirdi. kil edemez ama onları artık seve seve 

ismet I:lul(ı.S~ giymemizi imkanSızlaştırır. Bir değişik • 
lik yapmazsak bu ufak kusurlar yüzün

Diğer taraftan Şirketin eski memurla -
nndan 840 kişi daha 1 inci Ticareı mahke
mesi riyasetine müracaat ederek, hali tas -
11yede bulunan şirketin mumessllleri o.ley -
hine yeni bir davn ikame etm~lerdlr. 

Davacıların lstldasındn Natııı Vekı\Jetl de, 
müddeialeyh vazlyetlndedit. Davacılar ı.s -
tediklerl menaflln Vekfilet vasıtasıle temi -
nlnl taleb etmektedirler. 

840 memurun dava arzuhallndc taıeb et
tikleri hususat şunlardır: 

Memunn nlznmnameslndekl ihbariye ma
aşı, şirketin vermeğe mükellef bulunduğu 

hüsnü hizmet ikramiyesi ve 1928 IUlAfna -
mesı m uclblnce 10 bin liralık ikramlyenln 
önümüzdeki 22 seneye ald kısımların 1ta.sı 
istenilmektedir. 

L Bunları biliyo mu idiniz? =ı 
den hemen hemen bir elbiseden olu
ruz. Ycnilık yapmıya kalkınca bir tiir
lü kolay karar verilmez. Neresini çı
karmalı, ne ilave etmeli, neyi kaldır
malı? Alışmıyan insana biraz sıkıcı gibi 
gelen bu iş meşgul olan için pek tatlı

Bundan başka, davacılar memurin an
dıklan İıiznmnamelerlnde gösterilen nisbet 
üzerinden beş senelik hesab tutarının te -
mini llc memur ve müstahdemlnln geri ka
lan hizmetlerine aıd asli ve fer'i menfaatJe
rine mukabU, şirketin hilk<imetten nlar.:ığı 
taviz Ue mütenaslb olmak üzere, oir tazmi
natın memurlarıı maaş nlsbetlnde tcvzllni 
taleb etmektedirler. 

Bu müracaat üzerine, 1 incı Ticaret mah
kemesinde hazırlık tahkikatı açıımıştlr. 

Şirket mümCS-$llleri henüz cevablanm ver 
memişlerdlr. Cevabın verilmesini mütenkib, 
tahkikat ikmal edilecek ve davanın görW -
mesine haşlnnacaktır. 

Napolyonu ölümden kurtaran 
zayıfl.gı 

Napolyon, bil -
hassa dah& gene
ral iken çok zayıf
tı. Bu zayıflığı o • 
nu l'>ir gün mu -
hakkak bir ölüm • 
den kurtardı. 1795 
sene.il içinde i.:ii. 
Pariste açiık hü • 
küm sürüyor, halk 
taraf taraf kı -
yamlar tertib ediyvordu. O sırada, erka
nı harbiyesile birlikte Napolyon sokak -
tan geçerken etraflarını bir sürü karlın 
aldı. Bunlann içinde bilhaSSl şişman bir 
.kadın hepsinden ileri gidiyor, zabitleıin 
halkla alakadar olmadıklarını, onlar ye
yip içtikleri halde, halkın bir parça ek -
mek bulamadığını söylüyor ve kadınları, 
ubitlere hücum edip öldürmiy.:? teşvJt 
ediyordu. Bu sırada Napolyon öne geçti 
ve kadına şöyle hitab etti: 

- Valide, valide! Bir 'kendlne) bir de 

~eyva ve tebze'.erin vitamin 
itibarile zenginliği 

Bir çok doktor -
lar domatesi ve 
bazı meyvalan vi
tarnın zenginlik • iL 
lerinden dolayı ~ 
tavsiye ederler. v---~-~...111 
Fakat her doma -
teste ayni miktar
da iyot, manganez 
vesaire mevcud değildir. Bir meyvn veya 

sebzenin vitamin itibarile zcnginliğı o 

meyva veya sebzeyi yetiştiren toprağın 

verimlilik derecesine göre değişir. Mese

la kalsiyomu zayıf olan toprakta az kal -

siyomlu buğday yetişir. .......... ...___ ............................ --.. -··-
bana bak. Hangimizin daha çok yediğini 

kendin de görürsün! 

Bu mukabele herkesi güldürdil. Topla -

nanlar utanarak dağıldılar, zabit!er de 

yollarına devam edebildiler. 

Henüz yıkılmamış 
Bir yuva üstüne yeni 
Bir yuva kurulamaz! 

8. s. s. imzası Ue bir mektub nldım, o -
tuyucum bana, baflndan geçen ve hhH\ 
devam etmekte olan §U hldiscyl anlatı -
;vor: 

da tzhııra başladım, bana kllstahca ce -
v:ıblar verdi: oıNe ynpnyım, herkes bana 
bakıyor dlye kabahaUJ ben mıylm?11 di
yor, boya sürmekte devam edeceğini söy
lüyordu. Bu mücadelem birknç hafta cv
vellne kadar sürdü. Geçinemiyor, dalma 
mucadele ediyorduk. Nihayet bır gün pı
lısını pırtısını toplayıp kaçtı, sadece ah
bab olan bir aUeye sığındı. 

c- Kanmla geçinemedik ve ayrılma~n 
karar verdik. Fakat muhakeme uzun sür
dö. Bu müddet içinde ben kimsesiz bit 
genç kızla tanıştım, seviştik, onu kendl 
evime aldım, nişanlandı . Ollnler geç -
t.ıkçe arnmızdnkl rabıta arttı, tarı tocn 
g1b1 yaşamağn başladık. 

dır. 

EvvelA giinün modasının kolay taraf
larını araştır.malı: Acaba cebler ne şe-

o~ki!dar a,dliyesini yakan 
adamm muhakemesi kilde? .. Eşarp moda mı? Kr:ıvatlar, sen- . 

türler ne biçim? Blfız modası var mı? Üsküdar adııye binasını yakmaktan mnz-
Bu saydıklarımızı dikiş diken her ka - nun bulunan Nurettlnin muhakemesine A • 

. . . ğırceznda devam edllmlştlr. 
dm pek güzel yapabılır. Hepsınden de Dünkfı celsede dinlenilen şah!dlerden ad-
demode elbiseleri yenilemek hususun- l1yc clvnnndn nşcı cevher, şunları anınt -
da istüade edilebilir. Bilhassa blüz mo- mıştır: 

d d - Nurettin ara sıra öğle vakitler! dUkkA-
asın an ..• 

v • nıma gelerek, yemek yerdi. Hfıdlse akEnmı 
1. MeselA sagdakı rnod~le bakınız. da gelmiş, üç körte yemiş ve cebinden °çı -

Kışlık koyu renk bir robdu. Biraz da· kardığı bir şişe rakıyı içmişti. Sonra saat 
kol altları eskimişti. İyi bir terzi bu ro- 10 nn doğru çeklllp gitti. Ben yattım. Blr 
bun kollarını çıkardı. Ön ve arkasını müddet sonra, uyandırdılar, adliye blnıısı -

b · k d k t' y ı · d nın yanmakta olduğunu gördüm. 
ro a yerme a ar es ı. er enne a- Şahid yazıcı Said de mahkemede de -
malı kumaştan bir roba ve uzun koliar mlştır ki: ' ' 
taktı. Alt kısımla üst kısım arasındaki - Yfingından ilç g{}n sonraydı. Aşcı Cev • 
münasebeti kuvvetlendirmek için robun. herde yemek yiyordum. Maznun da, orada 
eski parçasından yaptığı üç düğme ile rakı içiyordu. Bana: 

. .. . •- Tas~lhl karar için nereye müracaat 
bır eşarpı ust kısmın uygun ycrlerıne etmellyim? diye sordu. Ben de: 
yerleştirdi. Sentürle roba kenarlanna c- Baş müddelumumtılğe11 cenbını ver
damalı kumaşın açık çizgiJerile bir dim. Sonra, bir teyzezadesi olduğundan bah 
renkte biyeler geçirdi. Artık gözden dü- setti ve dedi kl: 
§en robu tanımıya imkan yoktur. o, c- Teyzezadem mahkfim olmuş, acmre 

. . ynng~ında herkesin evrakı yandığı halde. 
şimdi kışlıktan ve eskılıkten tamamen onun evrakı yanmamış .. Onun ıı;ın, tashih! 
çıkmış, yepyeni, taptaze bir bahar el- karar için, müracaat edecek, muvaffak oıa
bisesi olmuştur. mazsa kuduz hastanestnden bir rapo~ alaca

• 
2. Soldaki daha fazla yıpranmıştı. 

Göğsünden istifade edilemiyecekti. Bu 
sefer yalnız eteğini aldı. Korsajın par
çasından buna geniş bir kemer ve as
kılar yaptı. Emprime bluzla giyilin<";S? 
şık bir baharlık oldu. Bu göı alan em
primenin altında eteğin pek karanlık 
görünmemesi için önüne kenarları açık 
renk biyeli iki ceb, askılarına da bun
lara benzer birer parça koydu • . 

Her kadın bilmelidir 

ıım. Müdürü hısunımdır.• 
Suçlu, şahidin itadesinl kabul etmiyerek, 

dem1ştlr ti: 
- Benim, teyzezadem flllln yok. Böyle bir 

&öz söylediğimi de, hatırlıyamıyorum. Has -
taneye tedavi mnksadlle gidiyordum. Mü -
dilrle akrabalığım yoktur. 

Birkaç şahld daha dlnlenllmiş, duruşma 

diğer şah1dlerln celbi tçln, taılk edllml~Ur. 

Tevkifhanede ölen bir kadmm 
iillimU şup~eli görüldü 

Zina suçundan mahkOm bulunan Şükran 
isminde bir kadın tevkifhanede ölmüştür. 

Cesedi munyene eden adllye doktoru Euver 
Karan sebebi vefatı meşkQk görmüş n Mor-

y ta t mı. bay t ld ga taldınlmasına karar venni§Ur. umur nın aze , a mı o u-
ğunu anıamak için bir kaba tuz1u sul Bir hırsız tevkif ed:ldi 
konulur. Yumurta bu suya daldırılır. Mıgırdıç tsmlnde Beyo~lunda apartı -
Tazesi dibe çöker. Bayat yüzer. manlara musallat bir hırsız tevkıt edilerek, 

! 

Suçlu, suçunu ltlrnf etmiş ve knpıınrı 
çık bularıık, içeri girdiğini söylemıştırÜf, 

Yakında muhııkemeslne başlanacnt 

Poli.'lte : 
İki kurşun hırsızı daha yakal 11df 
Üsküdarda Şair Nuri sokağında 

ran Hüseyin ve Ahmed isminde iki 
kadaş Üskiıdarda Valide camimin 
mesindeki kurşunlardan bir mikdar 
kerek kaçacakları sırada suç üs( 
yakalanmışlardır. 

Köpek yüzünden bir adam iki 
kişiyi yaraladı 

Arabcamiinde oturan Hayrullah i}e 

man idaresi işçilerinden Ahmed ora 
köpek yüzünden çıkan bir kavgada J1 
rullah bıçakla Ahtnedi göğsünden, )tef 
dilerini ayırmak istiyen kunduracı cedl 
li de arkasından yaralamıştır. Suçlu Y'
kalnnmıştır. 

Bir ciğerci bir adamı yarnfadı 

Tophanede Vekilharç sokağındı ot 
Yani ile Eyübde seyyar ciğercilik ya 
pan Receb arasında alacak yiıZUJl 

çıkan bir kavgada Receb Yaniyı çaJO 
kalçasından yaralamış, yaralı Balat r.11 

vi hastanesine kaldırılmış, suçlu yak' 
lanmıştır. 

Bir otomobil ile bir otobüs çnrp 
Şoför Fehminin idaresindeki 3416 

marnlı Şişli - Fatih otobüsü ile vat 
Ahmed tarafından idare edilen 867 rı1' 
maralı tramvay arabası Sirkt:<'ide J1il. 
davendigar caddesinclen geçerken çs.I 
pışmışlar, her ikisi de hasara uğrarnı 

Mart ayında 32 vesaiti nakliye 
kazası oldu 

Mart ayı lçlnde şehrimizde 2'1 otoın 
u otobüs, 3 araba, 2 tramvay kazası olJll 
tur. Bu kazalar neticesinde ı klş1 olnı~ 
klşl de ağır yaralanmıştır. Diğer !ı:azıılar 
nız nakil vnsıtalannın ağır ve baflf sure 
hasara uğramalanndan ibaret kalmıştır• 

Bir dsm balta ile kendi 
b.leğini kesti 

Küçükp:ıznrda Zeyrek yokuşundıı ottı~ 
ve Halıcıo~lunda bir çivi fabrlkasınd:ı Çllt.Jıı 
lışan İsmall oğlu Dursun fabrikada od\ln il" 
rarken kazaen baltayı sol blleğine \'Urıll"!. 
tur. Balat Musevı hastanesinde tedavi GJ•ı 
na alınmışLır. 

Denizbanka bağlı müesreselerİD 
han servisleri birleştiriliyor 

Denlzb:ı.nt Umum Müdürü Yusuf zsl 
önış Ankar:ıya gitmiştir. Umum Müdilr ~ 
karndn bir müddet kalacak ve DenubaJlP' 
merkez teşkllô.tını kuracaktır. 

Almanyada bulunmnktn olan DmtzbB~ 
Umum Müdür muavinlerinden Tahir J{ııf 
keb ve Harun da birkaç gune t;:ada.r aeııti 
mlzc geleceklerdir. 

Denlzbanka bağlı bulunan müessescl~ 
~zı servisleri birleştirilmektedir. Eanlttı -M 

Istanbul şubesinde bir hukuk servisi kll~ 
muş, Denizyollan ve Liman işletme bU1' 
müşav!rllklerl bu servise ba~lanmıştır. lJ~ 
dan başka DenJ.1.yolları, Lim'.111 işletme I 
Tahlisiye idareleri Jçin İstanbul şubc.s1Jl 
tek bir fen servisi kurulmaktadır. 

Dl~er taraftan karımla anı.nıızdakl mu 
Jıakeme benim aleyhimde netıcelendl, ya
nı boşanmayı temin edemedim. Yeniden 
ıdava açtım, bir avukat tuttu:n, bu lklncl 
da-va da bugüne tadar devam edip duru
Jor. 

Bu kızın beni sevdiğini blllyorum, ny
nl şekilde ben de onu çılgın gibi sevlyo
nım. Aramızın bulunması Jçln gönderdi
ğim kimseler bana menfi ceva~ geUrdl -
Jer. Kız dönmeğe razı olduğu halde nh -
b:ıblan .biz sana daha lyt blr !tısmet bu
luruzhı diye teklifimi reddettlrmlşler .. Bu 
kıza acıyorum, düşece~lnl, sorunun ~ok 
fena olacağını düşünerek vicdan azabı 
duyuyorum. Ne yapayım, bu ktzı ne §«! -
kilde evime döndürebUeylm?. 

• 
ı==B==a=c=a=k=.s=ız=ı=n==m=-a--_sk==a=r=a=lı=k=l=a=r=ı=:_-_-_~~~~~~~~~~~~~~~~~-K_-_ö~r-d_-ü_.-ğ_-iı_.-m_-:f 

Fakat beni baş wnna~a n1ecbur bı -
rakan, karım değil, ıımdl arLık metre • 
aım olan nişanlımdır. Bu genç kız Uk z:ı.

manlarda bana karşı büyük olr sevgi gös
terdi, evimde bir ev tadını gıbl hareket 
ettl. Yemeğimi yapb, çamaşırımı yıkadı, 
iitüledl, evi tertemlz tuttu. Fakat bu ha-
11 yavaş yavaş alllnmeğc, yerlr.e küstah 
ve cür'etkAr blr hal gelmeğe başladı. İş
lerini yuzüstü bıraktı, yuzune Slk sık bo
yrJnr sürmel'Pe, silslenmeğe. serbest hn -
r-eketlerde bulunmağa başladı. Ben ka -
dınların makyaj yapmalnnn:ı tahammul 
edemem. Bu yuzden on:ı da boyn surmc
mesını, tabii olmasını birkaç defa ihtar 
ettirıl, dinlemedi bende mudhlş blr kıs -
tançlık d.ı başgösterdl. Bu kıskançlığırm 

Bu bAdisede her .şeyden -evvel görülen 
§eV, henüz yıkılmamış bir yu\"n üstünde 
çürük, temelsiz. gayrlme§ru olr yuva ku· 1 
rulmak istenmesidir. 

Netice hiç değişmiyor: imkdnsızlık 
başgôsteriyor, kararsızlık lçind.:? talan .ka 1 
dm gnrlb bir haletiruhiye ıçlnde sürük -
lenlyor. Nihayet kendisini tehlıkede gö -
rUyor ve kurtulmak endişesine düşüyor. 

Okuyu~um iki şık karşısındadır: Ya 
gen<; kızı esasen düşmeye mahküm bir 
mnhl(ik addederek kendi haliae terket -
mek ve zevces11e barışmak, yahud da tn
lfik karannı sur'atle taklb ederek neti -
cclendlrlp yeni bir yuva kurmak .. 

Kendisine şu veya bu şıkkı t:tvslye e -
decck değWm, bence her 1k1s1 de hata • 
lıdır. 'l'EYZE 



lstanbulda 10,000 liraya 
satılan elli yumurta! 

ihtiyar ve fakir bir kadınc3ğız, ~on giin, .so yumurta 
l!ıukabilinde bir tayyare biletin.~n .. on~a bır. parçasının 

yarısını aldı ve bu bilete buyuk ıkramıye çıktı 
Ta . J - Hiç dedi hatırlamıyorum kim ol • 

~ . yYare piyangosunun altıncı keşı • - ' y 1 ' limde sağlam adreci 
,.esı de dün eli. duğunu... a nız e .. 
Yaptığım sona er .. ~ rettiğine v:ır... Devamlı müştcrileri."llden birısı ... 

IÖre, 200 000 taı!:.kilkak tınb" ~~a ~~ramiyeyi Yüzünü görünce her halde tam!acağı..'T\ .. 
"A-~ ' a 1 uyu dil"k h · ·· şterim oldugunu brn -zanan talihlilerin alnız ü tanesi İs • Şim 1 1 a~gı mu 
tanbuldad y ç de merak edıyo.rum! 

ır. * 
Bunlardan birisi Aka "daresi muha • 

lehe ' Yİ 1 
d Ortaköylü bahçıvan Bayram öa bile • 

ınemurlanndan Bay hsan ır. . d 1 Kul""be 
D!ğeti de Arnawdkö "ndc Köy için- tini .Nimeh giş<.>s~n en a mış. ~ u • 

de B t • yu 1 de sinin kapısını haylı yumrukladı~ımıı: hal-' os ancı çıkmaz.ında 3 numara ı ev • 
0 oturan b h v·· bun • de bir cevab çıkmadı. yamrı yumru 

lar a çıvan Bayramdır. un k 1 .. k b" taksi otomobilinin gir-
la nas 1 1 k t ~ mu anlat- çı maza, u s ır 

ı ve ne er onuş ugıı . . h b .. r· mahalleyi nyak!an • 
Jnadan evvel öğrenebildi~im digcr ta • mesı, emen u un . . 
lihlileti d b.' . . g dırrnış, m<'raklandırmıştı. Karşıdakı evm 

e ıldıreyım: f • . ·· t ı bir hatun· Biletinı· z . . "nderı alan Tav- ka csını suren or a yaş ı · 
, c engın:. gışesı b h d ı d di Ka 

fancıllı Remzi Er 200 000 lira kazan • - Bayram ağa a çe e. e .. pı -
lnıştır. geç, ' yı boşuna çalıyorsunuz. ~ahçeden duya -

'rekkoll C 1 • si · Bursadaki maz. iaten sağırcadır bır:ız.. Şn yan • 
tıdan h u ema gışe nın, ·şgal e d&ki tahta kapıyı itin. Or3dan bahçeyP 

anının 110 numarasını ı - . . . 
den fbr h" d d ki müsterisı de g"rer, yanına gıdersınız... . 

a un a ın a :.o N" ·· d b · ·k d tarıf 0-
200,000 lira kazanan talihliler arasında - Bayan ~me~: e, 1~ ~~:ya, 

1 
otu., 

dır. Keşideden yarım saat so!lra gördü • lunan kapı an çeyc gır ı Nı~m t -
ti.im z · . . h"b" ...... u··şterı"sı'nc adım ilerledikten sonra, Bayan ımc az 

c engın:. gışesı sa ı ı ... · k ·· r 
lniljde yetiştirmek üzere Tavşancıl" git· ötede, bakla ~oplıyan t?rli, yanı· "yuz u, 
in.iye h 1 d 0 pos bıyıklı, in yapılı bır adamı goster • 

azır anıyor u. na: .• 
- Bati, dedim, müşterinizi hatırlıyor dı. . • . . 

blusunu ? - İşte ... dedı ..• Ta kenclisı... ~ 
•Zeng~:. gi esi sahibi, zengin olan ken- 40-45 yaşlarında görünen Bayı~a.m aga 

disi imic: ·b· ş . . d bnşına konan devlet kuşundan degıl, bur· 
... gı ı sevınıyor u: 1 . t ·ı d hı 

- Nasıl hatırlamam? dedi. Dört sene- nunun dibine soku.an zıyare çı .:r en. -
lik ınüşterimdir. Tam dört senedir de, av- le haberdar değıldı. Hatta, gu~ ~u.ı an 
ili bileti alır. Hatta üç, dört keşidedir: hasta kulakları, ona .. ayak .se~ıe:ır::ızı de 

- Bu numaradan hayır yok... Başka ifşa etmediği için, .. golge~~:ımız onune 11· 

bilet alacağım! diyordu. Her defasında ınnıncıya kadar çomeldıgı yerden doğ • 
da, onu bu niyetinden hemen heme.ı zor- rulmadı. Bizi görünce şaşala~adı. ~ebz: 
la vazgeçiriyor: v<.>ya çiçek almıya gelmiş bırer rnuştc~ı 

- Etmeyin ... Kısmetinizi gücendirme- olduğumuzu zannettiği halinden bclliydı, 
Yin .. Size tecrübemle söylüyorum: Bu i"- fakat Bayan Nimetin bermutad yavaş ya
te ne kadar sabrederseniz 0 kadar karlı vaş sunduğu büyük müjde de, fakiı· bah .. 
çıkarsınız! diyordum. ' çıvanı tahmin ettiğimiz kadar fazla hır-

Hele bu keşidede, bileti ona hemen he- palamadı. Birden, koca tütün tabakasına 
men zorla kabul ettirdim. Tam k<'şide gii· dav.r~nınca, bize birer sigar;ı ikram ed~: 
nü idı. Buradan geçiyordu. Yolunu kes _ ccğını sandım: Meğer Bayram ağa, muJ
tim: deyi alınca, tütün tabakasında muhafaza 

- Bayım . •• dedim, piyasadJ bilet kal • ettiği biletinin yerinde olup olmadığını 
ınadı. İki lirahk biletler dört Jiray.:ı ka _ yoklnmış. 
pışılıyor. Fakat buna rağmen, ben senin Biletini yerinde görünce, ferah bir so
bileti hala satmadım. Kısmetine kıya • luk daha aldı. Ve sıraladığım suallere ~u 
nıadıın. İnadı bırak da, al şu biletıni' .. cevabları verdi: 
Sonra yanarsın ... Sonra da gü1C'rck ilave - Yanyalıyım ... Memleketten 13 ya -
ettim: şımda geldim. Evvela Yıldız sarayının 

- Rak ... Hem senin ismin de ergeç... bahçesinde çalıştım. Sonra Tarabyatl:ı, 
Erger mutlaka kazanacaksın sen! Alman sefarethanesinde bulundum. Ora-

Rcnızi, bu kadar ısrar karşısınd.ı da • dan Abbas Paşanın bahçesine girdim. En 
Yanamadı, biletini istemiye istemiye al- sonra da Mısır scfnrethancsir.iıı bahçı .. 
dı. Ve ondan bir kaç aaat sonra da Tav. vanıydım. Fakat iki senedir serbestim. 
fannıla gitti. Biriktirdiğim parayla şurasını aldım. Çi· 

cZengin:. gişesi sahibi kapalı bir (>yun- çek, sebze yetiştiri,P geçiniyorum. 
tak kutusundan ne çıkacağını merak e- - Şimdi zengin -oldun ... Evlenmiyc ni· 
den ınütecessis bir çocuk gibi sabırsızl:ı- yetin yok mu? 
hı1or, telaşlanıyor: - Yok ... Parayı kadına yedireceğime 

- Bakalım, diyor, şimdi beni görünce toprağa yediririm! 
ile Yapacak, ne diyecek? - Ne yapacaksın alacağın paraları? * - Biz bahçıvanız:' .• Derdim.iz, imanı • 

•Tekkollu Cemaı. de Bursaya müjde mız tOpraktır. Toprak üstünde doğduk, 
!tnıiye gitmek üzereydi: (Devamı 11 inci sayfc.da) 
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Avrupanın en 

~hn Memleket 
an ya 

li'ransa 
İrıgiJterc 
İtalya 

Vasıta 

Otoray 

• 
Buharlı lokomotif 
Elektrikli • 

sür'atli katarları 

Sür'at kilomettt Kat'edilen mesai e 
137,9 177 
116,4 159 
llS,7 124 
114,5 210 
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Yazan: Hancı oğlu 
Hünanm zailin imparatoru Ş!-Yeh §3· J 

rabda boğulmuş ve canavar ruhlu kansı 
da ölmüştü. Fakat yazık ki zulüm bit • 
miyor, devam ediyordu. Zalim impara • 
torun oğlu Vu-Yi onun yerine geçmiş. 
imparator olmuştu. Babasından kalan 
sarayın şara b çeşmelerini yok ettirmeği 
düşünmemiş, bilakis bunla:-ın adedlerini 
arttırm~tı. 

Kim bilir, belki de babasından daha 
biiyük bir şarab gölü, bir şarab mezarı 
yapmak istiyordu. Aklınca, babasının fc
lüketini hazırlıyanlar, ilahlar ve onlarla 
beraber semanın ruhu idi. o ise kendisini 
ilahlardan yiJksek tutuyor, kölelerini ve 
cariyelerini ilahların ve semanın ruhu kJ. 
yafctine sokarak kendilerile şatranç oy • 
nuyordu. Ve yendiği zaman: 

- İlfıhlan yendim! diye gururla bağı
rıyordu. 

İlahlara ve semanın ruhuna isyan et
mek, onun için her günkü bir ibadet ha
line girmişti. 
Yavaş, yavaş ilahları sadece şatrançda 

yenmekle kifayet etmemeğe başlamıştı. 

Şimdıi ilfıhlarla eğlenmek, onları tahkir 
etmek fırsatlarını arıyordu. 
Şehrin en büyük şairlerini topluyor . 

Hakkaklar ve ressamlar, hu yeni eğlence 
için sahneler icad etmek için çahş1yorlar
dı. Böylece de yeni bir mevzu bulmakta 
gecikmediler. 

Genç, yakışıklı delikanlılar, ilahları, 

güzel kızlar da ilaheleri tP.ms:.:ı edecek • 
ler. Ve bunlar sarayın büyi.i\t havuzu 
içinde yüzerlerken, kendisi de hususi bir 
surette vücude getirilmiş bir tepeden a· 
ğını atarak bunları avlıyacaktı. Böylece . 

fmparatOf' deT7ıal avlanmıya bqlamıştı 

Hakan mütehayyir ve müteacclb yüzü- müşler, akan kanlar bakır leğeni bir da· 
ne bakmıştı: kikada kanla doldurmuştu. 

- Bu nasıl olur? dedi. Ben onlan bir İmparator leğenin kanla dolup dolma· 
köle gibi kendime hizmet ettiriyorum. dığını bizzat kendisi gelip muayene ettJ 

- Şarablar vererek, genç erkekıere ve ağzına kadar kanla dolmuş olduğunu 
kadınlan, genç kadınlara da erkekleri ih- görmekten mütevellid bir memnuniyet
san ederek değil mi? Bu suretle tahkir le gülümsedi Tekrar şarabını içti. Cesur 
edilmek istemiyen bir kimse var mııiır? 1 ve korkunç bir düşmana hücuma haZJr• 
Benim de huzurunuzda böyle bir tahki· !anan bir insan gibi yayını aldı. Okunu 
re layık bir ilah olacağım geliyor!.. çekti. Bakır delinmiş, oradan ince bir kan 
İmparator gene bir ıey anlamamıştı. sızmağa başlamıştı. 

Alık, alık bakınıyordu. Hala olduklan yerde, bu manzarayı, 

- Daha ne yapabilirim? nefretle seyreden kadınların arkaların· 
- İlah ve İlahelere zevk değil, azab daki nöbetçilere bağırdı: 

vermelisiniz. - Ben şarabımı içerken, bu ilaheler 
Bu fikir imparatorun müdhi~ hoşuna sevdikleri iliıhlan:n kanlarını içecekler

gitti. Sevinçle Çinlinin ellerınden yaka· dir. Birer birer götürün, doyuncaya ka-
ladı: dar içirtin. 

- Ne yapayım, bir akıl öğret! dedi. Bu iradesi de yerine getirilmişti. 
Elde edeceği ihsanların hayalile ken- Biraz sonra, hiçbir şey olrnamış gıbı. 

dinden geçmiş olan Çinli, zevkle anlatı- bütün kadınları etrafına toplamış, bu mc
yordu: yus, mükedder ıztırabdan yan çılgın bı.r: 

- Ağınıza düşen ilahları ve ilaheleri halde bulunan kadınların l:ollar1 arasın· 
ayırırsınız. İlahları büyük bir bakır le- da sızıvemıişti. 
ğenin içine koyar ve onlan seven ilahele- Ertesi sabah uyandığı zaman, llahlan 
re de üstlerine ok attırırsı:uz. Bunların tahkir edecek başka bir vasıtıı kalmadı· 
kanlamndan dolacak bakır leğeni, biz- ğını hatırlayınca, cidden büyük bir yeise 
zat haşmeUii okunuzla delersiniz. Deli- düşmüştü. Yeni bir ihtira, yeni bir icad 
nen bakırdan sızan kanı da ölen ilahları IAzımdı. Sarhoş 'kafasında derhal hilekar 
seven ilahelere içirtirsiniz. Çinli belirdi. 

Bu fikir ve bu buluş, gaddar hükümd:ı- - Onu buraya çağırın! dedi. 
nn çok hoşuna gitti Hemeıı büyük bir Biraz sonra Çinli iki büklüm iÇt. nye 
bakır leğen yapılmasını emretti. girmişti: 

Hergün gibi, ağla tutulduktan sonr3, - Emret haşmetpenah! 
büyük bir sefahet gecesi daha yaşıyacak· - Çabuk ilfiltlan tahkir edecek yeni 
larını ümid ile sevine, sevine suy:ı atılan bir çare bul! 
çiftler, 0 gün birdenbire bambaşka bir Kurnaz Çinli riyakar gülümsedi· 
vaziyet karşısında kalmışlardı. tmpara- - Haşmetlu hükümdarım. Kudre~ ve 
tor, tuttuğu avlan her zamanki gibi ser· iktidarınız karşısında yaşıyım tek bir i· 
best bırakmıyor, arkasında bekliyen mu- lah kalmadı. Onlan dun öldüı dunüz. 
hafızlar vasıtasile bunlan birbırinden a- Bundan böyle ilahlardan bahsedilemez. 
yırıyordu. Av eğlencesi bitmiş, avlanmR- Onlar sizin haşmetiniz karşısında eriyip 
dık ilah ve ilahe kalmamıştı. Genç erkek- mahvoldular. 
ler, muhafızların nezareti al!ında sevke- Ahmak hükümdar, alık alık, ma 
dilmişler, ilaheleri de bizzat kendisja sa· gülüyordu. Hilekar Çinli ise cicvam edı· 
rayının, zevk ve sefahet gecelerim yaşat· yordu: 
tığı salona getirmişti. - Hayatta sadece ilaheler kaldı. Za· 

Bir irade ile kollan ve ayaklan bağlı vallı pederinizin intikamını sımak istı· 
ı mparator, ayağının altında isyan eden genç erkekleri, büyük bakır leğenin içi- yorsanız, ona bir çare bulurıun. 
kadının ölüsü bulunduğu hald~ •çekin> ne koydurdu. Gaddar imparator bütün kuvvetile ba .. 

emrini 1.7eTdi Kadınlar bu hali, korku ve dehşe: için· ğırdı: 

ilahları tutmak hususunda da bir kud • de seyrediyorlar, merak ve tecessüsie - Elbette. Ne bir ilah, ne de bir ılah 
rete ve kuvvete sahlb bulunduğunu gös- hükümdara bakarak bu f ecl akıbetin ne bırakmak istemiyorum. 
terecekti. olacağını anlamak istiyorlardı. - O halde bugünkü avınızı sadece ıla-

Bu yeni buluş derhal tatbik edildi. İm- Sarhoş karl, bunları daha fazl.:ı merak- heler üzerinde tatbik edersinız. Onlaıı 
parator, balık gibi tuttuğu erkekleri, ka- ta bırakmadı. Elile yaptığı bir i~reti il- tutar, ayni şekilde bakır lrğene atar ve 
dınlan birer birer havuzdan çıkarıyor ve zerine, yaylar ve oklar getirildi. Her ka- bu seter bizzat siz haşmetlu okurtuzla ıca .. 
bunlari yakalamaktan mütevellid zevk 1 dına birer tane verildi ve sonra sarhoş zam kanla doldurursunuz. Onların ka
fçinde sevincinden, oynuyordu. Sonra bil· bir ses büyük salonun duvarlarını çınln- nını da ma\:>eddeki rahiblerin büytikleri• 
tün bu ilah ve iHihelere kendisine hiz- ta, çınlata haykırdı: ni çağırtır, onlara içirtirsiniz. 
met ettiriyor ve hatır hayale gelmez tür· - Haydi, oklarınızı sevdiğiniz ilahlara Bu fikir de hoşuna gitmiştj, 
lü sefahet ve rezaleti yapmaktan geri atınız! Bir irade ile büyük mabedlerin başro-
kalmıy~rdu. B~ ~rada hepsi çırçıplak, o- Her kadının arkasında eli kırbaçlı bfr hiblerl çağırıldı: 
nun elınden dokülen mukaddes şarabla nöbetçi duruyordu. Bu nöbetçiler, okunu - Sizi buraya ne için çağırdım bihyor 
~ıkanmağa m~cburdular. ~u s~r~t~c ~c- atmak lstemiyen veya yanlış alan her kn- musunuz? dedi. 
fıh imparator ılAhlan takdıs ~ttığmı soy- <.•mı, kırbaçla öldürmek üzere emir al- Hiç kimse cevab veremiyordu: 
lemekle de gurur ve sevinç duyuyordu. mışlardı. Bu emir. aynen kadınlara da - Dinleyin, taptığınız ilaheleri bırer 

Fakat nihayet bu eğlencelerden de bık- tebliğ edilmişti. birer avlayıp sizlere kanlarını içirtece-

l3eJçıka 
Danımarka 
lsvrçre 

Buharlı 

Otoray 
Elektrikli lokorr,otif 
Buharlı lokomotif 

10~9 114 
101,7 61 
97,3 60 

tı. Ona şimdi yeni bir eğlence, taze bir Bu emra yalnız tek bir kadın isyan et- ğim. 
1 gurur ve zevk verecek yeni bir buluş la- miş, imparator da onu derhal öldurerek 

zımdı. Hil<.>kar bir Çinli, bunu da bul- ayağının altına almış, üzerine buyük b;r 
makta gecikmedi. Gene böyh bir av gü- .kahraman gibi çıkmış ve: 

Hepsi hayret içinde kalmışlnrdı. Kral 
elile kendisini takib etmelerim ışar t etti. 
K:ı~ile~i nğı~ı attığı sun'i ki.içuK h'p('yc 
?etıı dı ~c bır emirle suya atıhıcak giız l 
ılfıhC'lerı de getirterek havuza atıır . 

llalkan mem!eketl~rJ 60 Belgrad - 1 t nbul
İstanbul - Ankara 

Snatte 100 kilomcıtr<.> sür'ati geçen 6 rekorda otoray uç defa, buharlı lokomotü 
2 defa, elektrikli lokomotif bir dcil yer almıştır. 

nünde mütebasbısane yanına sokulmuş - Haydi çekin! emrini vermişti. 
ve: Bu emrin hilfifına hareketi kim icraya 

- Siz ilahları ve ilahelen memnun e- cür'et edebilirdi? Zavallı kadınlar, tHri-
diyorsunuz! demişti yen ellerile iŞ'lklarını birer birer öldür.. Birer bırer hepsini tutup c:ı artıyordu. 

(Devamı ıı inci ı:ayf a.da) 
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1 
HUSUSi OTOMOBiL 
Yazan: 

G. Rıklin 

Ben Moskovada Pusılık mahallesinde o 1 
tuı uyorum.. Benim oturduğum apartı • 
rnanın bir başka dairesinde de Yartsev 
isminde bir artist oturmaktadır. Bu ar -
tısı Yartsevin, Sokolnikte oturan Şçed
rintsev isminde bir ahbabı vardır. Şçed
rintsev büyük bir tröstün mühenclislerin
dendir. Bu mühendisin emrinde, tröste 
aid cM-1 ~ markalı husus! bir otomobil 
vardır. Mühendis, tröste ald acele işler 
için bu otomobili kullanmaktadır. 

Yartsevle Şçedrintsev iki eski ahbab
dırlar .. Artist, mühendisi sık sık tiyatro
suna davet eder. Mühendis de bu borcun 
altında kalmamağa çalışır. Oyunların bi
tıminde karısile beraber sahneye kadar 
sokularak: 

Ruscadan çeviren: 
H. Alaz 

• 
1 - 51289 lira 16 kuruş keşifl. Gurebıı da yapılacak ikinci dahiliye Aııfisi in• 

§ası vahidi fiat üzerinden kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 
ı\ - Eksiltme prtnamesl 
B - Mukavele projesl 
C - Bayındırlık işleri genel eartnam esi. 
D - Özel §artname. 
E - Keşif cetvelL 
F - Proje. 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 ~bedel ile Rektörlükten alabilJrlet. 
3 - Eksiltme 18/4/938 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 kuru, muvakkat te
minat vermesi ve bunda:ı baika aşağıda ki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 5C,OOO liralık Bayındırlık Bakanlığından alınını~ in
şaat mjiteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

6 - Teklif mektubları 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilindp verilecektir. Posta ile gönderilecek mektul>
ların en geç 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mil· 
hür mumu ile iyice kapatılmq olması şarttır. 

c- Çok para değil, yüz üç nıble yetmiş kapik!• 
Nina Yakovlevna mühendisın karısı müzü çok güzel, çok eğlenceli geçirdik.. 

- Yartsev, Yartsev! Yartsevi isteriz!. 
Dıye sesi kısılıncıya kadar bağırır.. • 

Hatta bir defasında bu yüzden gülünç 
bir de yanlışlık olmuştu .. Oyunlardan bi
rinde Yartsev hastalanmış, onun rolünü 
bir başka arkadaşı yapmıştı .. Bundan ha
berleri olmıyan mühendisle karısı. gene 
her vakitki gibi, oyunun sonlarına doğru 

ldL. Şoför cevab verdi: - Evet, cidden gı.ızel geçırdik.. lvan 
- Teşekkür ederim. Dün akşam elbi- Kuzmlçe bilhassa teşekkür etmek li -

sesini prova yapmağa gitmişti. .. Nereye zım.. Uç gün sonra oynanacak oyuna o· 

Postada gecikmeler kabul edilmez. cl66h 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 
N E V R O Z 1 N varken ısbrab çekilir mi? 

gelerek alkışlamağa ve: 
- Yartsev, Yartsev! 
Diye bağınnağa başlamışlardı.. Tabii 

herkes bu hadiseye kahkahayla gülmüş· 
tü. 

Neyse ... Bu vak'anın üzerinde de fazla 
aurmağa değmez!. Çünkü esas itibarile 
bu vak'amn da anlatacağımız hikAye ı!e 
hiç bir ilişiği yoktur .. Benim size asıl an
latmak istediğim şey artist Petr Yegoriç 
Yaı tscv ile karısı Zinayda Mlhaylovna
nın bir istirahat günü nasıl cğlendikleri
dir. 

O gün hava güzel ve yumuşaktı. Mü -
hendis, sabahleyin erkenden Yartsevlere 
telefon etti: 

- Otomobille bir gezinti yapmak is -
ter miydiniz?. 

- Qok teşekkür ederim, f van Ku.zmiç. 
F k t siz otomobilsiz ne yapacaksınız? 

- Aldırma canım .. Otomobil bana bu
gün lazım değil .. İki üç saat pekala sizde 
kalabilir .. Bu ay benzinden yana da vazi
yetimiz iyidir. Hatta ay sonunda bir milc
dar artacağını bile omuyorum.. Bun\.ı. dö
kec k değiliz a ... 

- Ltitüfkarlığınıza çok teşekkür ede
rim, İvan Kuzmiç. Hatınma gelmişken 
söyhyeyim bari: Üç gün sonra tiyatro -
muz yeni bir piyese başlıyor .. Tabii gel
mcği unutmazsınız! .. Teşekküre değmez .. 
Aman rica ederim .. 

Aradan yanm saat geçmeden Yart -
e\ le rin kapısı önünde bir otomobil dur -

du. Karı koca şoföı ü fazla bekletmedi -
er. Şoför hususi bir jestle otomobilin ka
ısını açarak: 
- İvan Kuzmiç saygılarını söylemckli
mi rica etti, dedi.. 
Zinoyda Mihaylovna şoföre sordu: 
- Ninn Yakovlevna iyiler mi? 

götürmckliğlmi emrediyorsunuz?. nu davet etmeği sakın unutma!. 
İlk iş olarak, öteberi almak üzere, bü- Çıktıklarından tam yedi saat sonra eve 

yük mağazalardan Mostorg'a gittilt!r.. döndüler .. Artık hava kararınağa başla • 
Karı koca, hiç acele etmeden, büyük ma- mıştı.. Otomobilden çıkarlarken §Oföre 
ğazanın her katında, her dairesinde ayn dönerek zarif bir gülümseme ile: 
ayrı durarak uzun müddet mağazada kal-

- İvan Kuzmiçe muhakkak sellim söy
dılar .. Burada lüzumundan fazla eğlen -
diklerini hisseden karısı, nihayet: leyiniz!. diye tembih ettiler .. 

- Petya, dedi, aşağı yukarı bir saat • - Tabii karısı Nina Ynkovlevaya da ... 
tenberi buradayız!. Şoföre karşı biraz n- Şoför gülümsiyerek: 
yıb olmuyor mu?. 

- Aldırma canım.. Taksi değil ki para
ya acıyalım.. Koca tröst te bu kadarcık 
benzin masrafile yıkılmaz!,, 

Yartseı:ler alış verişlerini bitirdikten 
sonra Moskovanın uzak semtlerinden biri 
olan Balçugdaki ahbablarını ziyaret et -
meğe karar verdiler .. 
Karı koca burada çay içtiler.. Radyo 

dinlediler .. Şundan, bundan velhası! her 
şeyden bahsettiler.. Takriben bir buçuk 
saat sonra Zinayda kocasının kulağına e
ğilerek: 

- Gitsek nasıl olur, dedi?. Şoför bek
liyor .. 

- Aldırma canım .. Para verecel{ deği
liz ki ... Şoföre gelince .. Beklesin, işi ne?. 
Karı koca ahbablarından çıkınca resim 

galerisine gittiler .. Buradan da, Zınayda 
nın annesınin mezarına uğradılar. 

Mezarlar ve annesine aid hatıralar genç 
kadının sinirine dokundu .. Kocası onu te
selli etmek kasdile, Moskova nehri üze -
rinde yeni yapılan limana kadar ufak bir 
gezinti yapmayı, limanı gezmeği teklif 
etti .. Oraya da gittiler .. Bir müddet ora
da da eğlendikten sonra kocası karısma 
dönerek: • 

- Artık kafi karıcığım, dedi. Eve dö • 
nelim olmaz mı?. Doğrusu bugün günü -

- Selam söylemeği her vakit severim, 
dedi. Fakat müsaadenizle, bu İvan Kuz -
miçlc Nina Yakovlevanın kim oldukla -
rını sorabilir miyim?. Sonra, bundan ma
ada, acele garaja gitmek mecburiyetin -
deyim.. Lutfen, hesabınız olan yüz üç 
ruble yetmiş kopiği ödemenizi de rica e
diyorum .. 

- Bu da ne demek?. Yüz üç rubla yet
miş kapik de ne oluyormuş?. Bu mana -
sızlık nereden çıkb?. 

- Bir santim bile fazla almıyorum .. 
Taksi ne yazdıysa o kadar 1töylüyorum .. 
Saate bakabilirsiniz? 
Yıldırımla vurulmuşa dönen knrı ko -

ca, ancak şu dakika, kapılarının önün -
de durmakta olan otomobilin bir taksi ol
duğunu farkettiler. 

Petr Yegoriç deli gibi haykırdı: 
- Bu taksi nereden çıktı?. Biz İvan 

Kuzmlçin otomobiline binmiştik .. Bu na
sıl oluyor?. 

- Peki, siz şu İvan Kuzmiç dediğiı~iz 
zatın otomobiline nereden bindiniz?. 

- Kendi evimizin kapısından... Yani 
buradan. 

- Benim arabama da Mostorg mağaza
sından bindiniz!. Elinizde paketlerle ma
ğazadan çıktınız!. Doğru benim otomobi
lime yürüdünüz!. Ben kapıyı açtım; siz 

Baş, diJ ağrıları ve lişütmekten mütevellid bütün ağn, 
sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya kal'fl 

Kaşel rini Ahnız. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Tabib 
. .. , - . •. . . .:. .. -alınacaktır. 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Ankara yakınında Kayaş ve Küçük,Yozgatta çalıştırılmak üzere ikl tabtb alı

nacaktır. 

Kabul §artlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü akşa· 
ınına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. cl646> 

de girdiniz!. demek yanlış burada olmuş .. ! 
Fakat zararı yok canını. Çok bir para 

değil': Yüz üç ruble yetmiş kapik.. Rica 
ederim beni fazla Mletmeyiniz!. ÇünJ...-ü 
daha öğle yemeği bile yemedim .. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Bebek .• 
Çeviren~ Failı: Bercmen 

Son Posta'mn edebi romanı: 39 
la medeniyet abidelerini ynkıp yıkarak 1 ~ıkta bir lahza durarak yukarıya kulak 
devam ederken İstanbulda da iç acıtan verdi: 

- Ben de hastayım abla.. beni de 
hastaneye yolla ... Bel.ki orada bana da 
tatlı verirler. facialar ve felaketler yaratıyordu. İniltiler!. 

İstanbuldaki halk iki zümreye ayrıl- Halsiz ve mecalsiz tek tük mırıltılar. 
mıştı. Bir zümre ölçüsüz bir sefahat ve Hastalar onu bekliyorlardı. 
muhteşem bir lüks içinde yaşarken ö- Celil~ merdivenlere saldırarak odayn 
hür zümre aç ve sefildi. Bunların ara- girdi. Önce annes·nin yattığı yer yata-

-ay at! Şu ' 
Yazan: Nezihe Muh .. ttin = smda orta halli sınıf yoktu. Ya aç veya ğının başucuna çömelerek alnını yok-

Orada kaldırım ve çöplükler
e en menfur ve kirli bir ha
a t içinde süründü, oradan yüksel
iği sarayda hodbinlik, menfaat ve hi
anet öğrendi. Avrupadn da yalnız ko
ain çekmesini belledi! Hayır yalnız 
kain değil! Bir gün Monmartr sefa

athanelerinde tesadüf ederek pek be
ndiği kart bir Fransız kadınile bera
r yaşarken biraz da Fransızca öğ -
ndi. 

ıllardanberi, Pariste frenkleşen ftzn-
rın klüb, tekke zihniyetinin çembe -
den hfüfı kendilerini kurtaramıyan
ın da «Cemiyeti muhtereme ve ihvan• 
dıkleri siyasi mahfellerin en ileri 
· davimlerinden biri idi, 
Bu siyasi zümreye mensup olan ira
li ve yüksek imanlı gençler çoktan 
radan ayrılmışlardı. Ümidleri ve hül
ları kırılan idealistler de ortada gö-

üyorJardı artık. 

vrupadan döndükten sonra komite 
larının her biri mühim bir mevkle 

de hala tıkıştırarak sui haz.me uğnyan- zünün üstünde nöbetten daha irileşen 
yerleşirken,gene eski memuriyeti olan lar!... gözlerile küçük kardeşi: 
tıbbı adli baş doktorluk vazifesinden 
başka yüksek mevkilerden hisse isle- Bir tarafta en debdebeli ziyafet sof- - Abla, bana bir şey getırmedin mi? 
miyen doktor .Macid ve arkadaşları raları kurulurken, öbür tarafta bir a- - diye sordu - Celile: 
mefkurelerinin lbağladığ'l bir itiyadla vuç şekerin hasretile can veren çocuk- - Annemizin işile uğraştım - dedi -
klüblere gelip gidiyorlardı. Fakat dok- lar vardı! Sen biraz sabret yavrum. Sana her is-
tor Macid her defasında daha yorgun, Bir okka gazın dört yüze çıktığı za- tediğini alacağım. 
daha ümidsiz, daha ihtiyarlamış bir man odalarında beş numaralı lambanın Çocuk boynunu bükerek sustu. Celi-
halde geri dönüyordu. ışığından bile mahrum kalarak elyor- le annesine dönerek: 

Kalbur üstünde ka1anlan dinmek damile yürürken başlarını duvarlara - Seni ve halamı hastanede tedavi 
bilmiycn bir ihtiras ve kaba bir sofu çarpanlar, artık <Geceler gündüz oldu• ettirmenin çaresini buldum anneciğim 
zihniyeti sarmıştL cCemiyeti mtikadl- şarkısını söyliyemezlerdi! Fakat gaz ih- - dedi - acaba fena mı ettim? 
desc•ye bir türbe kudsiyeti izafe edili- tikarile içlerinde hususi elektrik motö- İhtiyar ve hasta kadının fersiz gazle-
yor, hüsnüniyetle de olsa ona ve ihva- rü işliyen kaşaneler yükseliyordu. rinde bir ışık yanarak halsiz sesile: 
nına yan bakanların gözlerini neşterli- Celile de böyle karanlıklarda, acı çl- - Çok iyi ettin yavrum - diye mırıl-
yecek kadar kaba softa taassubu gös- lelere mahktım küçük ve eski bir evde dandı - çok iyi oldu. İnşallah halan da 
teriliyordu. Buna karşı samirnt bir batmıyordu. ben de iyileşiriz. 
tenkidden çok uzak, mızraklı ilmühal- Genç kız güzel ve ince endamına y~- - İyileşip kuvvetleneceğinize hiç 
lerle irticaı körük1iyerek sandalye kap- kışmıyan rengi solmuş mantosunun i- şübhern yok .. en muktedir doktorlar, en 
rnağa çapalıyan sinsi muhalif zümreler çinde hızlı adımlarla ana caddeyi geç- taze Haclar .. sonra gıda meselesi var ki 
vardı. tikten sonra aşağı doğru kıvnlan dar burada tedarik etmemize imkan yok. * ve çukur bir sokağa saptı. Gözleri pen- Taze yumurta, yoğurt, komposto .. 

Büyük savaş, dünya yüzünün mede- cerelere heyecanla takılarak cebinden Hasta çocuk son kelimeyi işitince da-
nt alanlannda kudurgan bir hız ve hırs- çıkardığı anahtarla kapıyı_ açtı. Loş taş- yanamadı, yutkunarak sordu: 

Celile derin bir şefkatle kollarını a
çarak küçük kardeşini göğsüne bastır
dı: 

- Sana istediğin şeker ve tatlıları 
getireceğim küçüğüm. Sen benimle 
kal - dıye çocuğun solgun yüzünü ö
perken, dar sokağın içinde yabancı ve 
kalın sesler duyarak cumbaya koştu. 

Sokaktaki erkekler bitişik evin (?) 
kapısında: 

- Celile hanımın evi burası mı? -di
ye soruşturuyorlardı. Celile seslendi: 

- Burası .. galiba hastalar için geldi
niz? 

- Evet, hastaları almağa geldik, ka
pıyı açar mısınız? 

Celile hem sevinç, hem derin bir fç 
ncısile: 

- Geldiler anne - dedi - gitmek isti· 
yor musunuz? 

İki yaşlı, hasta kadın 
- Edbet isteriz. 
·-İstemez olur muyuz hiç - diyerek 

kalkınmağa d~vrandılar. 
Celile koşarak kapıyı açtı. 
İçeri girenler, iki sıhhiye memurile 

bir hastabakıcı kadındı. 
Celileye: 
- Hastaları lıazırlıyalım - dediler • 

sedyeler arkamızdan geliyor. 
(Arkan var' 



"Son Po~t• uın macera romanı :88 

'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanavi casual•rı arasındaki mücadele 

Meçhul tayyare ufukta adeta toparlak, küçük bir balon gibi görünecek kadar 
uzakta kalmıştı. Fakat bizi takib etmekten geri kalmıyordu. Bu sırada 

tayyaremiz Felemenk topraklarına girmişti ki, Litvanyalı birdenbire doğruldu 
Fakat benimle istihza eden Olanda-ı 

nın ,Yo u h iç kesmediğini, son vite..,Ie 
Y~ devam etmeğe dıkkat ettiğini de 
go u ordum. Filhakika Belçıka üze • 
!"inde uçtu"umuz müddetce meçhul 
ta Yare biz takibe devam etmekle be
llıber itt kce geı ide kalıyordu. Bu va
zı· et beıı kısmen mfünerih etmişti. 
F~kat m k 'nenin herhangi bir arızaya 
u am ıh mali çift satıhlı meçhul 
~yv r e kar ı bu s.ir'at faikiyetimizi 
bı d h çe ın 1 rebilıı di. O vakit, 
ta " kı meçhul adam eğer şu es-

J ap n veya Kolonel Ladu de
m l.J \an:-; alı ı e biı 1.kte, Ho

k e odu· umu.w• ö·ren
f 1 en korkunç 
e d rhcıl çul nabi -

-- H , ~ .. 

SPOR 
Först Vienna cuma 

sabahı geliyor 
Futbol Federasyonu taraf ndan iki /kında bu husustaki kat'i kararını verc

maç yapmak uzere davet edi!en }"'örst cektir. 
Vienna takımı Cuma sabahı şehrimize 
gelecektir. 

Cumartesi günü istanbul muhteli -
tile maç yapacak olan Först Vıenn.:t ta
klmına karşı çıkacak İstanbul rnuhte -
liti Futbol Ajanı tarafından diın ak -

Kuvvetle söylendiğine göıe 24 Ni -
sandaki Galatasaray - Fenerbahçc a -
rasındaki müsabaka yapılmıyacalrnr. 

Havranda yağll güreş 
müsabakaları yapılacak 

şam tesbit edilmiştir. Beşiktcış klübün- Balıkesire tabi Ha\ ran ldmanyur -
den oyuncu alınmadığı ıçin İstanbul du bir Mayısda bütün pehlivanlara a
muhtcliti Galatasaray, Fenerbahçu ve çık olmak üzere bır yağlı güreş rniisa 
Güneş klüplerinin oyunculat ndan se- bakaları tertib etmiştir. 
çilmiştir. Türkiye Başpehlivanı 'fekirda Jı 

İstanbul muhteliti: Cihad (Güneş) - Hüseyin de bu müsabakalnrn jc;f rak -
Faruk, Reşad (Güneş) - Esad (Fener - decektir. Mtisabakalarda de ece alan -
bahçe) Salim (Galatasaray) Mehmed lar için başa 75, başaltına 40, büyük o· 
Reşad (Fenerbahçe) - Necde~ (Gt=ılata- taya 25, küçük orta) a 15, d teye ı O 
saray) Nacı (Fenerbahçe). Ivfelih ıGü- lira ıkramiye \erilecektır. 
neli), Ha!'.ım (Galatasaray). F1k c. (Fe k b 
nC'rbahçe>. Beşi taş klü Unun yeni kongresi 

Kaleci ihtiyatı - Sacid ( Ga t s ı a ) Beşiktaş klübü son had c er doJ -
Muavin - Musa (Galata aray) y ıle bundan bir muddet CV\ el id e 
Muhacim - Salahaddin (Güne") hey'etini tebdıl için bT toplantı ) 
Müsabaka Taksim stadmdn saat mıştı. 

- Son deı ece c nımı kan bir şey Litvanyalı uyanmış ve §aşkın §a§kın yüzüme bakmağa başlamt§tı 
"ar. pek mi dehşetli oldu, muhterem doktor J Diye bir ses çıkararak mosmor bir 

- N d r? cenahları?.. halde yere yuvarlandı. Yuvarlanan 

15,30 da başlıyacaktır. Maçı, Kaı:.ım - İdare hey'etinin senelik raporu'l.u 
paşadon (Ahmed Adem) idari.? ('jecek- kabul eden kongre yeni bir .. eçim yap
tir. Yan hakemliklerini (İstanbulspor- mak istemiş, nizamname böyle bır top 
dan) Adnan ve (Süleyman:ycc.len) lantıyo müsaade etmedığinden kongre-- M, dem ki takıb cd livoruz .. o hal- - Evet, Mösyö Mişel, hemen diyebi- Litvanyalının gürültüsünden Vielopols-

d~ L 4
\. nyalı mtihcndıs Jorjio'nun öl- lirim ki muhakkak bir ölümden kurtul- ka da uyanmış, başını kaldırıp şaşkın 

dı.ı ü d ı ü ş<.>hre in<'miyeceğiz?.. muş bulu~uyoruz. Fırtına ile adeto ~:~- şaşkın bakınıyordu. Birdenbire: 
- Jo.j onun ö düı i.ı düğiı :C'hre mi?. na~ tı~aga ycnçeleştık. F~kat yo~~ s~k- - Oh .. öldü! diye bağırdı. 

E c. t.. zira ben b·zırn çcrpık r ıt- mege ımkan ola?:ıy~cagını ?~r~uk. - Hayır, Madmazel Vielopolska, 
v n ı 1 e Viclopo1 k, yı emr'vaki ha· ~aalesef fırtın.a bızı şıma~ d.en:zı uze- asın!.. Babanızın asm hastalığı.. gene 
lınd u şchı e indirmek ist \ordum. rmden tamamıle başka bır ıstıkamete nefesi tutuldu galiba .. bir kriz! 

- F ansa d.. ı· m·? " atmış bulunuyor!... Fakat Vielopolska, daha büyük bir 
ıa onc ım ı... B k b' . "k t• ·? D k d h l 

H ? 1 - aş ·a ır ıstı ame e mı... eme · e şet e: 
- yır, havır, deli misin ... Yanız, I l d J d d ··ı · ? 0··1d··ı o··ıd .. , bu . d d . • r an <' yo un a egı ız... - u... u ... 

e t ıçın_ e, Amster ama ınmege - Hayır. Mös ö Misel!.. Söyledim a, 
rnec.bl olacagız Y • 

· fırtına bizi hiç ummadığımız bir yere ;;;;.;~~~;.;.;,;,;~;;;;.;.;;;;.;;;.;.~-....------ı 
. - z arı yok. Orada takib edenin nttı!.. ilan Tarifemiz 

km odu vunu da anlam ş oluruz. E~a- Litvanyalı büyük bir merakla: 
:~ta\:. ye mektublaı ı da Amsterda- _Şimdi neredeyiz? .. dedi. 

a r. ı abet oh~ı:!. . Ben aynğa kalkıp Litvanyalıya pen-
. - Ö le ) cm~gı olarak b 1 şey Y ıye- cereden aşağıyı gösterdim: 
lım m Olanda. B k 

t , A k v - a ınız! ... 
- temcz ... rt ak~ m yem egi e Al - · 

birl kt A t d d 1 tımızda sıra sıra beyaz degırmen-
m er am a :"i en ·· ı b · k ·rtl 'kl · k"l · t B k h d dl · 1 er, uyu çı ı er, gcnış e l nuş ar-

b c ·n u u arına gırmı. 0 mamvız lalar gcininı.ij ordu. Litvanyalı, koltu-
n d yava~ yavaş emn vet verme,e ğun JLerıne dizüstü çıkarak bu manza-

bac:: t z· B k . · J h. • ı. ıra e çı a uzerıncıc _şC: ır- ralara hayretle baktı. Sonra şaşkın şaş-
ler o k dar sıktı k bu alaı da hızı ta- kın yüzünü bana çevirdi: 
kıh cd n tayyaren·n bır taarruzda bu- '? . 
lunm k lk k .. k.. 1 - Burası neresı. . .. dıye sordu. a a ı ması pe mum un o a-
ına d'. - Mösyö Mişel, maalesef buraya in-

M çhul t f kt • d t t meğc mecbur olacağız, Holandadayız ... ayvare u u a ~ e a apar- d d 
:k kuçük biı balon gibi görünecek ka- e ım. 
k~r u kta kalmakla beraber bizi ta- Faknt 0 anda Ltvanyalının birdenbire 
ıba devam edi) ordu başına bir şey vurulmuş gibi, büyiiycn 
B· gözleı i dehşetle kovuklarından oynadı. 

d ~ralık tayyare gözden k ybolac k Sesi tutulmu~ gibi kekeliyerek: 

---Birinci .ahile 400 kuraı 
ikinci aala:le 25G » 
Oçüncü uıhile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 
Son .alıile 40 • 

Muayyen bir mGddf' urfında fula
ea mikdarda ilan y.ıptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar iı;in ayn b!r tarilt derpiı 

edilmiştir. 

Son Posta'nın tfcad fl!nlarma alcl 
işler i~in şu adrf'se müracaat edil
melidir: 

1.ıincılık KoUelı:tlf ŞlrkeU, 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi h~ıdr eride kaldı. Faka ft'cleme~~ _Oh! Oh! ... 
. una gııdığim z zaman tekrar go- =-=-ez::===-="'""~"-'-=....,;..-======,._======= = :-== ...... l'tindu. 

n Pe menk arazı i üze ·nde ş maı de-. 1 öevlet Oemiryolları ve limanlar1 işletmesi Umum idaresi ilanları 
G 2 ' 11 hılınden (Be\ cl.and, Scho,:cn, 
. 

00 adaları üzeı nden Amsterdam 
ı tık v 1 b met nı tutmuş, a.çok4 arı uçma a 

1 
1 a t k. Gayet üzel ma ızaraları o-
dan bu ıra ıra büyük ada! r üzerin-
1t en uçarken Felcmengin me.,)ıur beyaz j 
anadı değırmenlcrini, ucsuz bucaksız 

l>an r tarlalarını gorebı 1 ~ oı duk. 

.. 1 te o e nada idi ki Li'Yanvalı Mo~-i'' M el uyarımı§, koltu·und~ doğru-
a deh etlı bir ser emlikle ) üzüme I 
Şa n k n bakma a baş'nm st .. 

li ı f, kor ndakı koltukta Yielo-
t>o n n yuzı.inc bo renkli kürktinü 

p ı bır )1 zl U\ mak n ol-

NAS 1 R 
i L A C 1 

Tarık yapacaklardır. nin bu arzusu yerine getirilcmcmi,.t". 
Bu müsabaka için tribün 75, tlühu • İkınci bir kongrenin toplanması ar-

liye 50 kuruş olarak tesbit edilmiştir. tık bir emrivaki olduğundan önüroLiz-
Futbolcular Cumartesi günü saat deki pazar günü bu maksadla bir k n-

ikide Galatasaray klübünde top:ana - gre yapılacaktır. 

cakıardır. Rasih tekrar Parise gitti 
Galatasaray - Fenerbahçe 

maçı yapıfmıyacak 
Milli küme deplasman oyunlarından 

üçünü de bir ihtilaf yüzünden oyna -
mamış olan Fenerbahçenin 24 Nisan -
da fikstür mucibince Galatasorayı.ı kar 
şılaşması Iazımdı. 

Fenerbahçenin ortaya koyduğu bu 
meseleler müteakib maçlarda b~r trı -

1 
kım karışıklığa sebebiyet ve~·eceğ ndcn 
Futbol Federasyonu Fenerbahç~ hak -

Hariciye terfileri 
Ankara 12 <Hususi) - Hariciye terfi Us -

teslni aynen blldlrlyorum: 
Altıncı derece memurlardan c·rncvre 

Başkonsolosu Numan Tahir, Iskenderiyc Baş 
konsolosu Hasan Basri, Merkezde Kenınl A-

ziz beşinci dereceye, Yedinci dereceden Mos
kova Buyük ElçUllU Müsteşarı ~eki, Hakkı, 
Madrld Elçiliği Müsteşarı Zeki Sulcymnn Sa
ib Atina Pire Başkonsolosu Kanın Mumtaz, 
Odesa Konsolosu Ali Rıza, Gumulcüne Kon-

solosu Nurullah, Berut Konsolosu Fnik Zıh
nl, Merkezde Kemal Karaman, Orhan Ha -
Ud, Kudret Erbey, Cevdet, S;ılaho.tUn Er -
bel Muhlttln Refik altıncı dereceye, Seki -
rln~i dereceden Pnris Büyuk Elçllıği Başkfi -
tıbi Siret, sorya Elçiliği Bagk:itlbl Faik Hü
seyin, Atınn Elçiliği Ba§ktltibl Bedri Tahir, 
Stokholm Elçillği Başkatibi Nurettin Pınar, 
Cenevre Cemiyeti Akvam işlerini gormeğe 
memur Bern Elçlliı;I Başkfltlbl ~edim Vey -
sel, Bcrlln konsolosu Selim, Vama konso -
losu Süreyya, Üsktlp konsolosu Saffet Urfi, 
Kıbrıs konsolosu Ekrem, Iskendcrun konso
losu Fethi, Mllano konsolosu Has.in Rıfat, 

Merkezde Behcet, Şefik, Kemal, Nejad, MU
nür, Pertev, Hiıseyin, Zatı Yedinci dereceye. 

Dokuzuncu dereceden Berlln Jliıyuk El -
çlllğl ikinci kAUbl Galib Evcen, To .• yo Buyuk 
clçlllğl ikinci kAUbi Nurettin, Roma BUytik 
Elçiliği lklncl tfltlbi Haydar, Bruksel Elçlll
ğl ikinci katibi Bürhan, Tallin Elçiliği ikinci 
katibi Settar, Atlna Elçlllği ikinci katibi Re
şad, Viyana ikinci kütibi Orhan Tnhsln, Ka
hire Elçlllğl konsolosluk işlerini t d\lre me
mur Ahmed Ragıp, Londrn Ba konsola lu • 
ğunda muavln konsolos Mustafa Fehmi, Tir 
ye .. te Muavin konsolosa Rıfat Ru tu, Mer -
kezde Tevfik Turker, Abdullah, ?eki, Meh -
med Ali Ir!an Sabit, .Rcceb Yazgan, C>m l 
Tuyg:ır, Cemil Vafi, Tnrık Emin, Nih:ı.d lr -
fan, Mahmud Ömer, Seyfullah Esin, İlh -
mi Uzel cklzlnct dereceye. 

Güneş klübünün mühim maçlar . -
çin Paristen getirdiği merkez mühacı
mi Rasih dün akşam tekrar Pari e 
dönmüştür. 

Eıklteblrde 
BİRİCİK PİYANGO GİŞESi 
Bahattin Yurtsever - Nnil Blrlcik 
ı alilnlz1 bu yeni gişeden deneyiniz. 

Ankara Borsası kapanış 
fiatları 12 - 4- 1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 628, 628. 

Jf••· Yotll o.792076 0.7908 

Parla 2li,6975 25,6075 

Mlllno 15,0&>7 15,047() 

Brt1klll 4,6982 4,69 :ı 

Atına 87,022j 67,0'.!25 

Cene'fn 3.4454 3,4400 

Sotıa 63,69 2 63,6942 

Amlwrdala 1,4266 l,4266 

PJai 22,6910 ~2.6910 

VlJanı -. -, 
Maılrid 12.738~ 12.7SSb 

Berlln 1,97 ı.9710 

VaıtOft 4.1894 4.1894 

Budas>efM s.9s10 S.9810 

Bl1kref 106 21 106 21 

Betıra4 34,6337 34,6331 
Yolı:obama 2,7356 2,7356 

Moelı:Oft 23,86 2186 
BtothOlm s.09 s.09 

ESHAM 

Açılıı Kapanış 

Anadolu em. " 00 
pefln 23 65 23 65 

A. em. " eo vadeU - -
BomonU - Nektar - -
Ailan çimento - -
Merkeıs bankası 98 liO 98 öO 
1t Bank.alı 10 ti() 10 60 
Telefon b 6J -
lttiha t ve Delir. 12 7u -
Şe.rk oetırmonı 1 10 -
Terkoa 7 - -

İSTİKRAZLAR 

I kı uyudunuz :M<' ve I\1 el'.. dc
d nı. 

N n muht m dok o. c n 

DOKTOR JEMSİN 

AMERİKADA UZUN TET -
KiK AT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU LİR FORMÜL -
DÜR. KANZUK NASIR İLA
CI en eski nasırları bile kö
künden çıkarır. Ciddi ve şaya
na itimad bir nasır ilacıdır. 

1 Onuncu dereceden Roma Buyuk Ekili •in
d' Hasan, Tokyo Büyuk El ııı- ınd Nlz:ı - ... 
mettln, Sofyn Elçlllğinde Kem 1 ('.n nl, ! 
Peşte Elçiliğinde Satvet Nusret, R do Kon-

Türk borcu 1 peıln 
• • ı ndell 
1 • II ndel 

Açılış 

19,4;) 

Kapanı, 

19,rıo 

Fr 
?lı 

n , d di.. fır ına 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İST ANBUL 
' 

oloslu und Abdullah, Milano Kon lo 'u - --·-------
~unda Ali Rıza, Balum Konsolo hı und:ı Nu 
rl Htın, B rut Konsolosluğunda K mi, H n-

TAHVİLAT 

burg Kon olosluğunda Ömer Lfıtfu, Fillb Aç lıı 
Konsoloslu unda Zekai, Gumulcune Krın - Anadolu ı pe. 
solosluğunda Arif, Kıbrıs Kon olo uğunda • 1 ndell 
Ali Rıza, Merkezde Hasan Cevnt, Etem, N, - • il pe. 

• lln. zif, K zım Hastekin, Zihni Our.:;un, S det -

----
-Un Uçkun, Abdurahmnn Bul:ıy Sen l İ er, 

1

[ ,~ol\l mtl ııetln 
Ismail u klı, Faik Gtinel Rı Rıt t Ad- p A R A L A R 
nnn Kur ı. Fuat Etem doku uncu d ~ 1 

bez, F rldun Hotlnll Adn, n S t 1 ı Türk aıtmı _ 

-Kapanıı 

----- -

Sutış 
on birinci dereceden Ferit Şerif, F k B 1- İ 1-.- 1 Alış 
Şukrti H ıd Cemal o uncu d 1 ı Banknot O.s. B. _ _ 

::ısı•~i::i~(;:m-•m-mıı11:111211ım;m-m•:1._•iC.llml!ll~mlrd' eltllül ~ . J -.w .... ••---··----••W 
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Son Posta'nın taribt tefrikası : 79 

LI 
Yazan: Ziya Şakir 

Birdenbire g ök gürültüsünü andıran korkunç bir ses 
U rkent kalesinin ufuklarını sarstı. Camie doğru koşan 

halk: •• Timurlenk geliyor! ,, diye bağırmıya başladı 

Eğer beni böylece çürütüp durursan, !kapattırdım. Askerleri de, kale siper
yarın ruzu mahşerde, Allahm huzu -ı lerine yaydım. Her tarafta, müdafan 
runda senın yakand~n tutar, davacılık tertibatı aldun. Şimdi, ne yapacağız? .. 
ederim ... • diyor ... içinizde, böyle bir Dedi. 
vebali boynuna alacak kim var? .. Söy- Yusuf Sofu, o kadar şaşkın bir halde 
leyin... idi ki; birdenbire cevab veremedi. O-

D iye, bir hutbe irad etmişti. nun yerine, Sarıboğanın sesi, işitildi: 
fabiidir ki bu suale, hiç kimse: - Korkuyor musun, Toklu Noyan? .. 
- Ben... İhtiyar rnuharib, geniş omuzlarını 
Diye cevab vererek, kellesini o kı- sarsa sarsa güldü. Cevab verdi: 

lıçla kcstırmeye hiç kimse cesaret ede- -Noyan!.. Şu yetmiş senelik haya-
memişti. tımda, korku denilen şeyi çok aradım. 

Bu derin sükutu müteakip, gene Yu- Fakat bulamadım. Herkes bilir ki, Al-1 
.uf Sofunun sesi, yükselmişti. }ahtan ve karımdan başka hiçbir şeyden 

- İşte bakın .. hiç piriniz, bu manevi korkmam. 
mes'uliyeti üzerinize alamıyorsunuz. - O halde .. sonuna kadar ça:-pışacı:ı-
Şu halde. Timurun üzerine yürümiye ğız. 
hazır olun ... Yarın, şafak vakti, herkes Toklu Noyan, gözlerini Yusuf Sofuya 
ha ır olacak .. Cenk elbiselcrile sabah çevirdi. Yani: 
namazı k·lındıktan sonra, kale kapı - - Siz ne buyurursunuz? .. 
ları açılarak .. hareket davulları da ça- Demek istedL 
lınmıya başlıyacak... Artık yavaş yavaş kendini toparla-

Yusuf Sofu, böylece hutbesini ta - mıya başlıyan Yusuf Sofu, mütevekkil 
mamlamıştı. Ve, sağ elindeki kur'anı bir tavırla başını eğerek: 
başının üc;tüne kaldırarak, sol elindeki 1 - Evet.. daha kolay ve daha çabuk 
kılıca dayanarak mimberden inmiye ölmek için, çarpışacağız. 
b::t'llamıştı. Dedi. 

Fakat ancak bir kaç basamak inmiş-
ti ki; birdenbire gök gürültüsünü an:iı- Timurun ordusu, bir ok menziline 
ran korkunç bir ses Urkent kalesinm kadar yaklaşarak. kalenin etrafına çc
ufuklarını sarsmış .. semada uzun ve peçevre yerleşmişti. 
uğuyltu u akisler yapmıştı. 1 Ordunun. arkasına, derhal Timurun 

Ve, o aııda caminin kapısına koşan çadırı kurularak; çadırın önüne, bir hi-
b ı kaç k şi: zaya Timurun bayrakları .. ve bunların 

- Moao'lar bastı. önüne de, beyazlı kırmızılı dokuz aded 
- Tımurlenk geliyor. tuğ dikilmişti. 
- Kale. her taraftan kuşatılıyor. Mogol ordusunun manzarası, cidden 
Diye ba;;.· mıya başlamışlardı. heybetli idi. Kırk elli hayvan ve 
Camıvı dolduran binlerce halk, yer- yüzlerce insan tarafından sü -

lerınden fırlamışlar .. karmakarı~ık fer- riıklenip getirilen büyük mancınıklar 
• dlarla kanılara atılmışlardı. 

1 
da, derhal ~uhtelif yerlere yerleştirıl

Halk b rdenbire o kadar büyük bir mişti. 
".orku vP rcvecana kapılın ştı ki; kapı- Mütemadıycn emir ve kum:ında bo-

ra atıl '1 lar b.rbir!erini çiğney!p ezi- rulan çalıyor.. henüz yerlerini alamı
yoı lar .. u tüc;te yığılan cesedlcı in üze- yan kıt'alar, tozu dumana katarak ora-
.. nden at'ıvorlardı. dan oraya koşuyordu. 

Yusuf S1fu. şaşırmıştı. Mahşeri an- Şimdi kaleyi saran bu süvari kıt'a-
.m b h1l karşısında, donakalmıştı. ları, ilk hamlede yetişen akıncılardı. 

Mim dnn, ağır ağır indi. Orada, Urkent'in garbındaki dağlardan müte-
ımberı kapısında duran Sarıboğanın madiyen asker kafileleri geliyorlardı. 
1 resı, ı., arı kesilmişti. (Arkası var) 
Yusuf s,.,ıu ;ateş gibi parlıyan gözle-
ı, Sarıb'>"'anın gözlerine çevirerek: 

- Hanıya .. Timur, ölmüştü .. Bu pal 
n ? •.• 

Dedi. 
SanboC.ının ayakta duracaü hali kal

mamıstı. nüc:memek için mimberin se
def işlemc>li kapısına dayanmıştı. Kısı
lan dicı 1 er·n·n arasından: 

- Hortladı .. dokuz canlı Mogol, hort
ladı. 

Diye m•n 1dandı. 

Bugünk·· program 
ISTANBUL 
13 - Nisan - 9:J8 - Çarşamba 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Pltı.kla Türk m usikisi. 12:50: IIava
dls. 13.05: Plfıkla Türk muslldsl, 13.30: Muh
telif pltık neşriyatı. 

Camin n d·şında korkunç oP.u1tular Akşam neşriyatı : 
isıtiliyor .. her taraftan sel gibi akıp ge
len Mo 01 atlılarının: 

- Sürün .. sürün .. siirün. 
Naral .. ı, şaşkınlıkla oradan oraya 

koşan halkın acıklı feryadlarına karışı
yordu. 

Yusuf Sofu, Sanboğanm kolunu tu
rak: 

- Ne varıacağız? .. 
Diye sordu. 
Sarıb · a, hiç tereddüd 

'ab verdi: 
- Çarpışacağız .. sonuna kadar çarpı-

18.30: F11tlh Halkevl gö~terlt kolu tnrnhn
dan bir temsil. 19.15: P l:ikla dans muslklsJ. 
19.55: Borsa haberleri. !?O: Nezihe ve arka
daşları tarafından Türıı: muslklS1 ve .. halk 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Omer 
Rıza tarafından nrabca söylev. 21: Klasik 
Türk musikisi: Nuri Halll ve arkadaşlan ta-
rafından, (saat Ayarı). 2J.t5: Orkestra. ~. 
15: Ajans haberleri. 22.30: Pll\"lı sololar, o
pera ve operet parçaları. 22.50: Son haberler 
,.o ertesi günün programı. 

acağız. Eczaneler 
- Şe}"ı"rde, harb aleyhinde olanlar Ba gece nubetcl olan eczaneler pntar-

\ar. Ya buıı 1ar, muhalefet eder~erse?.. dır : 
- Derhal kafalarını kesmek lazım... İstanbul cihetindekiler: . 

Çunkü; T·murun bu baskınından anla- Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: !Abdfil-
kadlr). Bcyazıddn: <Haydar). Samatya-

ılıyor ki· b;z, bir ihanete uğrnd•:t. Ar- da: <Teorııos>. Emlnonünde: <Mehmed 
ık, hicb r"miz için kurtuluş ümidi yok. KAzım). Eyfibde: (Hikmet Atlamaz>. Fe-

$u halde. ölmeden evvel, öldürmeliyiz. nerde: (Hüsameddin>. Şehremininde: 

Bu sı 'l, koşa koşa ordu kumanda- mamdD. Şehzndebaşında: <İ. Halli>. 
Karagümrükte: (Fu:ıdl. Küçükpazarda: 

Toklu Trıyan gelmişti. Bu ak sakal- <Hikmet ccmm. Bakırkoyunde: <HUal>. 
ı, fak t c 1ik gibi sağlam ihtiyarın çeh- Beyoğlu cllıetfndckiler : 

ı de, b mbeyaz keSilmi~ti. İstikl~ caddesinde: (Qalnt!\sıı.ray - Ga-
d k 1 rth>. Oalatada: <Hidayet>. Kurtuluşta: 

Bu v vetten, hayretler iç"n e a . (Kurtuluş>. Maçkada: (Feyzi>. Beşlktaş-
nı + ren bir tavırla kollarını iki ta: <Ali Rıza) . 

raf n" '"~k: Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakller : 

H • ı B h l? A ı 1 Üsküdarda: (Sellmlye>. Sarı)erde: (A-- rn... u, ne a . .. n nşı ıvor 
bız T ..,urun casuslarının şerrine saf>. Kooıköyündc: <Modn - Merkez>. 

Büyükadada: (Şinasi Rızll). Heybellde: 
•k . Y"lksa, bu kadar gafil avlan- CTanaş>. 

m zdık ... Ben, derhal kale kapılarını . ._ _____________ _. 

o L 
Yine ekor arın rekorunu kır 1 ! ... 
Bu son keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

iR YI 
Kazanan Bursa'da, Fidan Hanında 110 No. da Bay lbrahim'e bizzat vermek 

üzere dün öğleyin Yalova tarikile Borsaya hareket etti 

E OL U CEMAL 
Bu suretle bayiler arasında 

Birineiliği yine kazandı. 

ADRESE DIKKA T : 

• Eminönü, Köşede No 57 

Sahibi: CEMAL 
AL iŞESi 

GÜVEN 

Ell·-e şub i yok ur. 
~~~mnt!mmmml!!BID~~c~:EZJ~~~~•--•Dll!mml!C_.lllHI __ _. __ ..._, 

AY ATIMIN 

ECANI 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Kudretli bir hançere, uzun bir nefes ve tatlı ve müessir bir sesin bütün 
incelik ve kabiliyetlerini tebarüz ettirmek için 

Bestekar s aded in Kay a 
tarafından bestelenen 

o 
Beni ana Ba .. l a yan Gözle· 
rlnirı Reng idir. 
Benim Olsan Seni Bir 
GUI Gibi Kokl r Sarar1m 
Şarkıla·mı Necati Tokyay, Kıti'rnet 
Şükrü, Kanuni Ahmed, Udi Yorgi ve 
Hasan Tahsin'in refakatile muvnffa-

kiy<'tle pHi.ga okuyan artistimiz 

Bnyan e '· ın 

Bu plağı Üç rtıcrn<:ım gününde adi bir pud· 
ra kullnnmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildıme parça parça yapışı- firması , saygı değer halka tak-
yor ve yüzüm cmakiyajlıı. bir şekil dim eder. Bütün gramofon ve 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen ,.,. .. p11lii11kııs:ıs•a•tı•cılanndan arayınız sarfınazar ettim ve havalandırılmış ••••ımllİİ••ımı:ı••••••••••••••-' 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kı;llanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra Aleminde keşfedilmiş en bO.
vük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
~c istimal hakkı büyiık malt fedakar
lıklarla hemen Tokalon müessesesi h· 
rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka
lon pudrası namile ve hergün daha 
taz<?, daha nermin, daha güzel görü
nünüz. 

Bayanların n z rı 
dikkatine: 

Satın aldığını-z Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
'·ardır. Onları bnyiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuru! ala
cak, ayni zamanda lnymeltar mü
kafatları bulunan Tokalon müsa
bakasına İ!lİrak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

A ·y Şifa 

ş Ağri 
Mcshur yakılara taraftar 
olan bir zat umübalaga 

değlldlr,, cltyor. 
Bay J. O. C. yazıyor: " Ekse~ o

kuyoruz . Ani t-O<lavi gören ilAclar var. 
mış.. Fakat, ALLCOCK yakısındıuı 
bahsediliııec, kntiyycn mübtJAğa değildir. 
Yakinen bılirim ki; bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir gece 
zarfında safi Wılrini go tererek ve devamlı 
bir sıcaklık tevlit ederek tamamen ağriyao 
mahalli te kin etmiş \'e sabahleyin sapa.
ııa.ğlam 'e ağrısız olarak kıı.lkmıştır. .Boo 
ALI..COCK miıessescsini methedecek de
ğilim, fakat ALLCOCK yakılan ; Siyatik. 
Romatizma ve.cıair bu gibi ahvalde katt 
ve ecri scmeresirü gördüm • ., 

Lumbago, Sivatik, ilt.iliabı, bap, delikfi 
ALLCOCK yakılarilo eihriAmiz bir cabuk. 
lukla tamamen şifüyap olmuşlardır. Birk0o9 
saniyo znrfındo. ALLCOCK yakıların ın 
tevlit ettibıi eıhhf sıcaklık, OTOMATİK 
BİR MASAJ gibi hemen, ağrıyan yeriu 
etrafını kaplar. Ağrılan izale ve kanın 
CC'< elAnını tahrik ve bu suretlo tam bir 
&ukun temin eder. Uzun uzadıya ıztrrap 
cekmoyiniz vo ALLCOCK y&k1Bınt tatbik 
ediniz. 

Hakiki ALLCOCK yakıetnm terkibinde 
Capsıcum, Frnnkin n e, Myrrlıe veıs&ire 
gibi kıymetli maddeler vardir. 

Ucuz ve taklit yakılıı.rdao aakmrruz ve 
hıı.kikJ delikli AI.LCOCK yakılanndıı.ld 
kırmızı dnıro vo kartal resmili marL·.aııına 
dikkat ediniz. Butun ecı.a.o.e1erde 29 1/ı 
kuruşa eatılınaktadir. 

.. 

CZANE DEVR 
Mantsada eczanesi bulunan eczacı Şen • 

fm vefatı h:ıseblle veresesi müdlrl mes'ul • 
ramaktadır. Bu vnzlfe 'ile çalışmak veya d -
ren nlmnk isteyenlerin Manlsnda refikası • 

:ııa cele mtıracaatıım. 
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r emi etim··şkü 
bir mevkie düştü 

" <Bll§tarafı 1 inci sat fada) 1 sovyet Rusyn ve Yeni Zelandnnın İtalyan 
gonde · ~ . . futuhatını tammağa muhalefet etmeleri se-
g 

1 
. nlcn tezkere, tahmm edılınıyen beblle cİngntz _ İtalyan ltilatının, mer'iyet 

uç ukJerc yol açınıştJr. mevkllne girmeden evvel, önumüzdetl ay 1 -
gör;enevre mahfellerlnde lddln edl!dlğfne çlnde, cencvre'de öltime mahkflm olabllece-
lel ' Habeşlstnnın ilhakının tanınması me - ğh mutat asında bulunmaktadır. 
., e 1 M lletıer Cemiyeti kon eyinin ı::ılfıhl - Muhafazakar gazeteler, İngUlz ..,teşcbbü -
c:~ h le ndccllr. Müzakere ı. kanunen an- sünii t r rden içtlnab etmektedirler. Yalnız 
rne b!e toplan mda mumkun olan bu n yli Meyl müstesna olup memnuniyet izhar 
rıı n hanı için, mütte! kan karar ve - etmektedir. 

1 b etmektedir. 
rn ll kl, Ceml}ette tı.za bazı devletlerin 
la u 

1 
ı rey verecekleri d ha rlmdiden an -

O k dır 
lia D r tar flan H beş t.-ın Imparatoru 
la i cnın de 1 k dar sıfatll , yapı-
hın n A mble toplantı ' da hazır bu - tın h llh d kl filli vaziyeti kat'i sure t 

: muh emeldir. t v k etti ini oylemektedirler. 
da nıbl nln mutnd topl nt ı Eylül n n- R mn ı2 İn mz - İtalyan müznkere-
lliz nı P aktır M ha n kon ey tarafu n ler1 telm h eden Stampa diyor kl: 
lan du u takdirde d l evvel de top d nin ç k ime indenberl geçen ikl ay 

iki m mleket arasındaki bütuıı gerginlik se
bebi rlni i leye ve tehlike dolu h:ı.vayı tes
kine k fi gclml tir. Bu mcs'ud netice, her iki 
tarafın gost rdlği hüsnüniyet. lle kabil ola -
bllm ir 

______________ ........... -.ı ... -----------------

M ısır Meclisi 
Dün açıldı 

fmdan o

lstar.bulda 10,000 liraya 
satılan elli yumurta l 
(B s taralı 7 11cı sayfada) 

k ü ünd y dık, toprak y d k 

czcumle topr a ır c v z ... 

Moskovada Azerbaycan 
san'at haftası büyük 
muvaff akiyet k zandı 

Ş mdi meramını, büyük bir bahçe ~ p-
m k .. 

Ben Arnavudköyünde, Mısır hurma -
sı bılc y ti tirdim. Toprağın huyunu, ken 
di içim gibi bilirim. Bu yaşa kadar top -
rağm parasını yedim. Bundan sonra ben 
ona para yedireceğim. Bir bahçe yapa -
cağım ki, cennet çöplük kalacak yanın -
da!. 
Bahçıvan, Bayan Nimetin uzattığı pa

ralm m içindc>n bir beş yüz liralık al ı. 
Onu Bayım Nimete verdi: 

- Bu, d di, enin hakkın ... Öteki p r:ı
lan da sakla. B n yarın gelir alırım. Şim
di bunları koyacak cebim bile yok be -
nim! 

* 

u U UR Gi UR GiŞESi • 
1 

Yine UGUR GiŞESi Daima UGUR GiŞESi 
Türkiyenin en şanslı bir gişesi olduğunu isbat etmiştir. 

KOŞ UNUZ!... KOŞUNUZ!... KOŞUNUZ! ... 
olmak iateraeniz ıiz de UGUR Gişesine koşunuz. Zengin 

Bu son keşidede kazananlar: 

200.000 Lira 27761 No. biletle Yükıekkaldırımda 
Bay KOÇO 

1 4 . o 
20. o 
ıs. o 
10.000 

,, 
'' ,, 
'' 

14178 No. biletle sahibinin 
arzusu olmadığından ismi ilan edilmemi§t'r. 

31795 No. biletle 
Karabük'de Bay Avni 

33851 No. biletle Taksimde Şehid 
Muhtar C ddeıi Bayan Eleni 

11195 No. biletle keıidclik satılan 
Kadıköyünde Kuıdilinde Bay Kazım 

25 nci tertip biletleri gelmiş ve s:ıtışa başlınmı,tır. Toptan ve perakende umum sipariıler kabul olunur. 

ADRES: Galata - Kara köy, Postahane karşısı No. 31, Tel 40021 

yoktur. Başka hiç ·r yerde 
·11m-.:ı:L1B1.-.~------ımm-

ubesi 
- . 
Çin hikayeleri 

(Baş tarafı 7 nci sayfada) 
Yalnız en guzel bir cariye kalmış, bir tür
lü ağa düşmüyor. Kaçtıkça kaçıyor. Hü
kümdarın hiddet ve tchevvürlerme rağ
m n, itaatle avlanmıyordu. 

Kral saatl rce uğraşmış, kantet içinde 
kal ı h. Onu başkalan vasıtasıle tuttu
rarak sudan çıkartmağı da bir ziıl, bır 

küçüklük te ·kki ediyordu. 
T r hçılerin dediklerme bak lırsa işte 

tam bu sırada birdenbire hava kararını 
müdhiş bir bora çıkmış, suda tek kalım 
ilfilıeyı avlamakla meşgul hükümdara ı

sabct eden bir yıldırım, onu son arzusu
na hasret olarak cehenneme gondenver
mistl. 

Ziraat kongresi için köylü 
murahhaslar seçiliyor 
İzm'r, 12 (Hususi - Znaat kon -

ı e ıne İzrnırdcn iştırak edecek köylu 
murahhasları seçmek üzere b r komis
yon faaliyete geçti. 

Eyüb tapu sicil mulıafızlığımlan: 

Eyub Camilkeblr mahallesinde Kuruknvak 

1 inhisarlar U.- Müdürlüğünden: 
------------------------~ I - Şnrtnamelerine ekli listede eb'nd ve mikdarı gösterılm 60,000 adet nıha

yctsiz şcrıt pazarlıkla satın alınacaktır 

II - Pazarlık 27/5/938 tarihine ra tla yan Cuma günü s t 14 d Kab ta 
levazım ve mübayaat şube nd kı lım komisJo unda ) p 1 caktır 

Ill - Şartnameler para ız ol r k h r gun sozu g ç şub den a 
IV - İst klilerin pazarlık iç n t J in dılcn gun ve s tt 7 ., guv 

paralar yle birlıkte yukarıda adı g n Komi yona ge 1 rı ı · n o u 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdar mizce Edirnekapı Su Havuzundan başlamak uzere Zeyrek y ku u b na 

kadar konulacak 600 milimetrelik borular için tanzim edilen proje v şartn 
sine göre: 

a - Hendek Hafriyatı ve imla ı. 

b - Hafriyat esnasında bozulan adi ve parke kaldırım! rın tamiri işleri ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştu ..... 

1 - Şartname ve teferruatı 100 kuru~ mukabilinde İdaremiz vezne ınd n a ı
nabilir. 

2 - İhale 27/4/938 Çar mba gunı.i saat 16 da İdare merkezinde mütcş kkll 
Korr:ı ) onda yapılacaktır. 

3 - TalJbler şartnameJ c gore hazırlayacakları kapalı zarflarını yukarıda ya-
zılı sa tten evvel müdürlüğe 'erm l ri. c2013, 

l\fo kova 12 (AA.) - Ta s ajansı bıl
dırıyor: Azerba~can san'at haft3.Sl Nlos
kovada buyi.ık muv ffakıy t kazanmış
tır. Koroglu> \ e cŞahsenem> Azerbay
can op ra ı, A rbaycan halle epik 
san• tının parl k t zahurlerini teşkil et:1. ve cArşın mal alan> musiki!i kome-

• 
1 de hafıf musiki motiflerini gbster

rnı tir. 

Ak y muh be memurlarından Bav cqddeslnde 25 numaralı hanenın Cemal ve 
İh n da bıletini cKader> gişesinden al- Adli namlarına intlkall istenilmektedir. 

bun akam, Mo lim Manomaev'in A-
lerb n 

aycan'ın Sovyet mevzulu ılk opera-
~ olan cN rgiz opera ı temsil edilmiş 
d Çok muvaffakiy t kazanan bu t msıl
f~ 13• Stalın, Molotof, Ka anoviç, Voro
lll of Mık an ve Bakirov da bulun-

u ur. 

Profesör Pittard'ırı 
tedkikleri 

Pit r ve mad mı, vek • 1et 
thı İ f ndı~aro lu, Ünıvcrsi-

Bükreşte Türk - Rumen 
Ticaret Odası 

d l3ukre 12 (A A ) _ Rador ajansı bil
k ırıyor: Türk - Rumen ticaret oda ının 
uruırna ı muna ebetıle müe sis nza bu-

8'Un Tii lllı rkiy elçıliğinde bır toplan~ı .. y~~-
b ır. 'rk r t oda ı y ni teşckkulu Jtı
t.i rUe Tür ive ile Romany:ı arasınd kı 

c r t mun eb tlerinde ınuh·m bir rol 
0Ynıy m hiJettccilr. 

Yeni fahri konsoloslar 
/\ d 

ı:n 

• 
rn 
l 1 

mı . cK d r> gi esi sahibi: Tapu kayıd ve senedine merbut olmıyan 
- Her sefer, diyor, ayni biletin tama - bu mahal hakkında senedslz tasarrufnt hü

mmı alırdı. Bu s fer, nedense, yarısını bı- kiımlerlne tevfikat nisan ayının 29 inci per
raktı. Şimdi tabü, 10000 lira kaybetmiş sembe giinü saat Udde yerinde tahkikat ya
gıbi yanac ktır. pılacaktır. Başkaca mülkiyet ve aire ayni 

- Mujdc ını verdin z mi? 
- İki arkad s gitmi ti. Fakat daha hu-

la g lm dıl r. Az evvel telefon ettiler: 
İ ınin ba ında bulamamışlar. İkrami 

h ;: iddia ında bulunnnlann o gfin mahal-
llndcki tahkik memuruna veya daha evvel 
Sultanahınedde tapu slcll muhafı lığına mll-
r caatlan nrın olunur. (1051) 

ye kazandı mı o rcnır b cnmez ılk i ı, -------------------
efind n iıın ist y p, ailesinin yanına krı -

mak olmuş' 
cK d r> gı i sahibinden, bu bıl tın 

öteki yarı ını kime sattı ını sordum: ı 
_ Onu d dedi, evvelki sabah, ihti -

yar bir kadınca ız alınıştı. Kadın, banu 
her am n t ze yumurta getirir. O gun 
de bıl t lm k ist di: 

_ T marn bılct yok ... Yalntz şu yarım 

bil t k ldı' d dım: 1 
c V r onu da bana ... Bund da bır 

hayır vardır elb t. deyip bil,.ti aldı. H t

tu p ı d çıkı madı da, bor unun bır 
kı mını yumurtayla odedi. 

cK der> gı esı sahıbi önundekı gi e
nin a tında duran bır s peti go t re\ 

guldu: 
_ Ondan aldığım 50 yumurta da h A ı,\ 

burada duruyor... Pıyango tclu mda , 

eve götürmeyı bile akıl edemedim daha!. 

Guldum· 
_ D e, ihtiyar hatun, 50 yumurta) 1 

lO o ııraya satmış oldu! 
Naci Sad Zla 1ı 

Yevmi. Siyası. Havad1a ve Balk cazeıe.a 

Yerebntan, Çataıçeşme aoltak. IS 

ISTANBUL 

rc&ımlerfn 

mahfu-ı ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARJ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
k. 

1 
Ay 
~. 

ı----•·-----
TÜRKİYE 1400 700 400 ıo ı 
YUNAN1::,f AN 2340 1220 710 27J 
ECNEBİ 270J 1400 bOO 300 

,1.bone b de,lı p ş.cdır. Adrea 
değışurmek 2a ~uruitur. 

Gelen evralı trt?Ti vcrilmo. 
lfonlardar mes'uliyet alınm~ 
Cevap iç n mektubJ ra 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lhımcur. 

························ı Poıta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Po ta 
Telefon : 20203 

~ t B m f hri • e 1i ·in n hey' eti u.mumiyesinde 
St d o f hri konsolosun yegeni ~~- b [ tedrıcen iade edilmiştir. 

•••••••••••••••• 

Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: 
Büyukadada Çınar caddesinde eski 50, yeni 58 sayılı evin sah bi Mu taf, o lu 

Mustafa ve Osman oğlu Salir.ıın eml"k satış bedelinden borcu o an 2809 lır 
kuruştan 707 lira 29 kuruş emlfik b deliyle 65 lira 83 kuruş faizın p şin 
mütebaki 2101 lira 85 kuruşu haziran 938 den itıbar n lier s ne ha ıran ayı 
234 lıra 30 kuruş tediye etmek ve haziran ayında verilmedıği takdird ?(, 9 i ıze 
tabi tutulmak şartiyle yuk n yazılı e' in tnrnamı ın 21 gün mu::id tle m 
yed ) c ıkarıldı. Teklif olunac k b d l muvafık g ruldu takdird 2/M 
Paz r günu saat 14 de th le ı ) p lac ınd n ist 1 ın Kaza ld 
yctın mur caatlan. <201 

Son Posta Matbaası 

Neşrıyat Mudüril: Selım Ragıp Eme9 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGf L 

Her bnn) odan sonrn saçınız 

Bu şekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 

güreşleri 

uteşcı 

n Y Ho\\ ker tayın cdılmiştır. sukunc 

iiliHNECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 



Bu son keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

27761 • 
Ar avutköy, Köylçi, Bostancı çıkmazı S No da 

B HÇIVAN BAYRAM 
Parayı derhal NİMET GİŞESİNDEN aldı Bu resimda: 

HACI NiMET ABLAVI 

e m ·· şterilerine am 

• 

' 1 
ne ara ağıt ş ır. Gişemiz ır a • a ı 
isba t için kazana la ın otoğrafların bi 
araya get·r ·ş ve bu surete b··yük b. 
" iyar ar er lsi " hazırı mıştır • 

• 
Bütün lstanbul halkı bu sergiyi 

görmeğe davetlidir. 

··şteriler·ne bila istisna her keş dede 
büy .. k ikr miyeleri kaz ndırmak adır. Bu 
sebeb e d. ki m··şteriler, i M E i-

. i aralarını ankaya ya ı ır gibi 
mn·yetle veriyorlar. Ve gene bu sebeb-

dend·r ki i' Gi ESi i satt ğı 
· e ler he gün para gibi kapışı ıyor. 

Siz de beklediğiniz müjdeye bir an evvel kavuşmak 
istiyorsanız şu adresi belleyiniz. 

is anbul, minönü, • 6, Telef n 22 82 

ve gişesinin zengin ettiği v tandaşlann resimlerile 
dolu albilmünil görüyor unuz. 

Dünkü keşidede kazananlar : 

Arnavutköy, Köyiçi Bostancı çıkmazı 3 No da Bahçıvan Bay
ram kazandı ve parayı' de~hal Nimet Gişesinden aldı. 

14.178 No.. bilet sahibi Demirkayde tanınmış Ziraatçi Bay NACI kazanmq 
ve parası Gişemden verilmiştir. 

rf 
8709 No. bilet sahibi Beşiktaşta, Fınn sokağında, 7 No da Bay NAZMI 

kazanmış ve parasını almıştır. 

2 ' · 81795 No bilet sahibi Beşiktaşda kasap Şükrü kazanmıştır ve parasını almışbr. 

DIKKA T : Yeni biletlerimiz gelmiştir. 

i s 1 
Si~arişler seri ve muntazam gönderilir. 

y 
N 

iZ SO 

ET 
altı ay zarı da h·çbir piya • 

gı es ne asi om yaı ·met, 
A L AY 2 büy·· mıştı ··. 


