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Müvazene vergisinde!Fransada 

.!!!!y!!!!!!!ü!!!!z!!!!d!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!!!!!n!!!!i s~b!!!!e!!!!!t!!!!!!!i~n!!!!!d!!!!e!!!! /ng~= ~~? =nl !~~~~ı~!?.~nra 
milli bir 

t •ı At a 1 r :\~\\~UL 0 tıijp: nsa ile Jıat'i müzakerelere girişecek 
enzı a Y. Dl ıyo ~.. 67 Pa •// zeteleri yeni bir buhranmgayrikabili ictinab 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~~ s •~~mil~Mr~~~etinkınu~~~~em~~ 

M ••t k •b /A [ [ d J - ,.J hazırlanmış · bulunduğunu yazıyorlar 
u e a ı m ıı . ı g ı a r a a .:;~:,:;ıdl~=ııı. ::!~~~;:,-;~] 

~evkala"' de IJ'•er•aııer kal' -'ırılacak tere ile Fransanın müşterek siyasetini J 4 iV ifj · U j tesbit etmek üzere, Londra hükflmetinln 
en yakın bir tarihte Parıs bülalmetile 

Hazirandan itibaren müvazene vergisind~ıı, kazanç ve buhran vergileri müzakereye başlamak arzusun.ta oldutu-

dık .. d • - d d• b k k ·ı k • nu yazmaktadır. 
çıkarıl tan sonra yuz e on yerıne, yuz e ye ~~~-~- .... ~~ı ec.: ... ~~ ... -·--· Fransada, henüz müstekar bir hükQ • 

Y · kanun la"'yı·hası Parı·sı·n Prau ~:t~~§~:~::::~~:~~~e.!a: e n 1 kan hasıl olmamıştır. Bu yazıyet düzelir 

Ml.llet Meclisine veriliyor lehı·nde teşsbbu"su" :~~~:e~.z~~d.;r!;;::;;;:~~: 
TUşmeler ıçın bır talih tesblt edilmesini 
istiyeeektir. 

Son şekle göre (50) lira maaş alan 116, 100 lira alan 
da ayda 201 kuruş istifade edecektir 

A ka 31 (Husust) - Vergilerde ya • 
n ra • kl" ka 

pılması mutasavver tenzilBtm §e 1 • 

~ulapnıştır. Buhran ve ıiıüvazene vergi· 
~ betlerınf birJ.etUrerek kazaııç ver • 

b ilive et· 

Pol Bonkur Alman sefirine İki devlet arasında yapılmasa derpiş e.. 

F _ . . dilen bu ıtıüzakereler, lıer ild memleke • 
ransanın ta;ıhhudlerını tin müıterek mentaatlerl bakımından 

yerine getireceğini bildirdi pek mfihim, hatta hayati bir mahiyette 
görülmektedir. 

Paris 31 - Pol Bonkur, bu sabah Al • (Devamı ll inci sayfada) 
man sefiri Velzek'i kabul etmiştir. 

Milli bir hukUmetin baJ'ft& oeçecefi 
şöylenen Dfıladin 

İatihba.r edildiğine göre Pol Bonkur, 
J'ransanın Çekoslovakya)!\ karşı gfriş • 
Jnİf olduğu bütün taahhüdleri yerlne ge
ti1eeeğıni beyan ve Alman hü)cQmetlnın 
merkezi Avropada huzur ve sükunun te

(Dcvomı 11 •net sayf od4) 

"Son -Posta" DIB Kudüs mektubları 
lngiltere Kudüs müftis-·~.,.,... 

Bir paket içinde 
iki kesik 

kulak bulundu 

ile temaslara geçmi 



Her gün 
Hariciye Vekilimizin 
Kalıire segalıati 

Yazan: MaluiHia Birı• 

Resimli Malcale: 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Şehir tiyatrosu diin aece kış mevsiminin son . 

verdikten sonra kapılaJım kapettı. :bktetrinin ilk gunüne 
kadar ıatil Japacakbr. Aradan ~ aman tamam 6 ay
dır. San'atki armuz bu dinlenme müddetın çok sor
muyoruz, -ale mas bu 8 ayın ymsmı dlnlennıelle geçtre. 
ceklerse, yansım da &eleeeıt sene OJMMMk piyesleri prova 
etmiye basredeceJdf!'lhıl biliriz. Füat ibyamn hiç lııJr -ye. 
rinde 1QO• ıansım çahşınalda, 4lller J'MW da •llsa-

J STER INA 

.etle ppnn a JOktur. Resmf -tiyatrolar bazı 
yerlerde hiç tatil yapJD&Z)ar, bazı yerlerde ıse kapıJarmı 
sadece te:mnna&. w. ağuatc. ~da lıçarlar. San'atUrı... 
rm dflllenme zamanlan milllrvebe ile plir. Bilinir Jd tiyat
ro senen.m her ınevmmhtde 'bir ~. Binaenaleyh 'bi,1 
Şelltr ti~ altı •! ~.,..._ alb q dia!enme maJli 
'ft.Z'edillllrıı bu ihtiyaan pr.qpthae a}mmlı oıwauna ~n

r/ obJ1ICa 8lll: 

E t N ANMA! 

Sözün 

---1304 -Mut 
19 

.>. D. 
11 11 

1 " 

sası 



SON POSTA 

yada bir r rye Yeni saylav 
Her Hitlerin 

yeni bir nutku 

Sayfa 3 

teşk•ı edı• i namzedleri Vatandaşlarımızın Alman ispanya her an Avrupa 
sulhüne kavuşmalarını sulhünii tehdid ediyor 

• 
onseyı 

bit ,. ] D 1 t N .. b . . h . l ki d Ankara 31 (A.A.) - Ankara saylavı istiyoruz 
vzu\l onsey aza arı ev e .lZlrJ rut eSIDl aız O aca ar ır. Rasim Aktar, Manisa saylavı Sabrı Top- Yazan: Selim Rngıp Emeç 

'eni Rumen kabinesi ittifak ve dostluklara sadık kalacak rak, Slnob saylavı Dr. Calib Ustün'ün ö- r------ lf> * ... _____ , a 

c g~ .. :Bükreş 31 (Radar ajansı bildiriyor) -
duğtıml hükumet, dün gece memlekete hl
h "l:ıen bir beyanname neşretmiştir. 

P c - 1 d u· k" Bu beyannamede ezcum e en ıyor ı: 

C b H -1.k b • • b k o spanyada Franko kuvvetlerinin yap • 
lümleri ve Bolu saylavı Cemal Hüsnü Ta- ena 1 

UR ın u '!' ararma 
Neşredilen bir kral ennrnamesi. bir j ray'm istifası üzerine boşalan Ankara için beni intihab etmi§ olmcuın- tıklan taarruz hedefine yaklaşmak ~ 

k~aliyet k~nseyinin teşkil edildiğini bil-
1 
saylavlığına İş Bankası genel direktörü Jan dolayı bahtiyarım. tidadmı gösterdiği nisbette Avrupa sul-

dırmektedır. _Bu konseyin azası, kral ta-
1 
Muammer Eriş, Manisa saylavlığına İk • hu da tehlike geçinniye mah~um görü-

r~fından tayın olunacak ve sabık devlet tısad Vekaleti müste arı Faik Kurdoğlu, Kolonya 31 - Plebisit hakkındaki pro- nüyor. Bu, bir riyazi muadeledir. ltalva 

1 an~rı Bundan evvelki hükumet, bütün mem
c~~i :et tarafından tam bir ittifak ile tasvib 
csı len yeni kanunu esasiyi hazırlamakla 
üyircı detin temellerinde derin değişiklikler 
kac..acude getirmiştir. 

rıcalinden, kilise büyüklerınden, ordu Sinob saylavlığına ·İzmir üzüm kurumu pagandalanna devam eden Hitler, ken • ıle Almanyanın Frankocuların harbi kn
erkiınından, saray yüksek memurların - direktörü İsmail Hakkı Veral ve Bolu disinin pek beğendiği tezini tekrar izah znnmalarında ne derece menfaatleri va -
dan ve memleketin yük.<>ek §Bhsiyetle • saylavlığına Kastamonu eslti komutanı ve tevsi etmiştir: sa, bugünkü şartlar içinde, Fransanın 
rinden seçilecektir. emekli albay Osman Köktürk, Parti Avusturyaya ve ihtimal Çekoslovak - menfaati de İspanyol hüki'ınıet kuvvet -

·•·r"ft'eni hükumet yapıcı bir esere başlı • 
1.1 " 
bu _cııktır. Daha genç unsurlar iş başına 

Krali)'et konseyi Azaları, muvakkat hu
susi vazüeler alabileceklerdir. Bunlar, 

devlet nazırı rütbesini halz olacaklar ve 
kral müşaviri ünvanını taşıyacaklardır. 
Merasimde başvekilden St1nra yer ala -

caklardır. Kendilerine bir temsil tahsl -
satı verilecektir. 

genbaşkurunca Parti namzedi olarak 
0 

• yaya telmih eden Führer, şöyle demiştir: !erinin davayı kazanmasıntiadır. Muha -
naylanmışlardır. Sayın seçlcilere bildirir Şeref hissine malik olan bir millet, sırf rebe Frankonun lehine inkişaf ettikç<' 
ve ilan ederim. Alman olduklarından dolayı kendi va • Fransa sinirlenmekte, hükUmet kuvvet-

TopJırılarak mütesanit ve dinamik bir kn
tugtı•e kurulmuş bulunmaktadır. Hükumet, 
ay ~ bir mahalli idare, i~i bl7 mali kon : 

mü kuracak, idare cm1rlerıne daha lyı 

e. H. P. genel başkan vekili tandıışlanna fena muameleler yapılması lcri muvaffakiyct kazanır gibi olduk\a 
c. Bayar karşısında Iakayd kalamaz. B.iz, diğer Almanya ve İtalyanın as:ıbiyet tezahür-

----------.:.... devletlerin başına harb gailesi çıkarmak leri müşahede edilmektedir. Mesele şu • 
L ord Loıııd'un istemiyoruz, yalnız vatandaşlarımızın Al- dur: Fransa ile beraber tngilterenin men-

~ rnan sulhuna kavuşmalarını istıyoruz. faali İspanyanın znyıi kalmasındadır. Ve mes'uliyet verecek ve politikadan ge
lin • adamları bir tarafa bırakacaktır. 

·un ı'~omanyanın politikası, an'ancvi itti -
Ziraf ve dostluklarına ve istisnasız bütün 
anı11'letlerle dostane münasebetlere istinad 

Kraliyet konseyi balığına aşağıdaki 
zevat tayin olunmuştur. 

A k d k • Cenabı Hakkın bu işi başarmak için beni ı İspanyada marksist bir hükumet vaziyete n ara a l lntihab etmiş olmasından dolayı baht! • hakim olduğu takdirde, bu iki hiıkümetin 
'remaslarz yarım. Alman milletinin de intibah san-, istediği tahakkuk etmiş olacaktır. Maa • 
~ 1 dıklarına koşarak vazifesini ifa etmesini mafih Frankonun kazanmasından da İngil 

ki• nıektedir. 
~h:l1· K ... al\vet nı'"clisi 

Patrik Miron Kristea, Mareşal Ave • 

resko, Mareşal Prezan. General Vaitoiano, 
Vaida Voyvod, Mironesko, İorga, doktor 

Ankara 31 (A.A.) _ Lord Lloyt, istemek hakkını kendimde görüyorum. terenin büyük bir endişcsı yoktur. Çünkü 
bu sabah Toros ekspresile şehrimize dahilt harbdcn sonra büyük kredilere ih· 

n b1.1fükreş 31 (A.A.) - Radar ajansı bil • 
maktYor: 

Angelesko, Tntaresko, Argetolano, Ge -
neral Balif. 

gelmiştir. Lord Loyt, öğle yemeğini ha- Daııimarkadaki tiyaç gösterecek olan Franko hükilmeti
riciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras Almanlar da ni, bu yoldan, İngilterenin istediğı nok. 

taya getirmek belki mümkün olacaktır. 
tarafından Çankayadaki hariciye köş -a ol" 

_im·\11 sırda intihabat kanlı 
ı.::ıa J 

urette neticeleniyor • 
ı_ 

pı

ÜZeJ 

4 ki .i öldü, 25 
) aralı var, 

i polis olmak üzere bir çok 
hükiimetciler . kazanıyor 

, botahire 31 (A.A.) - Cenubi Mısırdaki 
ilerımin sükün içındc geçtiği; iç bakanlığı 
anJfından n c:;redilen bir tebliğde bildi
eçıJıekttdir. Her tarafta hüktimet nam • 

lerinin kazandığı bildiriliyor. K3t'i 
ta ce yarın sabah anlaşılacaktır. 

lar.:efd taraftarlarının sandıklara yak • 
kirJltılmauı ~, ve tevkif ve tazyiklara mu
ıyan kaldıklrırı hakkında her taraftan şi -

Kahire 31 (A.A.) - Valilerden gelen 
telgraflar, yukan Mısır seçimlnde hü -
kumet namzedlerinin kazandıkları bil -
dirilmektedir. 

Kahire 31 (A.A.) - Mısır seçiminde 

bugün muhtelif hadiseler kaydedilmiş • 

tir: Deirutde dört kişi ölmüştür. Tan -

tanda 25 i polis olmak üzeı-e pek çok ya
ralı vardır. hafet telgraflaı ı gelmektedir. 

.-·--------------~ 

. Btl 

um1ssor 
ah:ı 
cnarıetel 

u yeni harb kime 
ı<arşı yapılacak? 

künde verilen ziyafette yemiştır. h Almanya ile İtalyanın ise, İspanyanın 
Bu ziyafette Başvekil Celal Bayar ile arekete geçtiler ihtıyaç duyacağı krediyi açmalarını ınad

deten imkan yoktur. Bu davada Fran • 
Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sekre- K h open ag, (Hususi) - Almanya i- sanın vaziyetine gelınce; İspanya ile ö -
telŞüAkrdul·.KayVa,k~l~h·şy·~kV.~kSili Fuad Ağ- le Avusturyanın birleşmesinl, Dani - tedenberi iyi komşuluk münasebetleri 
ra ı, ıye e ı ı u ru araç ve ge ma ka Al kall" t" b"" "k b" "d ed F 

1 
• • r man e ıyc ı uyu ır se- ı ame en ransa, son seııc ler içinde iş 

ne sabah Anadolu ekspresı.e şehrımıze vinçle kutlulamıştır Bu m·· betl baş h lk h · h'"k" tl · 1 ı · b 1 
0 1 

B k Lo · unase e ına a cep esı u uml:' erının gc • 
ge mış u unan sman ı an as~ n - Dan_ im_ arka Alma_nlannın naşiri efkarı 1 mesi münasebetile cumhuriyetçı kuvvct-
dra Umumi komitesi erkanından Vis- p l 
kont Goc:en de hazır bulunmuşlardır. .? ıtıken gazete~ınde çıkan bir yazıda 1 I~re da~a sempatik. bir vaziyet almış, id-

z· ; t .. t . f" şoyle denmektedır: dıalara ınanmak caızsc, bu kuvvetlere si-
l . ı~a.~ ~n 80~~~ ;~.~ ~z rnısa ı~.- «Hürriyet çanları ne vakit çalacak? 1 lah, mühimmat, gönüllü sevkedilmesıne 
_erımhız ı eh a1şve 

1 

1 
.. ek~ ;yark~e ı- Eğer Almanlığı yıkacak tazyikler bnş - göz yummak ve hatta bizzat bunları yol-

ger azır u unan ıu ume. er anı a- lıya k l b. d H"tl · · d d ı k " h b ı 
d 

.. bi .. .. 
1 

ca o ursa, ız c ı erı ım a a ıyara muzn erette u unmuştur. Fran-
rası~ a usun suren r goruşme 0 • çağıracağız.• ko kuvvetlerinın galebesı takdirinde, 
muş. ur. . • . . . Marksist unsurlardan temizlenmiş olan 

Mısc.f rımtz memtaketımızden Erzurum - Trabzon bir İspanya ile Fransanın komşuluk mu· 
ha}'ran~ıkla bahS' diyor J d nasebetleri bir hayli nazikle~ c ktir. Rc'l 

Anknra 31 (A.A.) - Lord Loyt bu akşam yo U 0 a bir kaza boyunda Alman, Alp dağlarında İtalra ıle 
Anadolu ekspreslle İstanbula hareket etmiş müşterek hudud sahibi bulunmanın u . 
ve istnsyonda hükUnıet-lmlz namına haı1clye Posta otomobili d evrildı· yandırdığı endişeye millıyetperver İs . 
kalemi mahsusundan Seyfuılah lle İngiliz panya ile Pirenelerde komşuluk yapma· 
ve Fransız büyük elçileri tarafından uğur - mutemed Ö}dÜ nın zorlukları inzimam edecrktir. Bun-
lıınmıştır. d b ka İ 

Ankara 31 (A.A.) - Lord Loyt Ankaradan Erzurum 31 (A.A.) - Erzurumla an nş • gerek spanya &ahillerinden, 
hareketinden evvel Anadolu nJ.ınsına nşa~ı- Trabzon arasında işliyen posta otoma- gerek İspanyanın Akdeniz ve Atlas Ok
dııkl ~beyanattn bulunmuştur: bili Gümüşhane ile Bayburt arasında yanusundnki Kanarya ve BaJear adnla: ı 

Türkiyeyi ve Türk halkının yüksek ze • H d k k"' ...... d d .1 . vasıtasile Afrikn ile Avrupanın muva _ 
kAsını otuz senedenberi blldlğım ve hayran· n ra oyu onun e cvrı mış, posta salasını her zaman ve koıa; lıkln tchd d 
lıklarla takdir ettiğim halde yeni Ankarayı mutemedi Asım, posta çanta ve paket-
bundan evvel yalnız bit defa ~örmüştüm. Bu j ıerinin altında kalarak ölmüştür. Şo _ etmek mümkün olacaktır. Bu ise, Franc:a 

1 bu k R •-1 il' ı aleyhine bir durumdur. Bundan öturü . raya yeniden ge e me ve e .... n .1ıımı a • före ve yolculara bir şey olmamıştır. 
tında hükümet merkezinde oldu~u tudar bU Bayburt müddeiumum·s· k' hal- dilr ki İspanya muharebeleri sona yak . 
tün memleket dahilinde başarılım1 olan bü- . . ı ı va a ma !aştıkça, Avrupa- sulhu her an tehlike 

an ~arıs 31 CA A.) - Bugünkü cazcteler, g!.llz serbestlsine, Fransız isttkJAUne, nlha • yük terakki eserlerini görmek benim Jçin line gelerek ışe el koymuştur. geçiriyor. Frankonun muvaffakiyt •ı 
~ollnl'nln nutku etrafında t.efslrlerde bu yet bit tek kelime lle sulha, topu ekmeğe zevklerin en bUyilğü olmuştur. But.ün vatan- ,,.,.. F 

irin nutkunu tefsir eden Londra ve Paris 
i ltalyanın time karşı hazırlandığını soruyorlar 

oku~aktadır. tercih etmıyen sulha ne kadar yer kala _ daşlıınmın bu terakki ve lnklşııflnn dostane l ek İT d ag"" [ z ransanın, hükumetçilerin galebesi Al · 
kliÔ11" - E.ı:o dö Pnrl gazetesinin Roma mu- bilir? ve harnretU bir alllka ile taklb etUklerlnt bl- manya ve İtalyanın endişesinı uyandm. 

rı diyor ı: in:mzıere röre Uyordum. Ben ıse kendimi bu tcrnkklterın Edı·rnede yor. 
russoıın talyanın şimdiden muharebe- müşnhldlerl arasına llt4ve edebildiğimden 16 martta geçirilen büyük tehlike, b11 
nzır ol ·undan halla haberdar edl - Londra U (A.A.) - Mussollnl'nln nutku d 1 b"htt.,...rıın bak da 1 0 ayı ... ,,- · Edirne 31 (A.A.) - Fransadan mem ım n, zai olmuş değildir. T'l ki iki 
Fakat b 1 muharebe kiminle beraber y:ı- ı gazeteler üzerinde mühim bir tesir icra et -

bnıak? K e karşı vukun gelecek? Bunlar mlş değildir. umumiyet lttbarllt., gazeteler, En çok ÇOCUklu lcketimize dönmüş olan baş pehlivanı. taraftan biri, yıldırım sür'atHe davanın 
bsız kn -ı iki istifham işaretidir. Ro - bu nutkun daha ziyade cdııh!U istlhldk• l - rnız, General Kazım Diriğin daveti il - sonunu alsın. - Selim Ragıp Emeç 
~ Berıın mıh verinin mevc•ıdiyetine raıt- çın söylenmiş olduğunu blldlrmektedlr. k• • • • zerine Tekirdağdan Edirneye geldi 
, İng.ı e ııe müzakerelerde bulunul - Deyu Ekspres gazetesinin dlplomatık mu- ha ıme Ikramıye Bugün Tekirdağlı ve Edirnedeld bütün 
ına ra~m 1. İtalya, istikbal hakkında harrlrl de tereddüd içindedir. Bu muharrir pehlivanlar mahfelde kuzu ve piliiv yi-
leahhüd almıyor. İtalya, luzumlu zıı - diyor kt: 
da. dostlar nı ve düşmanıannı kendi Mussoıını, çabuk neticeli yeni bir hıırb Dokuz çocuğu olan Manisa yecekler ve akşama Tekirdağlınm neza-

Jaatıcrıne en uygun bir tarzdn seçe - planını çizen bu harbcu nutku ile acaba ne hak imi 720 lira alacak reti altında halk huzurunda serbest gü 
ndµ-. demek istiyor? Bu yeni harb kime karşı ya - reş ekzersizleri yapılacaktır. 

~rdre g ~ı. bllhass:ı. Mussollnl'nln cE- pılacıık? Ankara 31 rnusust> - Çok ~cuklu hA. - Edirne 31 (A.A.) - Bu gece Edirne 

Ruzvelt,~ 
ben diktatör 

olamam, diyor 
sulh 1 tınruz. fakat blzlın sulhumfü:ü Acaba bu yeni d~man Fransa mıdır? 

1 
kimlere 25 nisanda tevzi edilecek ikramiyeler Halkevi büyük bir neş'e ve heyecan ge 

ye'~UZD cül! 1"51 üzerinde dunıyor ve dl - Maıımaflh bu hususta korkulacak bir şey 1 hakkındaki muameleler tektı.mül etmlşt~. A; çirmıştir. Ögwleyin, mahfelde şereflerine Vormspring 31 (A.A.) - Ruzveltlr A· 
ar r•= yoktur Mussollnl hiç bir zaman Avrupıının Jınan neticeye göre en çok çxuklu o ara merikanın diktatörü olmak hususundaki 

Jr insan endi sulhunn isterse. sulh Is- en ku~vetll ordusunu tahrik ctmlyecektlr. Mnnlsa mahkemesi rızasından Celdl tesbit kuzu ziyafeti verilen başpehlivan Te - itirazları, ismi söylenilmiyen bır muha
n yor de... •ır. Mussollnt, kt'ndl sulhtınü Bu nutuk İngllterede hiç bir endişe uyan - edllmlştlr. Mumalleyhln dokuz çocuğu var- kirdağlı ile Edirne spor kurumu pchli- bire gönderilmiş ve reisicumhurluk u -
cc: ~r Hltler kendi sulhünü isti B d o dan sonra sekizer çocuklu olmak u- 1 b ı. .. o t 18 d H lk · 

ll' • yor. u Ro- dırmamnlıdır. Fransada da herhangi bir en- ır. n . b"ki 1 Ali Andırın hfl.klml van an u a,~m saa e a evın- mumi kfıtibliği tarafından nec:redılm.~ 
dıııulhü ve bu Cermen sulhii arnsındn, İn- dl d ır. h kk kt zere :Mecidözll u m • d k · ı 1 d B' b ll' dık ... !e uyan ırmıyaca.ı;ı mu a a ır. Ali Rıza. Kars mnhkemesı i'ı""'<-""""" """'"rl e e zersız er yapmış ar ır. ır u • olan bir mektubda veciz bir surette i:aıh 
zı ~inli r erin i ı l• İstanbul reislerinden SUphl gelmekte • çuk saat süren bu oyunlarda Tekir· edilmiştir. Mektubda bilhassa şöyle de • 

h3 .ngi fere ia/ga ~rK.an hntnmıerıııe göre en fazla çocu- dakğllı her bd~recekdeki glençh~?hl!vlanı.~ğn nilmektedir: 

h 
u yo amış, ır ço oyun ar, uner er o - Bildiğiniz gibi ben uç sebcbden dola) ı 

ştı erz· Q k f • ll l ğu olan Mnnısıı mııhtemesı aı:nsından ce- t i t tb"k tt' . t' re e l e an aşıyor lftl lcendlsile rekabet edecek klnıse olmadığı rem ş ve a ı e ırrnış ır. Amerikada diktatörlük ihdasına munrı-
nnkeo 31 <A.A.) - Tlyen - çın - Pokeo için birinci ıtrnmlye olan 720 lirayı 'lla - Erzıırumda zun: 

Londra 31 (A.A.) - Romada yapıl- caktır. ondan sonra iki ikramiye için seki- Evvela, diktatör olmaıı<a asla meylım 
ryolu crn e indeki Çin muvaffakıyet - n 
elen ce te gelen diğer cep!ıedeld <;:in makta olan İngiliz - İtalyan müzake - ?.er çocuklu olıınlıır arasında kur'a çekli - Fırtına ve har yoktur . 
• tı kahr 'llanca harbetmekte, ve mU _ relerinin ""k• iyi ilerledlg-ı ve hatta iki mesl lAznn geldlğlndÇn dün Adliye Vekili Saniyen, kendimde tam b•r nuvaffaki· 
k .. y- • • • sarııco"'lunun reisliği aıtında toplnnan tem· Erzurum 31 (A.A.) - Havaların lo-
• azançl r elde ettiklerini bUdlrmek.te • h ft k d b d d h ı:. ı yete nail olacak bır d l •~t·· kab"l t uç a aya a ar ınncı erece e e cm ytz birinci reisi İhSıın ve bıı~milddeiumum doslamasına rağmen her gece kar yağ- ı ~ ... or ı ıye ı 
lr tebıııı.e göre, Pekin _ IIankov de _ miyeti haiz bir diplomatik muvaffaki • Nlhaddan müre!:keb bir heyet huzurunda 1 makta devam etmektedir. Transit oto- görmüyorum. 
olu uzer nd,.kl çı kıt . ld . . w. .. . ,.ekilen kur'a neticesinde ikramiyeler Me - •. • l k 1 " .. 1 .. b 1 Salisen tarıhi bılgiler•m ve mcvcuJ 

n ııntı ~ıddetıı bl.r t.a yetın e e edilebilecegı umıd olun - .. .. hfıkl 1 Ali ile İstanbul relslerlnden buslerı, yol arın ar a ortu u u unma-
~ ::r~~mvı!tırH.onnnın §imalinde Çine;- maktadır.el sdohzülye ısııı:t etmiştir. Bunlar altı yüz K.ır- sından hala işleyememektedir. Dün ge- diktatörlükler hakkındah.t malıimntım 

• up fazladır, bunlar benim Aml'rik1 gibi bir 
angçenırı re~ubundn Çlıılllerln "'lddet _ Her iki taraf da İngı'lı"z _ İtalyan ı'h- kar ııra alncııklardır. ce sabaha kadar süren karavel fırtına- d k "d h h " dU t blbler 11 emo rası e er nngi şı;kıld olursa ol-

muh ,. ""cn sonra Anhulc hududu tilaflarının daha ziyade psikolojik ol - Bundan başka hD.ktmler ve a ı ' müs: sı çok şiddetli geçmiş ve ~ehirde bir sun dıktatörlük istememe munıdir. 
ılnde r ı 1ang'ın şlınııllndo bulunan w .. .. . rasındn kanun mucibince tkram yeye ""k evlerin camları kırılmlS, bazı ca -
un ı ~ ,, edlldljji blldlrllmektedlr dugunu gormuşlerdir. İngılterc ile İ - tahnk olarak 189 zat tesblt edllml"'tlr ki, bun- r.1 . kubbeler'ındeki kurş. unlar .. 
bl!ğd · 1 n.ın k çocuklarının adedi mı erın so -

e lllerln sooo ve Japonların tal ya arasında iyi bir anlaşma ve ta • ların ikram ye ca k _ 150 ,.,.r- k ·· lm .. ştür 
klşl z t verdikleri ka d dll! A 267 dlr Bu suretle her çocu Dıı-iınıı ~ u u • 

Tiyen _ r., _ Poeke d Y 
1
c yor. Bu 

1 
rihı dostluğun yeniden kurulması bü - den 40'050 ura tevzi edllecektlr. Paralar h!l.- ,----------------

1etre m ılnde bü~ke~:~::~1~~14~ ·tün Avrupada iyi bir havanın ynratıl _ klmlertn bulunduğu yerlerdeki Ziraat Ban- Diğer telgraf haberlerimiz 
ındnkJ ~ unag ka a • _ k arlfetlle tesviye ettlrllecektır. 1'edlye 11 • • f d d 
ıcvler .80 klıırında duman masına ve gergınlıgin azalmasına ha - 1181 m d ahnllertne tebllğat yapıl- ıncı say amız a ır 

e sungU muharebeleri ce _ . liçln merkez en m 
ır. elim olacnkttr. mt§tır. 

Doktor Şaht Brükselde 
Brüksel 31 (A.A.) - Şaht, Belçika mil

li bankası müdürü Jnnsen'in Berlinc yap
mış olduğu ziyareti iade etmek uzere bu· 
gün buraya gelmiştir. 



Neşriyahmız nazarı dikkate alındı 

Camı ve medreselerde kurşun 
h1rsızllümm önüne geçiliyor 

Zabıta şiddetli tedbirler aldı, evkaf memurlarına da 
tebligat yapıldı, hırsızlara tahriba tlan ödetilecek 

Kubbeleri'Rdeki ku1'§Unlan aoyulmUJ güzel esulercten biri: Fatih medresesı 

S.ON POSTA 

İstanbul Borsasında 
•• son gun 

An kara Borsasında 
acentalara kambiyo 

alıp satmak hakkı verildi 
İstanbul kambiyo ve menkul kıymetler 

borsası dün son gününü yaşamıştır. 82 
,Yıl İstanbulda ömür süren borsa, bugün • 
.;rpn itibaren üç sene müddetle kapatıl -
mıştır. Bugün, Ankara borsası faaliyete 
geçmektedir. 

Dün İstanbul borsasında en son mua • 
rneleler yapılmış, birinci, ikincı ve üçün
cü tertib Türk borcu tahvilleri 19,35 li
rada, Anadolu tahvili -il,50 de Anadolu 
mümessil 40,25 de, Aslan çim;nto hisse 1 

senedi 12,55 lirada, birinci tertib Sivas -
Erzurum 95 de kapanmıştır. Bunlar, is • 
tanbul borsasının son kapanış fiatları ol
muştur. Ankara borsasında acentalara 
kendi nam ve hesablanna kambiyo alıp 
satmak müsaadesi de verilmiştir. 

Suadiyede bir genç 
kardeşini öldürdü 

Dünkü nüshamızda kurşun hırsızlı- Her polis karakolu kendi mıntaka - _ Evvelki gece Suadiyede Cami soka-

Nı.m l . 

Bu yıl kasablık hayvan 
istihsali az olacak 

HAWGda keailip lmnbultı .evke dilmek üzere hazırlanan kuzular. 
istanbul~a. bugünlerde. en fazla sat~l~n j olacağı tahmin edilmektedi!'. 

et kuzu etıdir. Bu mevsım, koyun etının Bulgaristandan koyun getirtilnıesi de 
kıt mevsimi olduğu. elde de besi hayvanı düşünülmüşse de, bilhassa bu mevsimde 
kalmadığı için kasablık hayvan olarak Bulgaristanda koyun bulmanın imkansız 
kuzu gelmektedir. Bilhassa Trakya ha- lığı anlaşılmıştır. Rornanyada bir mik • 
valisinden kesilmiş kuzu müvaridatı pek dar besi malı koyun vaıdır; fakat, bu ela 
fazladır. Konya havalisinde besi malı bir ihraç edilecek derecede değildir. 
mikdar beyaz karaman varsa da, İstan- Ankara vapuru İzmir • Pire arasında 
bulda fiatlar düşük olduğundan, bunlar, seferlere başladıktan sonra İzmirden Yu· 
kısmen o civarda satılmakta, kısmen de nanistana koyun ihracatının devam ede
İzmire gönderilmektedir. Beyaz kara • ceği anlaşılmaktadır. ğından bahsetmiş, bazı sefil mahlUk - sında bulunan bu gibi binalarda vuku-· gında numarasız bir kulübede oturan 

ların birkaç kuruş için milyonlar değe- ,bulacak hasarattan mes,ul oldukları gi- Enverle ~a:deşi Hasan arasında sar -
rinde abidatımızı mahv ve tahrib et - ,bi bu mes,uliyet aynca mahalle bek - hoş.Iuk yuzunden çıkan bir kavga neti
tiklerini yazmış, alakadar makamlar - .çileripe de teşmil edilecektir. Üzerinde ces_ınde Hasan ağabeysi Enveri bıçakla 
dan tedbirler alınması temennisinde ,kurşun bulunan binalar eskisinden da- bogazından yara1ıyarak öldürmüştür. 
bulunmuştuk. Bugün sevinçle görüyo- ha sıkı ve daha şiddetli bir tarassud al- Enver emlak dellallığl yapmakta, 
ruz ki neşriyatımız nazarı dikkate a - tında bulundurulacak ve kurşun çalma Hasan da civar konakların badanaları 

man, dağlıç ve kıvırcığın İstanbula ihti- Son ay zarfında, Yunanistana, İzmir -
yaç nisbetinde gelebilmesı için ilk bı~ak den, 17,000 kadar koyun ihraç edilmiştir. 

hnm Em · t M .. d .. ı·· · ·· b · t ve ufak tefek tamiratlan ·ı l k1 ış, nıye u ur ugu u ış e - ya cür'et eden büyükler hiç aman ve - . . ı e ex:me e -
rafında icab eden bütün tedbirleri al- rilıneden yakalanıp müddeiumumiliğe nnı çık.armaktadırlar. . 
mıştır. verilecek, çocuklar ise velilerile be - ~aka akşamı saat 21 de ıki kardeş 

Evkaf ve müzelere aid bazı kıymet- .raber yakalanarak haklarında kanuni de. zıl zur~~ sarhoş oldu~ları halde Su-
li ve tarihi eserlere musallat olan kur- takib ta b 1 kt B h 1 k .. adıye camıı karşısında bır kahveve gi-

a aş anaca ır. u ırsız ı yu- rerek bir m .. dd t t d k • 
şun hırsızlarına karşı mühim bir mü - zünden binada vukua gelen hasarat u e .. o ur u tan sonra bir 
cadele açılmasına karar verilmiştir. derhal ve bila kaydü şart kendilerine ~ralık ı:asanı~ yuksek sesle konuştu -
Verilen malümata göre bu hırsızlık - ta . tt" .1 kt' gunu goren agabeysi onu tekdir ede -
Jann faillerinin ekserisini küçük yaş - zrnın e ~ne~ .ır. . h re~ alemi rahatsız etmemesini söyle -
d kı t k .1 t kt b 1 Evkaf ıdaresının buralardakı usu- mış ve Hasan da buna kı k k;· fr t a çocu ar eş ı e me e, un ar za- • b k .1 . . d h . . k. zara u e -

mevsimi tabir olunan haziran hidayetle- Et Şirketi faaliyete başlamadı 
rini beklemek lizınıdır. Maamafih, on beş Belediye ve kasablar şirketinin iştiraki 
yirmi güne kadar İzmirden ilk parti ko- ile kurulan et şirketi bugünden itibaren 
yunlarm gelmeğe başlaması beklenmek- çolışmağa başlıyacaktı. Fakat Dahiliye 
tedir. Bu yıl, garbi Anadoluda bir kaç Vekaletinden şirketin çalışma tarzı etra• 
defa baskın veren sellerde bili çok hay - fında henüz son direktifler gelmemiş ol· 
van telef olduğu için, önümüzdeki mev • duğundan şirketin çalışmağa başlaması 

simde mahsulün her yıla nisbeten daha az bir kaç gün sonraya kalmıştır. 

Üsküdar -Travmay Şirketi 
Hey' eti umumiye toplandı 

6,278,628 yolcu 
Şirket 
taşıdı 

bir yılda 

bıta tarafından yakalanıp müddei umu- sı e çı erının e er .~n .~çın .. uyal'n ı meğe başlamış ve aralarmda bir ağız 
"liv t llın ea·ıd·kı . d bulunmaları, gece ve gunduz nobet bek kavgası baş göstermişse de kah h 1 Dün 'Osküdar - Kadıköy ve havalisi { rend,iğimize göre şirketin 24 kilometre 

mı ge es ı ı erı zaman a ce - . . . h d • ve a -
hl. tl . lm .... d !emek suretıle bu gıbı eş ası el e et - kı aralarına gı'rerek bir hadise ç k halk tramvayları şirketıni.n hissedaran kadar hattı ve 230 müstahdemi vardır ve zaya e ıye erı o aması yuzun en ya . . d . • b _ ı ma - h . 1 . k . B ğ 

ta be t b k l kd rnek ıçın aımı surette za ıta memur sına meydan vermemişlerdı" eyeti umumıyesi top antısı şır etın :ı • 937 yılında 6,278,628 yolcu taşımıştır. mamen ser s ıra ı ma a veya . h d r. . . · 
pek b. .1 k rt lm k d 1 larına muavenet etmelerı akkın a Saat 23 de ikı' kardeş 1 . . t larbaşındakı merkezınde yapılmıştır. Ha-az ır ceza ı e u u a ta ır ar. ev crının am . . _ , . 

E · t M'"d- l···- b f'll . .. evkaf müdüriyetince lazım gelen e - önüne geldikleri zaman E . re meclısı raporu, muraKıb raporu oku· 
mnıye u ur ugu u se 1 erın a- nver. . . . .. 

Dünkü heyeti umumiye içtimaı bira21 
münakaşalı geçmiş, hissedarlardan bir 
zat Bay İbrahim Kemali.n murahhas aza b.d t kl 1 k ,. 1 mirler verilmiştir. Bu emirlere aykırı - Sen bana kahvede kaf t t k nup kabul edılrnış ve ıdare meclısmden 

ı a ımıza ya aşma arını at ıyet e . . . . a u ma. - ı .. dd tl . b'te - • .bk t . 
menetmeğe karar vermiş bulunmakta- hareket edıp vazıfesınde ıhmal ve te - tan korkmadın mı? demiş, Hasanın bu ~u . e er~ ı ~ uç aza ı aen ayın e- seçilmesinin kanuna uymadığını iddi:ı e-
dır. Bunun için Evkaf idaresile bir me- rahisi görülenler şiddetle ce?.alandırı - na küfürle mukabele ettiğini görünce 1 dıl~ışlerdır. İçtı~a~ .~vk~f namına Ka- derek bir takrir vermiş, münakaşaya da 

l kl d d k t ~ ta k f I dıkoy vakıflar muduru Hı!mı Barışkan . . sai birliği yapılmasını muvafık gören aca ar ır. yer en ap ıgı şı a asına vurarak . . . . bu takrır sebeb olmuştur. Netıcede Bay 
..,. • 'L" .__ hı-·-1.:::. sol a .. ·· ·· ·· t·· d 1 beledıye namına reıs tnuavını Ekrem Se- İb . . .. • Emniyet Direktörlüğü derhal faalivete .aem 11ır ....... ,un &~l eıozunun us un en yara amıştır. Ba h. d . . 

1 
. rahım Kemalın murahhas azalıgı kon .. 

A • • • • • • h şındak· Ik ı·· b h .1 v vencan, ısse ar sıfatıle şırket er komı- t 'b dil . . 
geçmiş bir taraftan lazım gelen ted - Beşiktaşda yırmıncı ılk mekteb a - ı a o un u arı e ne yaptıgım . t il H kk C h beted· f grece asvı e mıştır. 
birleri ,alıp bu işlerle meşgul memur - demelerinden Aslanla Ramazan mek - bilmez bir hale gelen Enver bun~nla ~eln. sın.~ . ~ ~ 

1
(;: :İ d. '~:ıc e: 

lara şiddetli emirler verirken, diğer ta- teb binasının üzerindeki kurşunlardan da iktifa etmemiş, kardeşinin üzerine ış .~rı ~~::1
1• a 'd' e ;Y~ .. u. 

raftan da Evkaf idaresi1e temasa geç - 70 kiloluk bir parçayı söküp satarlar - hücum ederek onu öldüreceğini söyle - ~u~vırı i ıs v~ ~ ar~ me~~: :;~ vı
miştir. Bu hususta zabıtaca alınan ted~ jken suç üstünde yakalanmıslardır. Hak miştir. Hasan bu tehdidden pek ürk - ay~· ~~um m:c ısı r~s f~e 1

V kfil t~n: 
birler şunlardır: ~~takibat yapılmaktadır. :ü~~~n::!si:a~~1ıa~:~ıi!n ;:;;!:k ~=!~i.~e: ;;.~e:r ~~:tilea t:tanb~l :a~; 
Hava postaları Binici sübaglar can havlile ağabeysinin boynuna sap - ~şml udf~ttıTşı Süı rund Devrımer'iştkıı:ak et-

• larnıştır Fakat çok a h 1 H mış er ır. op antı an !Onra pr etın iş • 
bugün başlıyor Buglln gıdigorlar bıçağın ·nereye rastl:d~ğ~ı: a~ark~:~ -ç.ilerin yemek yiyece~, yıkanacak ve is -
Ankara ile İstanbul arasındaki hava se- Geçen yıllarda iştirak etlikleri Avrupa değildir. tırahat edecek yerlenni havi yapılan bir 

111111 lflllllll 

~UI 
111111111 

••hlr Tlratroau 
Dram kısmı: 

bu akşam saat 21 de 

1'0SU/fı • ...e 
1ıhu• 

Komedi B perde 

Komedi kısmında oyun yoktur 
ferlerine bugünden itibaren başlanacak- ıehirlerinin büyük kon kurlarında yüzü- ~Bu ilk bıçak darbesinden sonra En- paviyonun açılış töreni yapılmıştır. Öğ-
br. Hava yollan idaresi bu hat için en müzü ağartan subaylanmızdan mürek - ver Hasanı bırakrnıs ve biraz evvel gel- Se • ff · ti" M • • - 1 fil · ~ ıı. ==-

ni · t 'ki t t k b ·· · k. · · d .. t k d 1 · neııın muza enye ••• evaımın en guze mı •.• 
ye sıs em J ayyare ayırmış ır. e suvarı e ıpımız, or yenı ar a aş a- dikleri kahveye doğru gitmeğe başla - Maestro LEPOLD STOKOWSKİ' i blltnn dünyada YEGAN 

Posta tayyareleri her gün İstanbulaa!'l. rının da iştirakile seki~ kişi. ~larak ~a- mıştır. Hasan da ağabeysinde açtığı öl- ORKESTRASIN~N n iştirakile 
Jabah saat dokuz buçukta kalkacak, on nn sabah saat 10 da Lamartinı vapurıle dürücü yaranın farkında olmıvarak ev 
biri yirmi geçe Ankaraya varacaktır. Aıı- yeni ~e Avrupa konkurlarınd.a bui~n- ]erine girmiş ve yatağlna yat~ıştır. En 
karadan da postalar on beş buçukta kal- mak uzere hareket edeceklerdır. Ekipe ver ise evlerinden 35 _ 40 metre kadar 1 
bcak on yediyi yirmi geçe İstanbula ge- ,süvari binicilik mektebi komutanı albay ilerledikten sonra yere düşmüş ve b:r 

DEANNA DURB/N 

ı.:cektir. ~~ yolları, .ücretl~ri. eskisi gi· ~vdet Bilgişin riyase~. etmektedir. E~~p, daha kalkamamıştır. 
t.ı 22 lıı Jo:.,..1 tesbıt etmi§tır. yuzbaşı Cevad K~la, yuz.~aiı Cevad G~r- Sabahleyin yoldan ilk geçen bakkal 

Je.a I k b kan, teğmen Eyub Öncu, teğmen Saım Bay Salim yolda bir cesedin vatmakta 
.ınaa re ece seyya vapurlan Poladkan, teğmen Avni, asteğmen Ham- · ·· · • 

tef> ...an ayı ıçın· de limanımıza üç seyyah . • oldugunu gorerek Enverı tanımıs ve 
• dı Barlas, astegmen Kudrt;t ve asteğmen d hal b h berd · · • 

vapuru gelecektir. Nisanın 2 sinde Al • ,L .. . er za ıtayı a ar etmıştır. 
waandan murekkebdır. H b ta d" v • •t d d h man bandıralı Milvoke 14 nisanda fngı·- _ . . asan za ı ya ver ıgı ı a e e er 

tarafından çevrilen Fransızca sözlü 

ERKEÖE BİR 100 KIZ 
fllmi ohcaktır. Cidden bir barikat 

Yakında SC M ER 
san'at • 

slnemasmda 
• Her sene 8 atla musabakalara ıştırak e- · •t• f t kt • be · · -ı-liz bandıralı Letitya 24 nisanda General . . .. şeyı ı ıra e me e ve aga ysının o u-

' lırken bu sene 16 at ve 16 da nefer go- ·· d k .. · b ı k ' ,on Ştoyben vapurlarile şehrimize 1500 t- .. 1 k . N. R V mun en ço muteessır u unma ta -
. aru ece tir. ıs, oma, arşova ve Lon- dır. D 

bdar seyyah gelecektır. Seyyahlar şeh • dra beynelmilel müsabakalannda kuv • A • • • • •• 

rimizde birer gün kalacaklardır. l' ~bl 1 k ... 1 k Hidıse ihtıyar annelermden henuz Eli 
T0AK 

P E T R O Milyonlar urfile ya .. 

pılan bllytlk film 
..... --~· •. ·--- vet 1 ra ere arr-~~ca o:an su • gizli tutulmaktadır. Oeullarına çok 

baylarımıza muvaffakiyetler dıler, bu a- kü' 1 b k ı·k •ht• b Sinemasmda naveten : a A " ç E • A R A y 
Nefte • fark fll111I DOııya mobarrirlerlnden tereQmeler 

serisi numara : 18 

N. GOGOL 

!"layıs Gecesi 
'ft 

PORTRB 
Rnscadıuı çevtrenJer: 

Basan Ali Ediz - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 
Fi. SO Kr. 

_ _ .. .. uş n o an u se sen ı 1 ıyarın u 
yıl da yuzumuzu ağırtmalarını bekleriz. kara haberi duyar duymaz ölmesin -

Kachköy Halkevinde konferans 
konser ve teTgi 

Kadı~ BallreYhulen: Bugün (21) de evi
miz salonunda Emin Anın Kadastro ve Fo
kıgrametı:l JstmU btr tonferam vererektlr. 

'Konferanaa hertes geleblllr. 
Cumartesi günü saat C17.30) da talebe pi

yano konseri verilecektir. Ko113ere gelecekle
rin davetıyelerlnl idareden almaları. 

ı nJsan tarihinden itibaren de Kadıköyün
de yapılacak Parti ve Halkevl binası müsaba
kasına tşt!rak eden mlmarlann eserlen ~
hlr edilecettk. Secgt bir hafta açıktır. Her-

den korkulmaktadır. 

DiKKAT: Gerek şehr miz, gerekse bntnn dUnya matbuatında bnynk bir beyec.ın ile bahsettikleri ve 

A1'1'& KIAGLI ve ADOLPBI WOBLBBUC:ll 
tarafından pek muhteşf'm bir tarzda yarablan ve (lıtlLLE1'LER KUP ASI) mükafatını kazanmış olan 

KRALiÇE ViKTORYA 
göz kamaştırıcı dekorlarlle snslenmiş ıengbı ve hareketli film. 

1......, __ ........ _....., ________ ...,.._~ ... tlf~a.ı ıezeblllr 

Bu Pazartesi akşamı S A K A R Y A Sinemasında 
..... JKaktQ-. Fiyatlarda zam yoktw. Yerlerinizi enelClen aldmnıL 



1 Nisan SON POSTA 

Çanakkalede 
bir. cinayet 

Bir köy muhtarı meçhul bir 
şahsın atbğı kurşunla öldü 

Çanakkale (Hususi) - Kumkale a
razi tahrir hey'eti gündüzkü işini bi -
tirdikten sonra gece, köy ihtiyar hey'e
tile beraber yaptıkları iş hakkında mü 
µkere ettikleri sırada meçhul bir şa -
hıs tarafından atılan beş el silahtan 
ilk kurşun, kapının yanında oturan köy 
muhtarı Mehmed Çavuşa isabet ede -
rek yaralamıştır. Muhtar hemen oto -
mobille Memleket hastanesine götü -
rülmüş, fakat aldığı yaranın tesirile 24 
saat zarfında ölmüştür. Katilin k im ol
duğu anlaşılamamıştır. 

Bu yıl Manisada yeni 
eserler vücude getirilecek 

Manisa (Hususi) -
Atatürk bulvarı as. 
falt ameliyesi ve A· 
tatürk anıtının konu• 
lacağı 1neydana aid 
işler ilerlemekte, şo
seler yapılmasına, 
köprüler inşasına de. 
vam edilmektedır. 

Hükfunct caddesinde 
de modern ve büyük 
bir sinema binası ya
pılacaktır. 

Vilayet merkezın
Manisa meclisi umumi azaları valf ile btr arada 

deki talebe yardımına ve kız enstitüsune ı cuk bakım ve doğum evi ittıhaz ('Jıl0• 
kazalardan gelecek talebelere yardımda cektır. Vılayet büdcesine, sağlık rl 
bulunulması kararlaştırılmıştır. Kazalar- için 69245 lira konmuştur. 
da bu yıl yeniden vekaletin kabul ettiği Zirai kalkınma işine de çok ehen .
projc>ye uygun mektebler yapılacaktır. yet verilmektedir. Bu yıl içerisind<'? tr:ı.k. 
Muallim kadrosu 450 ye iblü~ olunacak- törler getirtilecek, arazinm daha ucuza 
tır. Bu yıl maarif büdcesi 388981 lıra {'- sürülmesi temin olunacaktır. Aygır d~ 
larak kabul edilmiştir. posu için de bir tahaffuzhane yaptırıh· 

Çtıkurovadaki cser1crdcn uzunca burçta bir mabed harabesi 

Ecnebi sefirler 
Ürgübe gittiler 

Vilayette yeni ve modern olarak y<ıpı- caktır. Zirai ve baytari işl r tah ısatı 
lan memleket hastanesinde yatak adedi 32313 liradır. 
yüze çıkarılacaktır. Bir çocuk doğum ve Geçen İzmir enternasyonal fuarında 
bakımevi yapılması, kulak, boğaz ve bu- Manisa pavyonu çok rağbet görmü t.ır. 
run hastalıkları mütehassısının da kad- Bu yıl daha modern bir pavyon yapıla
roya ilavesi kararlaştınlmışhr. Çocuk rak fuara iştirak için tahsisat ayrılmıştır. 
bakımevi inşa edilinciye kadar eski mem- Bankaların bağcı ve tacırlere açtığı 
leket hastanesi binasında bazı tebeddü- krediler iktısadi faaliyetın inkişafına çok 
lfıt yapılacak ve burası muvakkaten ço. hizmet etmektedir. 

Adana (Hususi) - Adanada büyük öl- yısı da 120 dir. Vilayette tam ve eksik 
e··d b·r kültür hayatı vardır. Çukurova- devreli ilkmekteb sayısı 144 ve ilk tah-
u e 

1 
1 ·· k 1 l • d daki maarif hayatından bahsederken ta· si gorme te o an ta ebe sayısı a 18540 

Ürgübden yazılıyor: Buraya bir saat 
mesafede, tahminen bin sene evveline 
aid olduğu söylenen bir şehir ve kilise 
harabesi vardır. Göreme adını taşıyan bu 
§ehir ve kilise harabesini yılda en aşağı 
100-150 seyyah ve alim zıyaret etmek
tedir. 

rihi abideler ve bulundukları yerler hak- dır. Bu okulların 26 tanesi Adanadadır. 
kında da malumat vermek faydasız ol- Adana ilk okullarında okuyan talebe sa
mıyacaktır. 

Çukurovada sayısı pek çok olan hö
yüklerden manda çoğu Roma,_ Bizans 
ve Orta çağa aid kale hnrabelerı vardır. 

Adanada kütübhnncler 
Adanada Ulucami kütübhancsindeki 

1."lSmen yazma eski eserlerle diğer vakıf 
müesseselerdeki kitablar müzeye kaldı
rılmış ve bunlara Kültür Bakanlığ~~ 
gönderdıği ve göndermekte devam ettığı 
yeni c.3erler de ilave edilerek büyücek 
bir kütübhane vücude gdirılmiştir. Bu 
kütübhanedcn maada bir de Halkevi kü
tübhancsi vardır. Muhtelif garb ve şark 
dillerinden ve çoğu yeni esc.rlerden ol
mak üzere 2747 cild kitab ihtiva eden bu 
kiltübhane bugün için umumun istifade
sine tahsis edilmiş yegane kütübhaneilir. 
Mektcblerin ve diğer teşekküllerin de 
kendileı ine aid kiltubhanele::i vardır. 
Fakat bunlardan istifade mevziidir. Vj 
Iayete bağlı kaza merkezlerinde kütüb
hanc denecek bir şey henüz teessüs et
memiştir. Yalnız Ceyhanda bu sahada 
;) eni bazı tcsebbüsler vardır. 

Adanada müze 

yısı 8500 dür. Öğretmen sayısı da 156 dır. 

Bu rakamlar da gösteriyor ki Adana, 
Türkiyenin kültür bakımından hususi 
ehPmmiyet verilmeğe değer bir merke
zidir. - Seyhan 

Bir cirid kazası 
Malatya (Hususi) - Burada yapı

lan son cirid oyunlarında müessif bir 
kaza olmuş, oyunculardan 30 yaşında 
Tahsin atı ile beraber düşmüş ve atın 
altında kalarak başından yaralanmış -
tır. Tahsin kaldırıldığı hastanede öl -
müştür. 

Konyada havalar 

Bu hafta da, Norveç, Romanyn, Al· 
manya, İngiltere, /Amerika sefirlcrile 
Fransız sefirinin refikası ve kızı, İsveç 
maslahatgüzarı ve beraberlerinde Kay
seri valisi Adli Bayman ve refikasile 
Kayseriden diğer güzide zevat buraya 
gelmişler, belediyenin verdiği öğle ziya
fetinden sonra harabeye gitmişler, bir 
çok fotograf çekmişlerdir. Misafirler ak
şama doğru tekrar Ürgübe dônmüşlcr, 
belediyenin şereflerine verdiği çayda ha
zır bulunduktan sonra tekrar Kayscriye 
gitmek üzere ayrılmışlardır. 

Nazilli muallimlerine mesken 

Resimli küçük haberler 

bedeli Verilemiyor uğladıın blldlrıııydr: Burada blr toför devresi Uç aydır. Birlncl devre bitmek {ıze. 
Konya (Hususi) - Birkaç günlük bir m :eb1 açılmıştır. Mekteb, yılbaşındanberJ redir. İkinci devre bir nisanda açılacaktır 

bahar tınvasından sonra, cemrelerle be- Nazilli (Hususi) - Aydın vilayet u- faı ~ttt bulunmaktadır. 20 talebesi vardır. Civar vllAyetlerden de mektebe kaydolun -
raber, kıırakış tekrar geri dönmüştür. mumi meclisi muallimlere hazirandan Ynı da, gece derslerine de başlanacaktır. mak üzere müracaat edenler vardır. Reslm
Yeniden kar yağmış ve ortalık bu~ tut • itibaren (6-10) lira arasında mesken b\?- Der: ~t, otomobil ve traktörler üzerinde, na- de mektebde ders görenler görülmeK -
muştur. Şimdı havalar tekrar düzelme- deli vermek kararHe 938 büdcesinc 26 z:ırl ameli olarak verllmelı:tedlr. Her dP.rı tedlr. 
ğe başlamıştır. Kar yağmadar.. evvel a- bin lira tahsisat koymuştu. Nedense son e 
ğaçlar çiçeklenmiş olmadığı için, bazı toplantıda bu tahsisat ·lağvedilmiştir. Ma a <Hususi> _ 
yerlerde olduğu gibi, meyva azlığı bura- Muallimler bu yıl da mesken bedelinden Mani. Çoban İsa, 
da görülmiyecektir. Yer.iden soğuklar mahrum kalmışlardır. Sarulı .. "lı, Karaoğlanlı, 
bastırmazsa rneyvanın bu sene çok boı 1 -· ·k~I ·. · 1·
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·-- -~·- Murad • .t~. Yılmaz, Eğ-

1 ğ h kk k re csı mış, ma a e saat karan- rlkoy, .tıacı Haymanlı, o aca ı mu a a tır. ı 
ıkta kaldıktan sonra hattın bozukluğu Hacı h. ... mer, I<:umku· 

Martın yirmi beşinci akşamı birçok bulunup tamir edilmiş, şehir tekrar e· yucuk ' " Ali bey kredi 
mahallelerin elektrik cereyanı birdenh!- lcktrik ışığuıa kavuşmuc::tur. ikof.ij)era ... ılerl ile ,Ma-
-- :ı nlsa 21 numarab ü -

Adana müzesi her bakımdnn çok zen
gin ,.e muntazamdır. Mevcud eserleri bi
na istinb edemediğinden yeni hır müze 
binası inşası tasavvurları vardır. Şehri
miz müzesinde 13 Asur, 347 Etı, 23 Tay
le', 2 Erk::-4;, 144 Helustik, 402 Rumen, 
251 Biznns1 33 Selçuk, 63 Osmanlı, 200 

Termede ağaç dikme bayramı 
zlim satış kooperatifi 
başkanları, direktör ve 

diğer devirler, 8031 meskükfit, 113 etnog- Terme (Hususi) _ 
raf~ a eşyası, 82 parça eşya, 8 yazma ki· Havala:- çok güzel 
tab, 1!55 basmn eski kitab vardır. gitmektedır. Halk 
-T"ıtit eserleri ve höyük kazı ve dolaş· mısır ziraati için na

rlt~ı.ırı itibarıle Adana müzesi Ankara- das işlerine başlamış. 
dnn sonra, Türkiyenin oldukça zengin e- tır. Terme çayı üzc-

muhasipleri toplanarak lAtvedllen balcılar satış kooper1tlfindeld ortakların borç 
ve nlıı.cnklarının ne yolda tesviye olunacaıt üzerinde uzun uzadıya görfiferek karar
lar vermişlerdir. 21 numaralı üzüm sat1' kooperatlll tarafından teablt edilen tekle gore 

) lflğvedllen bağcılar satış kooperatlfindekl ortakların alacaklarının nakden verilme 1 
., ve borçlarının da b~ sene müddetle senede bat;lanması lcararlaştınlmı~tır. Resimde top

lantıda bulunanlar görülmektedir. 

serı . müzelerinden biridir. Adana müze- . d 
1 

kt 
ı · . . rın e yapı ma a o-

d 'i senesindenben bır etnografya 1 b t k .. 
sin e B k an e onarme op. 

11 ·ırlanmağa ba!':lanmıştır. u ·ı- .. .. . t d 
kısmı .. 1 d'l kt' B k runun ınşaa ının a ..... terde ikma e ı ece ır. u .ı- . 
sım bıyni b 1 n Çukurovada ka- bır an evvel bitiril· z eyannı . 
sımd -- ak ev çadırları ve eyşa· ı mcsıne çalışılrnaktc'.l-
ra alaçık top d K" .. .. k. 

bayatı tems.!.l edilmekte, ır. oprunun ı ı a-
Jarıle yurdı.:.n 'k' b··1·· ya k d b't ~· • \ b şka bir ete rnusı ı o u- a ar ı ecegı 
\'e bunlardan 3 tahmin edilmektedir. 
mü hazırlanmaktadır. D d k. · 

bler talebeler ere e .ı suyun daı-
1\fektc ' d k"Iı·· t k b l 

d b 'lh son yıllar a ·u ur sa- ma aş ın u unması A ana ı nssa ., b 1 1 1 
hasında geniş adımlar atmagn aş anı • 1 inşaatı güçleştır • 

B .. rkezde erkek lisesi, kız mektedir. 
mıştır. ugun me ··" t oku K b d ~ d'k ı · "· 1 1 k gre men • asa a a agaç ı me ı::en g ki scnedfr halk fındık yetı'ştı·rmnne de lisesi, ziraat lisesi, erke o t k l t• b l'ğ k b- - :.. . ı ~ yapı mıç: "b 

1 b. . . rt kul ikincı or a o u • ı· u şen ı e azanın utün ılerı gelenlerı başlamıştır. 3.5 sene sonra kazamız iın-
u, ırmcı 0

ka1 ° k 'z enstitüsü, Akşam ve rnekteb talebeleri iştirak etmişlerdir. dığı meşhur kazalar meyanında buluna-

• 
Çorlu (Hususi) 

Çorlu Halkevl 'landosu 
mükemmel bir bale 
gelml§tlr. Bandonun 
yetlşUrllmeslnde o.rta
JJcktcb bando şefi 
l\fustnfaı Sunnr büytik 
bir gayret sartetmlştlr . 
Jando Çorluda mühim 
bir ihtiyaca cevab ver
mektedir. Biltün ban
do mensubları bir ör
nek elbiseler glynıekte
dtrler. Resimde Çorlu 
bandosunu teşkil eden gençıerle nocaları iOrülmektedlr. 

. ,,. ~aret o;ıa 0 
kutcub,. 

1 

larak yedi tane orta Şenlikte birçok ağaç dikilmiştir. bilecektir. Resimde Termede yapılan ağaç 
Aız san at mc ı 0 

d ku / B y 1 rn f' ti d- ··kı·· 4 k d Jı: • • B H lk vl d k tahsil müessesesi vardır. Bunlar a 0 -
4

u 
0 

1 ısır ıa arı uşu ur. uruş- i .me bayramında bulunanlar görül- Iznıitte Bimld geeesi ursa a e n e onser 
4800 d .. r Öğretmen s:ı-.la ,l paıa arasında satış yapılmaktadı r, mcktedir. İzmit (Hususi) - Balkevi temsil kolu şair Bursa (Husust> - Halkevl gösterlt s. lo -

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 

~~·~an~ta~le~b~e~sa~y~ıs~ı~~~u~. ~~==;:::=,::=.~n~:=~===~:::=~=:'.:-:==;~~===:=:~~=============- ı Abdülhak Hiimldln öliımünün yıldônümün- nunda, çok kalabalık bir dlnleylcl huzurun-
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: de bir Hlimtd gecesi tertlb edccektlr. o gece da, Turlt musiki tarihi hakkında, mual'lm 

- Hasan Bey bugün 
sanın biri .. . 

ni· 
u " 0 b!rçok kimseler 

· · · B gu · k sürprııler 
birbirlerine bırço 
yaparlar .• 

. •. Sen de dostlarına bir 
sürpriz hazırladın mı?. 

~asan Bey - Evet, bütün 
alacaklılarımn para verece
ğimi vadettim!. 

§alrln hayatı. eserleri ve şiirler! halka tanı- Ismnll tarafından bir konferans verllmtş, bu
tılııcnk, Eşberden, Tezerden parçalar tem- nu da bir konser takip etmiştir. Bunaan 
sil edilecektir. sonra Dede efendinin eserlerinden sektz ınuh-

Samsunda kıznrnık telif parça çalınmıştır. Keman, cilmbuş ve 
S ınsun CHususi) - Şehrimizde son gun- kanundan mürekkep musiki heyeti bu p r• 

lerdo kızamık salgın bir hal arzetmektecilr. ç:ıl.uı çalarken çok alkış toplamışlardır. 
Sıhhnt mudUrluğunün aldığı tedbirlerle 
hastalığın daha fazla yayılması onlenmlştır. Bir kız kaçuma teşebbusü 

Hastalığın seyri de hnfifiemlştlr. Sındırgı CHususl> - İllçell ko) unden Ka-
Sıva ta örnek dersleri sım kızı Mnkbule, ablası Gulsumle hı>ı tbcr, 

Sıvas qıusus1)- İlk okul öğr~tmenlerlnln köye bir saat mesafedeki tarlalarında çalı· 
yılbaşındanberl aralarında hazırladıkları şırlarken ayni koyden Mustafa At.akla ar· 
örnek dersleri ile münakaşalı konfcıauslar- kadaşı Ethem oğlu İsmail birdenbire kızI un 
dan scklzJnclsl, İsmet Paşa okulunda öğret- Ozcrlerlne hücum etmişler, Makbuleyi kaçır
men Nimet Kaya tarafından vcı ilmiştir. mak istemişlerdir. Kızı biraz süruklemişlcrse 
Bundan başka öğretmenler haftada iki de- de, cıvardakl çlftcller yetişerek: kızı kurtar
fa toplanarak ders programlarını da berııber mışlardır. Yakalanan ismallle Mu.stara der-
hazırlamaktadırlar. hal adliyeye verllmlşler, tevkif edlhnişlordlr. 



1 6ayfa SON POSTA Nisan 1 

1 Hadiseler Karşısında =t 
DIE~ÜŞMÔV~Nlb.~R 

2 -Adetler 

E skıden Muharremin birinde retler bayılırdık. Şimdi: Karagöz kı -
birbirimizi aldatırdık. Şimdi: lıklıJarı sinema perdesinde seyrediyor, 
. . d ld t bayılıyoruz. 

Nisanın bınn c a a ıyonız. * 
. . : t baf h 1 a- ı Eskiden: Sef ertasile yemek taşır -

Eskıde~. bır pa e ~ası~ ev dık. Şimdi; sefertası gibi apartıman -
cı iskambıli oynardık, şımdı; on beş 1 d k d" . t ar a en unız o unıyonız. 

Mahkeme Emniyet Müdürü Salih Kılıç ile diğer 
şahidlerin dinlenmesine lüzum ohnadığına 

karar verdi ve muhakeme başka güne bırakıldı 
kuruşa tavla poker oynuyoruz. * 

·d ··ı ·l · *h 1 "d d Eskiden; herkesin bir yıldızı oldu • 
Eskı en 0 u en ayır a ya e er - - . 1 d b" · . ~ . guna ınanır ar ı; ın: 

dik !::imdı: Gene haj ırla yad edıyo - "'"ta 'd b . 1 ı"' - u n enun. 
ruz: Öteki: 

_ Ne iyi insandı, gitti mirasına ko- _ Zühre benim! 

nacağım! Derdi. Şimdi; gene herkes bir yıldız 
Yahud da: kabullenmiş; kimi: 

Otobüs davnsına dün de devam edilmiş - rlş'in ayni evde oturan Hasibe adındaki ka• 
Ur. Duruşmada Avni Bayer, Ahmed Emin dını zehlrllyerek üç gün baygın bir kald• 
Yalman ve veklli bulunmakta ldl. Reca! kalmasından bilistifade paralarını çalması 
Nüzhet gene gelmemiş ve hasta raporu yol- suçundan dolayı Ağırceza mahkem slnde 
lıyarak duruşmanın tnliklni lstcmlştl. Du - duruşmasına başlanılmıştır. 

- Ne iyi insandı, gitti yeri boş kal- _ Grela Garbo benim! 
dı.. o yere biz geçeceğiz! diyoruz. Diyor, kimi de: 

* - Silvia Sidney benim! 
Eskiden kış gecelerinde helva soh- * 

ru§'lllayn Recai Nüzhetin gıyabında devama Davacı All 22 Kanunuevvel 937 de vali • 
karar verildikten sonra şahid gümrük ma - deslnl ruh koklatıp bayıltarak altın, gtım~ 
nifesto memuru Cavidin dinlenmesine baş- mücevherat ve 500 lirasını vesalr bazı kıy .. 
landı. Şahid Cavid: metil eşyasını alan Kemal hakkında takibat 

- Bir gün Avni Bayerin yazıhanesine git- yapılmasını istiyordu. Maznun ıse: 

betleri yapılırdı. Şimdi; Kış gecelerin
de helva He karın doyuranlar bir ara -
ya toplanıp modadan ve lüksten bah -
sediyorlar. 

Eskiden: Ayın son çarşambasından 

tevahhuş ederlerdi. Şimdi: On üç ra -
kamından tevahhuş ediyorlar. 

tim. Avukat Nuri ile katibi orada idiler. Ba- - Ben ne ilaç 1çirdlm, ne de parMJnı nl· 
yer bana Kasunpaş:ı.ya gideceğim, beraber dım, böyle bir şeyden haberim yoktur, dl .. 
gldellm dedl. Hep beraber bir otomobile bi - yordu. İddia makamının talebi vechlle şa • 
nerek Takslme gittik. Orada Nuri, Recai hidlerin çağırılması için duruşma 26 m yıs 
NüzheU çaltır diye Bayer! gönderdi, fakat bu gunüne bırakılmıştır. 

* * Eskiden: 
lam~::d Em!n Yalman: Bir sahtekarhk iddiası davası Eskiden: Her köşe başında bir mey-

- Sürme çekmek sevabdır! 
Derlerdi. Şimdi: Gözlerine nmel 

sürmeyen kadını günah işlemiş gibi a
yıblıyorlar. 

hane vardı. Şimdi de her köşe basında 
bir çalgılı ve içkili gazino var. 

- Bu zat benimle görüşmuş mü, Oarden- Ölen bir adama ald bin lirayı ke dine 
bar ve Parkotelde konuşmuş muyuz diye borcu varmış gibi sened tanzim edere..;: ıcra 
sordu? Cavid: vasıtasile bankndan almaktan maznun Kos 

* Eskiden: Bir çok şairlerin okuma -
derhangi bir elbise uzun zaman giyi- - Tanın muharrirlerinden L'Otıü Arif e - tantın Papadoplo ile Aspasyanın duru m • 

lmce gözden düşmeye başlar. Yeni ıno- vime geldi . .Avni Bayerln muayenehane,,ın • lannn Ağırcezada başlnnmıştır. 

* 
ları yazmaları yoktu. Şimdi de: Aynen 
öyle .. okumak yazmak bilmiyen şair -

Eskiden; sakız çiğnerlerdi. Şimdi: ıer pek çok! 
şiklet çiğniyorlar. * 

de Ahmed Emin aleyhinde neler cereyan et-- Kostantin Papadoplo: 
dellerı gördukçe tiyse şahld sıtatııe bunlnrı söyle dedi. Dlr ge- - Ben evvelce gazeteci idim. Ayda 1200 
insan hatta hazan ce de Lütfü Arifle Oardenbar önüne gittik llra kazanırdım. Patrls gazetesi ba~muhnr • 
eskiden beğenerek ve orada Yalmanı bulduk. Gene bana n.ynl rlr1 ve muharrir Nlko Mlh:ıllldis yanındn p:ı, .. 

* Eskiden; tufeyli çoktu. Şimdi de; 
Eskiden: Karagözü perdede sey - parazit çok! İsmet Hulfısi 

ı_ Bun ları biliyor mu idiniz? ~ 
insana doğruyu söyletmek 

için garib bir usuJ 
Eski devirlerin 

insan lcın, bir ada • 
ma doğruyu söy • 
letmek için kurba • 
ğa!lm dilinden isti· 
fade ederlcrrni;. 
Bunun için diri 
bır kurbağayı alır, 

dilini kopanr, son· 
ra, haklkati söyle -

Parisle Londra arasmdaki 
saat ayarı bozuldu 

mesi lazım gelen adamın uykuya yatma
sı beklenirmiş. Adam uykuya yatınca ko
parılan kurbağa dili tam kalbinin üzeri· 

Dünyanın en meşhur rasad merkezle • 
rindcn biri olan Grinviçin :>aatlerile Faris 

rasathanesinin saat ayarları bozulmuştur. 
Bütün dünyanın hayat ve faaliyeti üze· 
rinde müessir olan b}l had·senin sebebi 
malum değildir. Bu Jşde ya Grinviçin sa
atleri doğrudur, yahud da Parısin. Fakat 
asıl mesele, bu doğruluğun hangi tarafta 

olduğunu tesbit etmeğe kahyor ki müte
hassıslar da şimdi bu işle uğl'aşıyorl:ır. 

ne konulur ve böylece istPnilen sualin 
cevabı alınırmış. 

Kız mı güç yetişir, 
Oğlan mı? 
Kadın okuyuculanmm birınden ga • 

rib bir mektub aldım. Baz1 kısımlarını 
size de hemen hemen aynen okutmak 
isterim. Diyor ki: 

- Ben tam manasile mes'ud bir ka· 
dmım. Kocamı seviyorum, kocam ta • 
raf mdan sevildiğimi biliyorum. Mad
di bir sıkıntım da yok. Ht'rncinsleri a. 
rasında müstesna talih~ mazhar bir 
kadın olmak iddiası l:fenc1en çok uzak 

Fakat yıllarca evvel bir mekteb ar· 
kadaşımla tnnıdıklanmm düşünüyor • 
duk. Hatırımıza gelenlere gözlerimi • 
zin önünden bir geçid resmi yaptırt • 
tık. Kocalarını sevmiyenler, kocaları 
tarafından sevilmiyenlcr, b:r çiçek gi· 
bi göğse takıldıktan sonra solunca so • 
kağa atılanlar, hatta fena yola düşen· 

.&\. d k . te~ - bildiklerimiz arasın a e serıyetı 

;kil etti. 
- Kız doğmak ne talihsizlik, diye 

düşündük. 
Zevcim baba olmak hevesinde, ben 

de çocuğa çıldırasıya düşkünüm. Fa· 
kat ya çocuk kız oluverirse düşünce • 
sile yıllarca çekindim. Ama nihayet 
§imdi o yoldayım, bir kaç ay sonra an· 
ne olacağım. Yalnız endişedeyim: 

- Ya kız olursa, diyorum. 
Bir defa tertemiz büyütülmesi me • 

sele, evlendirilmesi mesele, mes'ud e • 
dilmesi mesele.. Oğlan çocuk ise ba r 

sit, kendi kendisine yetişebilir. İstik· 
halini hazırlamak kaygısı nisbeten ha· 
fif. .. 

Kaderim ne ise onu göreceğim, fa . 
kat meraktayım. Acaba şimdiden kıJ 

mıdır, oğlan mı anlamak mümkü:ı 

değil mi? Bunmı haricinde bana bir 
kaç isim tavsiye eder misin:z? 

Bu okuyucumun mektubunu okur • 

ken hem müteessir oldum, hem de gül· 
düm. Derken hatırıma eski bir arka · 
daş.ımın bu vaziyette hissettiği üzüntü 
geldi: 

- Kız olursa hiç sevmiyeceğım, Da· 
rülacczeye, eşimdi Düşkünlerevi deni 
len yere> yollıyacağım diyordu. Korktu 
ğuna uğradı. Gcle gele kız gelmişti. 
Fakat onu öyle sevdi, öyle sevdi ki es
ki söylediklerini bilenlar hep birden 
saşırdık. 

Kızın veya oğlanın yetıştırilınesi 

meselesine gelince ortada fark 
yoktur. Mutlaka bir fark aransa bu· 
lunacak şey kızın lehine çıkar: 18 yıı· 
§lnda evlenecektir, mes'ud olup oima
ması kendi elinde, kendi talihındedir. 
Erkeğin yetiştirilmesi ise daha güç • 
tür, hiç değilse 23 üncü, 25 inci yaşına 
kadar muavenet görmesi lazım. 

* Gelecek çocuğun cinsiyetini peşin • 
den anlamıya gelince, geçenlerde bi • 
zim gazetede okudum. Kadının kam 
alkalin olursa §Öyle olurmuş, alkaUn 
olmazsa böyle olurmuş, diye. Hattiı bir 
Londrnlı doktor kadının kanını alka , 
linleştirerek, veya alkalinleştirmiye 
rek çocuğa istenilen cinsiyeti veriyor
muş. Ama tafsilatı hatırıma gelmedi. 
Zaten o doktor burada değil, sizin içi:-ı 
de zamanı geçmiş. 

* İsim meselesi beni düşiındürüyor • 
du. Bir romancı dostum tesadüfer. be. 
ni ziyarete gelmişti, sordum. Bir çır· 
pıda sayıverdi: 

- Aydan, Acan, Canım, Aylav, Sü· 
sen. 
Bunların arasında birinci ile sonun· 

cu hoşuma gitti. Kıza da yaraşır, o~· 
lana da. Arzunuzun tahakkuk etmesi .. 
nJ temenni ederim kwm. TEYZE 

yaptırdığı bir biçi- fekllde şahldllk yapma.mı teklif etiller, bunu rayı verdim. Daha bir çok kimselere de para; 
soyledlğlm takcUrde terfih edeceklerini .eöy - verirdim. İlynlazaroya da 1000 lira para ver• 

mi nasıl olup ta ledller. Israr ettiler. Fakat reddettim, de • mlştlm. İki sene evvel Balıklı hnstruıeshıdc 
sevdiğine şaşar. mlştlr. öldüğünü bllmlyorum. Blrknç defa bnnknye 

Bilhassa ilkb:ı- Bunun üzerine Ahmed Emln Yalman: girip çıktığını gördüğüm için Holanda ban• 
har bu türlü arzı..· 
ları adeta bir füti. 
yaç haline sokar. 
Güzel güneşi, ılık 

havayı görüp te 
dümdüz, kopkoyu, 
biçiminden doyuJ. 
muş bir elbise i· 
çindc kalmaya ki· 
rnln gönlü razı o
lur? Yenisini yap
tırmak ala... Fa, 
kat ya eskiler .. 
Onlardan bütün 
bütün vazgeçmek 
mümkün mü? A· 
rasıra bır değişik

lik olsun dl ye on· 
lan da giymiye. 
cek miyiz? 

İyisi mi, onları 
da bahara ve son 

- Ne Liıtfu Arif, ne de ben bunu tanı • kasındaki parasının haczini istedim Ve ir .. 
mayız. Kendisi müteaddid defalar matbaa - radan da paraları aldım, demiştir. 
ya geldi. Aleyhlmde tezvirat yapıldığını ve Aspasya ise, Kostantinl tanımadığını ıc .. 
yalancı şahldler hazırlandığını söyledi. Bir radıın gelen lhbamamelert kardeşi İlyayc. a .. 
an evvel tedbir almamızı bUdirdJ. Ben de ld zannederek imzaladığını, başka bir şey. 
bunu Emniyet Mudürü Sallh Kılıca anlat - den haberi olmadığını söylemiştir. 
tmı. O da llzım gelen tedbiri alınz, dedi. Duruşma şahldlerln ve 3 üncü icra kati • 
BeyoAlu merkezine gittim. Komlser Niy:ı.zlyc binin çağırılması için 16 mayıs pazartesi gtı. 
de ayni şeyleri söyledim. Emir alınca tedbir nüne bırnkıldı. 

alırız, dedl. 1 (il h 1 1 b 1 
Bunun üzerine Avni Bayer: Cra m 0 8S$1SI $ an U 8 

- Lütfü Arif bir sabah Cavldln evine git- geliyor 
mlş. Kendlslne 200 liralık bir banka çeki ga, İzml 30 CH i> Izrn. lr 1 d ı 
termış. istediğl şekilde ifade ver - r usus - cra nıres n· 
mezse qden atılacaksın dl e tehdid e _ de tedklkat yapan Prof. Leemann yann AY· 
dllmlşt1r d 1 ' 1 dın:ı giderek Aydın icra dairesinde tedkik • 

V b ' em ~İd C vid. leı1ne devam edecek ve çarşamba gunü j 5 • 
e unu şa a · • tanbuldıı. bulunacaktır. 

- Böyle bir şey olmadı, diye redde~ • Profesör İstanbul Ticaret Odasında, is • 
tir. tanbul taclrlerlnln icra ve lflA.s kanunu tat .. 

Bundan sonra altıncı noter Utlbl Celll bJkatı hakk.ınd üt.al 1 dinl k 
dlnl ı. d a m ea annı eyece • enm'9, o a: tir 

- Noterlik dairesine Recai Nüzhetle son- · 

Askerlik işleri: 
radan Avni Bayer oldu~nu anladığım zat 
beraber geldiler. Bir protestonun tebllğlnl ı.s
tedller ve harç olan 302 kuruş kadar parayı 
da müftereken verdiler. Bir kısmını Avni Ba- Askerliğe davet 
yer verdi, bir kısmını Recai Nuzhet B:ıban Emlnonü Yabancı Askerlik Şubesinden· 

modaya uydurma· verdi. Ne mtkdaruıı verdlklerinl bllmlyonım. Fatih, Eminönü ve Eyüb kazalan mıntaka.-
nın bir kolayını Bir saat kado.r sonra tekrar geldiler. Avni lannda oturan aşağıda do~umlnrı yazılı l.ıı§• 
bulmalı. Bayer Ankaraya. gideceğinden bahisle ken - ra şubelerine mensub sevke tabi bulunnn ya. 
Yukarıda: Ters, disine ald nüshnnın Reeaiye verllnıes1n11' • bancı erlerin nfifus cüzdanı ve lkametgAli 

tedl. U~ıdlarlle sevked!lmek üzere Sultan:ı.hmedda 
yüz gib~ kullanıla. Hatt.A Recaide de para yetı~edl, Vezne Dildlltaş karşısında Eminönü yabancı s .. 
bilecek bir mant~ açık kalmasın diye 4.2 kuru§ kadar da. ben lı:erllk şubesine gelmeleri ilan olunur. 
nuz var. Biçimi eski, yüzii de çok hırpa· verdim. Sonra geldiği zaman bu parayı ver- 1 - 938 nisan celbinde bir buçuk sene biz .. 
lanmış. dl. Recai her zaman muamele yaptığı için mete tabi olanlarla müzika, gümrük, jand:ır-

kendi.slne bu kolaylığı göstermekte tered - ma, orman koruma, harb sanayll ve denJz Pl• 
Tersini çeviriniz. Reverlerini çıkarınız. düd etmedim, demiştir. nınarı sevkedlleceklerdlr. 

Biı ceket gibi biçiniz. Altından, çizgile.. İddia makamı Emniyet Amiri Salih Kıbo (A) - Bu celbde bakayalarlle, muameıesı..t 
rinden birinin renginde yünlü kumaştan ile gümrük komisyoncusu Tevfik Yılmaz, mu kemmfil etmiş yoklama kaçaktan, salbı_r, 
pliseli bir etek giyiniz. işte mevsimlik, harrir Lfıtfil Arif, ve komiser Nlyazlııln ta- ve şubeleri emrine girmiş ve müddetlerlru. bi .. 
pratik bir takım. hld sıfatlle celblerinl ve evvelce istenen ve tinnlş tebd!lhaval~!ardnn başka 316-330 do-

0 d M A karar verllmlyen hususat hakkında da ta - ıtumlulardan henuz sevkedllmeml§ piyade-
rta a: esela: Siyah marokenden şu rar verllmesJni istedi. ler. 

modele benzer sade bir robunuz var. Ya- Hey'eti hlik1me: Tan gazetesi neşriyatı MiWka 331, gfimrilk 316-332, ~d rrıi 
rım metre kumaş onu yepyenı ve daha münasebetile şahsi davacı 8abur samı hak- 316-333, orman koruma 333, barb yH 333 
neş'eli bir hale koyabilir. Zemin! siyah, kında müddeiumumillkde bir tahkikat ya - denlz 316-333 doğumlular. .ın · 
ustü benekli bir ipekliden roba, kol ve pılıp yapılmadığının sorulmasına, Amme p- 2 - Gayrilsliiın 316"331 doğumlUi i ... t.'~.u~ .... 

hldl ol:ıro.k Emniyet Müdürü Salih Kılıç, ko- dlleceklerdir. 
sentür yapıp eski robunuza geçiriniz. miser Niyazi, Tevfik Yılmaz ve Lf\tffi Arl!ln 3 - Geçen celbde bedel vermf.§ olanlarla 
Raglan kollu, uzun kuşaklı ve kopkoyu celb ve ıstımalarına lüzum olmadığına ve bu celbde bedell alınanlar ı mayıs 938 dt 
olmaktan çıkar. Genç bir elbise olur. suçlulann geçmiş ve müeccel mahk\lmlyeU tıt'ala.nnda bulunmak üzere bu tar,lhten bil' 

Altta: Yünlii robunuıun demode b r olup olmadığının cumhuriyet müddeiumu- gün ~vvel muamelelerl yapılmak lizeN şubf'• 
· 111.11.i d ruım a ve d anı 2 ye müracaat edeceklerdir. korsajı var. Rengı de bahara uymıyacnk m & n en so asın uruşm n 

. Nisan Cumartesi aaat 9 a bırak.ılmasınn ta- 4 - Deniz erlerlnln bedell 9 ni.san 938 dt .. 
kadar koyu. Derhal emprıme ketenden rar verdi. ter 11nıflann bedell de 20 mayıs 938 alt§anu• 
kısa kollu bir jile yaptınnı7" Robun ya- il I b" k d b I na tadar kabul olunur. 
kasını, kollarını çıkarıntZ. Önünü açımz. Aç a ır a mı ayı tip 6 - Fatih, Eminönü, Eyilb mmtakalannda. 
Çıkan parçalardan eteğine bir ceb ilave paralarmı almış oturup da esas .şubelerinln emrlle sevkedue .. 

. . . . cet yabancıların fUbelerlle muhabere edlJ• 
edınız. Ne kadar değışık, ne kadar genç Devlet Demlryollan 9 uncu lşletmes.1 ec - met üzere ıtmdiden ıubeye ıelmeler1 llin oc 
bir takımınız olur, bakınız. zaneslnde bademe 32 yaılannda Kemal B - ıunUJ', 

ı==B==a=c=a=k=s=ı_z-_ı-n~~m~~a~s~k~a_-,,_-a_-ı_-,_k~l~a~.r,~ı~:-_-_,~::::::~~::_·-H~_a-_v-_a-s:ı_z~-k~a~ı_a-_n~-t~o~p~-:1 
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Günden güne inkişaf eden milli müessesemiz Sılıhi bahiJer: 

Yıldızlara gitmek nihayet 
hakikat oluyor mu? İş Bankası bir yılda 

mühim işler başardı 
Banka idare meclisinin raporu 

* * * Halhıman yaıama aeviyeainin daima yukarıya doğru g:tme ıart ve 
ihtimallerinin büyiilı bir kısmı memleketimizde .. müabet .bir fekilde 
mevcuddur. Bankanın iıleri memleketin umumı ekonomık durumu-

nun tuirile geçen yıldan daha verimli olmuıtur. 

Lekeli humma : 
Tifüs 

Bu tehlikeli hastalıktan 
korunmanın biricik 

çaresi temizliktir 
Tifüs muhakkak bir kan hastalığıdır. 

Hastalığın virüs mikrobu henüz bulun
mamış olmakln beraber kan içinde oldu
ğu muhakkaktır. Bir buçuk, iki haftalık 
bir tefrih devri vardır. Tcf rih devri diye 
mikrobun kan içine aşılanmasından iti
baren hastalığın ilk arazı zuhur edinci
ye kadar geçen devre derler. Bu devredE
hastada gayri tabii bir hal görülmez. Fa· 
kat bu devir bitince hücum devri b3şlar, 
yüksek bir ateş, başağrısı, sayıklama, çok 
büyük bir sıkıntı hastalığın başlangıç ve 
ilk günlerinin başlıca arazıdır. Hastnbğın 
beşinci veya altıncı günlerinde döküntii 
başlar. Bu döküntü mor şarabi renkte le
kelerdir. Göğüste, kollarda, karında vı• 
nihayet bacaklarda yayılmış b!r halde 
görülür. Bu sırada hasta çok .sıkıntı ve a
teşler içindedir. Dili pashdır, uyku~uz
luk, hezeyan çok barizdir. Akciğerlerde 
az çok bir Jhtikan yapar ve eğer esaslı ve 
tehlikeli bir kalb ihtilatı yapmamışsa i
kinci haftanın sonuna doğru ateş düşeı 
ve hasta şifaya doğru dcber. HastJlığın 
en tehlikeli günleri onuncu günden son
radır. On birinci, on ikinci ve on üçünci.ı 
günlerde ekseriya kalb zafiyeti flrazı gö
rülür ve ölüm bundan ileri gelir. 
Tıfüsün dimağda çok mühım ihtilfıtlar 

Bir Amerikalı profesör, pek yakında 
hususi surette imal ettiği bir gülleyi 

aya atnıagı tecrübe edecek 
İki sene kadar ev

vel meşhur Ameri • 
kalı tayyareci Lind -
berg, tayyarenin bu· 
gün pek iptidai b!.r 
alet olduğunu söyle -
miş ve hava nakli • 
yatının çok yakın bir 
istikbalde fevkalade 
terakki ve inkişaf e· 
dece$nı ilave etmic:
ti. 

İşte meşhur t<ıy\ 
r cinin bu sözü, bu· 
gün New Mcxicoda 
hususi laboratuarına 

kapanmış olarak ça
lısan profesör God • 
dard tarafından ha
kikatleştirilmek üze. 
redir. 

l ·· z ·d b. h yaptığı vakidir. Bazı akıl hastalıklan a-Türkiye lı Bankasının ilk kuru u~ gun crıne aı n· atıra 

Bu sahalardaki ça
lışmalarile Ameri • 
kada büyük bır şöh
ret kazanmış olan 
profesör, iimdi cüç 

mütevnli infilakl1> 
bir gülle yapmağa 
çalışmaktadır. Pro .. 
fesörün hesablarma 
göre bu gülle, hava 
tabaknsından geçe • 
rek dünyanın cazj. 

razı terkeder. Tifüs akciğerlerd... zatür· 
Ankara 31 (Hususl> - Tıirkiye iş şıı.rtlarının imkfm dıı.ircslnde düzeJtllmcsl tşf ree yapar.· Bundan başka şiryanlarda ve 

Eanknsı htssedarlar alelade hey - hfikümetfmizce büyük bir hassasiyetle tn -
eu umumıye toplantısı bugun ya- k1b edflmcktcdlr. veridlerdc iltihablar yapar, bu suretle 
J>ılmıştır. Bu toplantıda okunan Jda.re mcc - Üzümde dfişük rekolte elde edılmiş, rn. - tıkanan damarlar sebc?btlc kangrenler 
l.lsl raporunda, 1937 dünya umumi vnziyetı- kib memleketler mahsulünün bol olması do- &örülür yerine göre kol veyahud baca
nın kısa bir hfilAsnı yapılırken, bu yıl orta- layısııe, ümld edildiği kadar yüksek bir flnt ğın kesllmesine mecburiyet hıi. ,1 olur. 
larında görülen fiat düşüklüklerinin ye A - alınamamıştır. TT. urni - .. - .. . 
merllı:a borsası paniğinin 1930 yılı buhranına 1'iftik, yün, afyon, incir, pal:ımut vcsair ı us um harbde çok oldurucu bır 
benzer bir buhran tevlid etmek istidadı cos- diğer mahsullerimiz, memnun edıcl bir şc - seyir takib etmişti. O za::nan V:Jk'alar cok 
terdlği ve bu vaziyetin bllA.hare düzcılmiş ol- kilde elden çıkarılmıştır. olduğu için mikrobun virülansı da artımş 
duğu, sllfthlanma yarışının bu diızPlmcde ıl- Maden JstlhsaHitımız musaid flntlnrla s:ı- bulunuyordu. Telefatın fazlalığı bundan 
mll olduğu knydedlliyor n iç 'azlyetlmi..: tılmıştır. ileri gelmekte idi. O zamandanberi tifüs 
hakkındaki izahata geçlliyor. Dı ticaretimiz salgın vaziyetini ve hastaıık ta öldliriic.ü 

tç vaziyetimiz Dış tfcaretımlzJn geçen yılki yekunu 
Geçen 7J) memleketimizdeki ekonomik 252 mllyon liraya crişmi~tır. Bunun 138 mıı- şiddetini kaybetmiştir. Son haftalarda 

vazıyet, normal temel ve çerçeveler hududu yon lirası ihracata, 114 milyon ıırnsı tdha • şurada burada gene tekiül.< gorülmekt<>· 
1çerlslnde geçmiştir. Filhakika, nıem.Ieketl - lata isabet etmektedir. Bu mikdarlnr 'i yıl- dir. 
mlzdekl ekonomik vazıyetın sat - dır elde edllen en büyük rakamları lfadc ey- Tifüsü nakleden biricik amil 
laml~ında ve ilerleyiş adıml:ınnda- lemekkıdir. Memleket içindeki geniş iş hac-
ti kuvvet kaynağı, başımızdaki eşsiz, y~ıksek mlnden başka dış Ucnret1mlzde görülen bu 
Şefin dirayet. irade ve dehft.gndaıı ilham n- yükseklik de. ekonomik hamıcıertmtzd"l=I knv 
lan hükllmeUmlzln l.Babet.ıl tedbir ve direk- veti gösterir. 
tınerl dahilinde çalışan halkımızın kablll - Geçen yıl başlarında Almanyada. bloke 
yeti ve yurdumuzun tabll servetlerini t,let - kalan nlncaklarımız mlkdarının artmı, o! -
me imkfuılarıdır. masından dolnyı, Merkez Bankasınca Alman 

Halkımwn yaşama seviyesinin daıma. yu- kllringlnln finansmanının durdurulmosı nc
kanya doğru ~itme prt ve fhtımallerlul:1 tıcesinde; ihracatımızın mühim blr fasını 
büyilk bir kısmı memleketimizde müsbet bir boşkn memleketlere yapılmıştır 
§ekllde rnevcuddur. Bunu normal Eeynnde•\ Bu vaziyet netıceslnde, gerek idhalfi.t ge
geclktlrecelı:: makul aebebler, ancak mukad- rek füracat itlbarlle en fazla Am<'rlkn Jle 
des vazife olarak tanıdığımız memleketimi- munasrbatta büyük 'bir fazlalık gtıl'illnniş • 
Eln müdafaası u~na ayıracağımız k:sım - ttir. Fransa, Çekoslovakya, ve İnglltcr<' fle 
Jar ne, gayelerimiz! tahakkuk ettircb!l.nck olan muamelelerimiz de artmıştır. Maamatıh 
için JfLzım gelen lmktınlan hazırlamak üze - en esaslı mahrcclerimizden blıi olan Al _ 
re umumi istihsal ve ~ra kaynaklarınd::m manya ile satışlarımız için ıazım gelen fi _ 
tahsisini ve alıkonulmasını znnırl görece • nansmnnı remin hususunda, bankamız bü _ 
tımlz kuvvetlerdir. yük nHı.ka gostermlş ve Ueri faaliyette btı _ 

Bu gaye etrafındaki çnlışmnlıırın, ekono- lunmuştur. 
mtk sahadald verimli faaliyetınln müsbrt e- llankanın fş1eri 

serleri ve netıcelert geçen yıl da kendini cös Bnnkamızın işleri memlekelın unıum1 e • 
termiştlr. Artan devlet varidatı, zlyıı.delı>şen konomlk durumunun teslrile geçen yıldan 
dış ticaret yekfinu, çoğalan iç ticaret ve nalr daha verimli olmuştur. Ş\lbelerlmız mahnlll 
JJye hareketleri bu vaziyeti en açık bir su • inkişafın doğurduğu talebleri kar.şllamış, tı
rette nıeydana koymaktadır. carı kredi sahasındaki nazım rolilnü uy _ 

Ayni zamanda memd !;kfetınli cltlhri:ızlda~1mblıı gun blr şckllde ifa etmiştir. İhraC'ındn müş
ve bayındırbk sahasın a,., aa ye e w • 'kulft.t corülen 1936 tütlin mahsulunün Al _ 
llnen hız ve ıı:uvvetıert ııe_ devam rtmekte - innnynya satışını kolaylaştırmak Uzr.l'e zı _ 
di Ayni zamanda endustrlyl kurma 1şl, rant Banknslle mü te k Tü kt 

r. öre iyi bir şekilde yüriımti;!ül'. ş re en r yedekl Al-
programa ~ etıı yeraltı servetimiz olan ma • man bnnkn~.arım vasi mlkynsda fınanse e -
En ehemm ! On Ud mJsll Jstihsnll için ka • dllmiştır. Ttiı'k iş ve kilimli şlrkeUerlmizden 
den kömürun tblk1 üzerinde harekete ge bu yıl elde ett.lt;lmlz temettü geçen yıldnn 
rıı.rlar verllmlŞ, ta dıı.ha azdıl'. Bunun başlıca sebebi 1h7.ari a _ 
çflmiştfr. tUısalAtımızın artması 1 - mellyat için geçen yıldan daha fazla me -

Diğer maden Is ensUtilsil ve Etlbank fa- baliğ sarfedllmesldir. Fakat 1938 yılı içinde 
çln maden arama unmattadır. Dfvrlk cıva • malfyetfn lehde blr tesir yapacaf;ını kayde _ 
allyet halinde bul d i madeni ıse deblllriz. 
rında meydana çııtanJan am:ı~ kalmıya • Kozlu kömür işleri şirketimizin faaliyeti 
)alnız ibtfyacımızı taJlll acattır geçen yıla nazaran memnuniyete şayan bir 
cat, ihracab da temin oıun · şekilde inkişafa devam etmiş, istihsall ve te 

Mahsullerimls uro.klıkla mü • mettüü artmıştır. Şeker endüstrisine iştira -

vı.icud 

bitidir. Malfıındur ki bitler Ü\ kısımdır: 
Baş biti, vücud biti, bir de yalnız kılla· 
rm diblerine yapışan bir nevi bit. Ba§ 
biti siyah gri renktedir. Vücud biti krem 
rengindedir. Kan emmiş bumnursa orta· 
sı siyah görünür. 

Tüüsten korunmak istiycn bitten ko • 
runmalıdır. Bitten korunmak isttyen de 
terniz olmalıdır. Tifüs çeken bir daha 
çekmez, tamamile muafiyet verir. 

Şl'Jıri tifüs salgınından korumak için 
temizlik mücadelesi yapmalıdır. 

Bilhassa fakir halkı çok ucuz ve ::srl 
bir şekilde yıkamak içi.g vesait ihzar et
melidir. Bunun için de belcdiyenjn, hal· 
kcvlcrinin, müesscsatın mesel:t büyuk 
şirketlerin, inhisarlarm, .fabrikaların 
kendi memur ve müstahdemlcrini asri 

bir surette yıkamak ve eşyaların: dezen
fekte için tesisat yapmaları lazımdır. 
Bains-Douchelar Avnıpada çok fayda 
vermiş ve her tarafta taammüm etmiştir. 
Günün her saatinde her isti~ en buralarn 
girer, yarım saat içinde yıkanır, bir ta
raftan da eşyası etüvden geçirilir ve prk 
ucuz bir para mukabilinde güzel güzel 
yıkanır, temizlenir. Bilmelidir ki: 
Yıkanmak ve temizlenmek valnız ti

füsten değil, bütün hastalıkla;dan ko
runmak için en esaslı çaredir. 'l'ahnkkuk 
etmiştir ki: Çok yıkanan milletlerde has
talık ve ölüm çok az görülmektedir. 

Dr. 1bra11;m Zati 
Erzurumda tifüs kalmadı 

be kuvvetinden sıyrılabilecek aya, hatta ı ya aya, yabud da Merih yıldızına milt • 
Merih gibi bir seyyareye de vasıl olabile-- veccihen atılacaktır. Ve tecrübelerde 
cektir. Bu suretle ilim dünyasında ycp • Lindberg de bizzat hazır bulunacaktır 
yeni bir yol açılmış olacaktır. Bu hu • Profesör Goddard, ayni zamnnds mu -
susta yakında bir tecrübeye hazırlanan takbel hava nakliyatı ile de meşgul o • 
profesör: maktadır. Profesör, bilhassa yüksek ta • 

- Ne fiziki, ne de riyazi bakımdan her bakalarda havanın az. kesıf olduğu mn.
hangi bir aletin, kendi.sim dünya caz.i • takalarda tayyarelerin kolaylıkla saatte 
besinin dışına atacak kudreti haiz olabil- 1500 kilometre k~edebil~klcrlni iddıa 
mesine mani yoktur demektedir. etmekte, bundan istifade ederek pek y • 

Güllenin infilaktan soma takib ede • kın bir istikbalde hava nakhyatmda bu • 
ccği yolu meşhur riyaziyecilerden Kali- yük yenilikler olacağını snrlemektcdır. 
forniya Teknikoloji enstitiısü profesör • Güllenin aya, yahud da Mcnh yıldızı .. 
!erinden F. J . .M:alina hesablarnıştır. Gül- na atılması günü için şimdiden h3ZJrhk • 
le rnüdhiş bir sür'atle yükselırkcn, sik • lar yapılmaktadır. 
letini yavaş yavaş kaybedeceğinden bu Güllenin seyri teleskopla takib cdılL • 
tedrici hafülcme sür'atinin azalmasına miyecek, hareketi ancak çok kısa tulu 
mani olaC<'lktır. 

Doktor Goddarda bu üç infılaklı gillleyi 
yapması fikrini ayni zamanda dostu olan 
Lindbcrg vermiştir. Yapı!an hesablara 
ve tahminlere göre ilk infilak gülleyi ar· 
zın sathından on bin metreye kadar yült· 
seltecektir. Daha şiddetli olacak olan 
ikinci infilak ise gülleyi yüz kilometre 
kadar irtifaa çıkaracaktır. Üçüncü ve ni
hat infilak gülleye bu irtifada saatte 
18,000 kilometre bfr sür'at temin edecek 
ve bu sür'at gülleyi, hava tabakasından 
ve arzın cazibesinden kurtaracaktır. 

Yakında yapılacak tecrübelerde gülle 

mevcli radyo dalgalarile kontrol cdılC' • 
cektir. 

Güllenin hava tabakasını yarıp ger • 
mesi takdirinde, bir havuza bir Uı atıl
dJğı zaman husule gelen hadisenin n ·ni 
gibi bir hadise cereyan edecek ve bu h l 
radyoda gayet vazih bir şekilde hisscd ]~ 
cektir. 

Bu tecrübe sonunda iki şey ümıd cd .. 
liyor. Ya, atılan gülle boşlukJardn ka) ... 
bolacak, yahud da hesab edilen h dP!e 
v8.sıl olacaktır. 

Muvaffakiyet takdirinde pek yakın b1r 
istikbalde insanlar, hafta tatillerini mc • 
selft ayda geçirebileceklcrd:r. 

Gümrüklerde sür'at 
Muayene grupları çoğaltıldı ve çalışacakları 

yerler tesbit edildi 
.!sta.~bul g_üı:orükler başmüdürlüğü, 1 dikten sonra muayene dairelerindekı lev· 

Bazı mmtakalanınızdakl t lbl mahsulle _ ktmız 6 3/ 4 nisbeUnde blr temettii temin et
teessır olan üzüm ve pancar g en 1937 u • mlştlr. Türkiye şişe ve cnm fnbı1ko.ları do. 
riınlztn mütees.W' olmasına rağınmuştur. Bil· bu yıl ilk deJa k1i.rlı bir va!iyete r,lrmlşth'. 
1nUtnlyetıe 1yt bfr rekolte yılı 01 bü ük bir Tesis yıllnı·ındaki znrarlar kapn•ılc!ıkt:ın 
basaa zeytin, fındık ~e pamukta ~ başka gelecek yıla 8000 Urn k{ır c!cvretmlş • 
rekolte elde edilmiştir. t tir. 

Kıymet itibarile en mühim nıraca :ıa v; 1937 bilıintosu 

Erzurum 31 (A.A.) - Geçenlerde çı • 
kan iki tifüs vak'ası azerıne vilayet ve 
ilgili makamlarca alınan şiddetli ted • 
birler çok iyi sonuçlar verınış ve bir haf
ta içinde başka vak'a görülmemiştir. 

gumruk işlennın daha muntazam ve halara bakarak hangi grupa müracaat C• 

sür'atli bir şekilde yürümesi içın yeni deceğini öğrenecek ve o grup memuru • 
tedbirler almıştır. Bu arada şimdiye ka- ,na muayenesini kolaylıklıı yaptıracaktır. 
dar Eminönü mıntakasında dağınık bir Gene eskiden muayene memurları toplu 
halde vazife gören muayene memurlaıı bir halde bulunmadığından ambarlarda 
bir araya toplanarak altı muayene grupu muayeneler yapıldıktan sonra, gümrük 
teşkil edilmiştir. Bu gruplardan üçü Sir- resimleri de antrepolarda sandığm üze· 
kccj yolcu salonu ittisalinde, diğer üçü rinde tahakkuk ediliyordu. Şimdi şy, • 
de Sundurma yanındaki dairede çalış - Jar muayene edildikten sonra gümrük re· 
mağa başlamışlardır. simleri muayene dairel.-?nn~ masa b • 

hnııı olan tütünden geçen yıl be~~e m Aktif: Knsn ve bankalar faslında görll • Şoförler cemiyc-ti idare hey'eti 
!!1_ bir ma"'-·l alının· ....... Bu mah.sulumn r.raev-. len umumi dlsp0nlblleUmiz ge"en yıld"n ·n - ·· f 
....,11 '""u "9"" u.~ v " uç gun suren şo örler cemiyeti idare başlangıcındald naUıın k1Sll1en e • 2,908,000 lira fazlıı.sile 29.228 923.36 llraıiır. h 
~ t1tınışse de, bUAhare satışlar durmuş, R<>l Hazine bonoları hesablnnmız 481 ,350,12 llro. eyeti intihabı nihayet bitirilmiş, tas • 
ın enınıtyetU düşüklükJer taydedU~ştır. " _ fazlalaşarak 4.898.924.67 Jfralık bir I;ıynıet i- nit yapılmış, neticede, idaı e heyetine 
kUahsulun aruttfğt tıat dfişük:lüğu ayni şÖre !o.de etmektedir. Bunlardan 2.712.000 lirası- Mahmud Yürüten, Sad1k Öncü, Ahmed, 

de tınaııı: fiatıarında do. evvelki yıla g nı vll.desi bir yıldan kısa senedler teşkil et _ Ekrem, Hakkı, İsmail, Necib, Kadri, Zül-
l'arı Yarıya bir düşüklük kıı.ydedllmlştfr. m<'kted!r. f 00 z· Ad 

p zl u, ıya, il, Vedad a~li aza olarak se-
Yad ııınuıı:: Bu yıl, fiat düşüklüğünden e~t·ı; Mllli endustrlye iştirak cüzdnııımız: Ma. _ çilmişlerdir. 
En e ~üteessır olan bir malımız oımu · ıa.tya kombinasına vnkl yenı serm:ıye te _ 
da büyük pamuk müstahsili olıı.n Ameı1ka- diyntı ve bazı yeni ufak tebeddiiller dolayı • Yedek azahklara da, İbrahim, Veli, 
nuİe~ÜYfik bir rekolte elde ednmesl, ~eynel~ sııe bu hesabımız 347 500 llm bir fazlalık Senihi, Mehmed, Avni, Cemal, lsmnil, 
bir dıf~rn~k flatıannda yüzde 30 - yuzde 4 1 kaydetmektedir. ~m~, Nihad, Hayri, Ahmed ve Halid se· 

I>ü ŞukJuk doıtunnuştur. TJcnri ııenedler cüzdanımız 4.395.000 lira çılmışlerdir. 
lerı.ncı şfikJüt daha ziyade yeril paınuk cins • bir fazla mevcudla 16.131.135 lira olarak gö- ~·----... ---~._, _____ _ 
kl'ınla e tazıaca olmuş ve bunların satış flll -

1 

rünnıelttedlr. Kısa VA.deli ticari kredllerın bu 1 Çocuk &irgeme Kuruma binlerce çoeuta ' 
tacat rı da gijçleşmlştir. En kıymetıı blr fh • (Devamı 11 i1tcl ıayjada) lı:artarmata ~bşı7or, ona Yardım ediniz. 

enıtıanuz olan pamuğun flat ve !atJ§ 

Yeni gruplar bir şef ve dört memur • §lnda tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca 
dan müteşekkildir. Aynca bu grupların her grup jçin iplik ölçme aletleri ve has
hangi ambrr ve antrepolara baktJğmı sas teraziler temin edilmiş ve bu suretle 
gösterir levhalar hazırlanmış ve grupla. muayene memurlarının uzun muddet 
rın bulunduklnn yerlere asılmıştır. gümrük kimyahanesinde uğraşmalarının 

Eskiden hangi memurların hangi an • önüne geçilmiştir. Ayrıca muayene ıp· 
trPpo ve ambar muayenesini yaptıkları la~nda şeflerin adedi de nrttmlaruk 1 • 

komisyoncu ve tacirler t:ırafından bilin- lcrın daha sıhhatli yürümesı temin cdıl• 
mediğinden, gümrüğe eşyası gelen kim· miştir. Gümrük başmüdürlüğü Sar 
seler bütün memurlara ayrJ ayrı müra- burnundaki muayene grupunun adniıni 
caat etmek mecburiyetinde kalıyor ve de ~~rde~ ikiye çıkarmıştır. 
bu yüzden çok zaman kaybediyorlaı _ G~ruk başmüdürlüğiınün tücc.. , e 
dı. Yeni teşkilat sayesinde, tüccar veya komısyoncuların işlerini daha çabuk , r 
komisyoncu limandan eşyasının hangj muntazam bir §e.kilde bitırmek içın al. 
ambar veya antreooda oldurunu öiıen- rnış olduğu yeni tedbirler aUıkadarlaı a

'l'UlJlda memnwıiyet uYandırmıstır. 



. ..... 
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DID YUVAYA AVDET 

Onu çocukluğumdanberi tanırım.' 
Kamran evlenmeden evvel uslu, akıllı, 

hanım hanımcık bir kızdL Evlendikten 
sonra çok değişti, bunda iyi bir adam o
lan kocasının da biraz dahli oldu. Genç 
kadını birçok tanıdıklarına takdim etti 
Yeni yeni ahbablar edinmesine, bu sv.· 
retle de sosyeteye girmesine yardım etti. 
Kimranda yeni arzuların, zevklerin u
yanmasına sebeb oldu, izdivacmın üze.. 
rinden bir iki ay geçmeden onun o çay
dan bu çaya koştuğunu, balolarda eksik 
olmadığını, tuvaleti için müdhiş para 
sarfettiğini duymaya başladım. Evi ıse 

görülecek bir halde idi. Eşya oraya 
buraya aWmıştı, her şey d.arma dağınık
tı, kodısınm kravatını hizmetçiden sora
cak kadar onunla m~gul değildi. Ne za
man biraz nasihat edecek olsam elile ağ
zımı kapar, gözlerini zevkle süzerek: 
Ah bilsen derdi, öyle eğlenıyorum, öyle c- Felaket kocam beni aldatıyor! .• 

Yazan: 
PerideCeW 

• 

- '. 

• 

KA ş E 
-· . -

eğleniyorum ki .. meğerse genç kızken ge- - Ne demek istiyorsun!. Meselenin şa· r zıhanesine girdim Ot ekt b • 
· diV' b b' h'be · k d fak · urmuş m u ya çır gım ayat ır ra ı nm ın en r • kaya hiç tahammülü olmadığını görmü· zıyordu. Benim ldi~·mı d d O-

K d 't 'd d ,ıı.; • d ge &ı uyma ı. 
sızmış.• ocası a gı gı e e&.şıyor u. yor musun' muzlarından ğil" kt b b " t . · e ıp me u a ır goz a • NEVROZiN 
Fakat genç kadının aksıne .. yavaş yavaş - Şaka yapmıyorum ki.. timdi izdi- tım, §U satırlar gözüme çarptı: cAzizi:n 
KAm~ eğlence~er!ııde ~~ bıra:~r: vaçlar böyle değil mi? İşte sen buna mü- ne kadar bedbaht olduğumu anlatamam. Sizi giJnlerce ıstırab çelımekten lıurlarıı 
:~ f:_9;1mayı d" kün d yod ~;df yü ~ı kemmel bir misa1sin. Evlendikten kısa Onu seviyorum. Bulunduğum vaziyette En ıiddetli bq, elif, adale •t:annı, Dftitmekten mlltevellid 

ar amrana uş e e&ı • zu bir zaman sonra kadın ve erkek birbir· bunun nasıl bir felıiket ld y d" .. b zı1 N z1 • 
daima çatkındı, karısı ile dargın gibi bir lerine ar'kalar*1ı \dönüyorlar Herkes hem de karım G .. o . ugkunu udşun, tıtlln sancı ve n an eaer. e eye, romatizmaya, 

• ... > erısını o uyama 1m. kırıklığa karp çok mlleuirdir. 
hal .aı~.ştı. • . kendi keyfinin istediğini yapıyor. Mesela Kocam başını çevirdi, beni görünce göz. ,.,,,,,,., l b L lbl blJb ki i 
Bır gun Kamrana kocasına dıkkat et- kadın senin gibi işi zevke, eğlenceye ve- leri hiddetle parlıyarak kağıdı alıp cebi· 1..,.6, ueg Ozmaz, ıı8 Ve re er l/Ormaz. 

mesını ima edecek oldum, bir kahkaha tiyor, erkek te bu arada 'mu aldatmış, ne attı ve kendisini rahat btrakmamı söy· İcabında giinde 3 kaıc alınabilir. 
~b:cAm~~~~dalayıded~~~bundanne~b~. ~i~~~çıbrmıya k dad ık• •••••••••••-~•-•••••••••••••••• 

1 deli "b" - · d- ·· .. So • ra o an ç ,,:n, 
man ar . gı ı ~zerıme uşmuştu. n· - Beni iğneliyecek zamanı iyı intibah fakat ne hale geldiğimi ben oilirim. 
ra sebeblı sebebsız kıskançlık kavgaları etmedin dedi. Çok bedbahtım, hem bunu 
çıkarmaya başladı. Şimdi de o, abus, dü- da bil ki kocamı aldatmak hiçbir zaman 
§Unceli hali ile çekilmez bir hal aldı.• aklımdan geçmemiştir. 

- Ama onu sana karşı pek lakayd ve Alaycı bir sesle sordum: 
uzak gôrüyorum, dedim. - Onu kıskanıyor musnn? 
Omuzlarını silkedi: Gözlerini açtı, baiını salladı: 
- Her izdivaç böyledir, hala birbiri- - Hem de nasıl bilsen! 

mize oturup ilanıaşk edecek değiliz ya.. - Öyle ise onu seviyorsun .. 
geçinip gidiyoruz işte, dedi. - Fakat sana bunun aksini ne zaman 

Kamranla artık eskisi gibi sık sık gö· söyledim! 
rüşemiyorduk. Şimdi onda kaşından kir· - Bunu söyle.miye ne lüzum vardı. 
p'ğine kadar sun'i bir hal vardı. Ayak a- Bazı hareketlerin .. 
yak üstüne atması bile ölçü ile idi. Oda- Yerinde asabiyetle doğruldu: 
ma girdiği zaman etrafa yayılan keskin - Rica ederim gene başl..ınıa. Yok,,a 
lavantası, hareketleri gibi fazla süslü kı· kalkıp giderim.. evet ıtiı'af edıyorum, 
yafeti, sinirime dokunuyordu. Bu yüzden birdenbire keyfe, eğlenceye fazla daldım. 
evine pek seyrek gitmiye başlaciım. O da Çok çocukça hareketlerde bulundum, ko
davetlerden, ziyaretlerden zaten vakit camı ihmal ettim, fakat ~imdı pişmanım. 
bulup gelemiyordu. Belki kocam başka birini sevmeseydi Ya· 

Aradan uzun bir zaman geçti, bir sa· ziyet düzelirdi, ah bilmezsin ne kadar 
bah odamın kapısı şiddetle açıldı ve müteessirim. 
KAmranı karşunda buldum. İtinalı mak- Sesi titriyordu, samimi olduğunu anla· 
yajına rağmen yüzünden çok büyük bir dun. Yuvasına avdet etmeye, hatasını ta
teesslir içinde olduğunu anlamak kabil- mir edip orasını şenlendirmeye, evinin 
di, gddi, kendisini bır k~ltuğa attı. He- kadını olmaya hazırdı. Fakat yazık ki 
yecandan titriyen bir sesle: kocasını elinden kaçırmış bulunuyordu. 

- Felaket, diye, mırıldandı. Kocam Karşısına oturdum: 
beni aldatıyor.. - Fazla mübalağa etmediğinden emın 

Şaşırmıt.:lmı. Om~arımı silkeyerek misin, dedim, belki de aldanıyorsun .. 
gülümsedim: - Hayır, beni aldattığı, bir başkasını 

- Neden feliket oluyor, senden daha sevdiği muhakkak. 
çabuk davrandı diye mi? - Nereden biliyorsun? 

O hayretle yüzüme baktl: - Bu sabah bir kağıd aramak için ya· 

Son Posta'mn edebi romana: 27 

Ah, Şu Hayat! 

Sustu, ellerini yüzüne kapıyarak agla
maya başladı, elimden geld1ği kadar onu 
teselli ve teskine çalıştım, gitmek ıçın 
kalktı. Gözleri hiddetle parlıyordu: Gi
dip ona mektubu okuduğumu, her şeyi 
bildiğimi söyliyeceğim, sonn bavulları· 
mı alır, evden çıkarım, lanet olsun, beni 
mahvetti. diye, söylenerek c;ıktı, gitt·. 
Akşam üzeri dayanamadım. Onlaıa 

uğradım. Ne olmuştu, Kamran dedig·nı 
yapmış mıydı acaba? 
Kapıyı açan hizmetçi kız içeri adımımı 

atmıya meydan vermeden: c Yoklar cıf"n
dim. dedi, merakla yüzüne baktım, gü
lüyordu. Gözleri şeytani bir mana ile 
parlıyarak derhal ilave etti: 

- Evvela kavga ettiler. Sonra bera· 
berce bavullaı\ln1 ~hp evden çıktılar, 
galiba Adaya .. giderken beyeiendı: B:r 
kaç gün kalırız olur mu?. diyordu. 

Oradan ayrıldım. 

İki gün sonra Kamrandan aldığım bir 
mektub meseleyi izah ediyordu. GPnç 
kadın mektubunda Adayı methediyor ve 
birkaç gün daha kalacaklarını bildirdik-
ten sonra uzun uzun saadetinden bahse
derek kocası ile balayını hatırlatan güzel 
günler geçirdiklerini yazıyordu, mektu
bun altında şöyle bir ili ve vardı: • Yav. 
rum, kocamın o gün yazdığı mektubun 
manasını onunla dehşetli bir kavga <.'t· 
tikten sonra öğrendim, meğerse kocamın 
mektubunda •seviydrum• diye, bahset-

Romatizmadan ayakları kötürüm ol
muş kadınlar, kollarında sıska hasta
lıklı çocuklarını tutan anneler bütün 
manialara rağmen selamlık tarafından 
hücum edip simahanenin kapısına 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilinları 1 
Semti ve mahallesi Cadde veya 

sokağı No. 11 

Fatih, Kirmasti. Nalbant. 15-17 

Silivrikapı, Aynalı bakkal. Karabaşveli. 1 

Cinsi -Hane 
> 

Muhammen kirası· 
L. K. 

10 -00 
~ 00 

Eyüb. Kalenderhane. o Özbekler tekke
mescid 1Si içinde 

binası. 2 50 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilece
ğinden arttırmal~rı uzatılmıştu. İstekliler pey paralarile beraber ~/Nisan/938 
Sal7 günü saat 15 e kadar Çemberlita~ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1755) 

tiği kadın benden başkası değilmiş, son
radan bana her şeyi itiraf etti: cSenin 
günden güne benden uzaklaştığını, elim
den gittiğini görüyordum dedı, ilk aklı· 
ma gelen şey ayrılmak oldu, fakat sonra· 
dan buna muktedir olamıyacağımı anla· 
dım. Biraz da suçlu bendim, yeni hayA· 
tına benim kolumda girmiştin. Fakat bu 

kadar ileri gidip evini, kocanı tamamile 
unutacağını ne bileyim, bana surat ası
yor, kızıyor, konuşmuyordum. Yalnız e· 
Umde olmıyan şey sende=ı ayrılmaktı. 

Çünkü hali ayni şiddetle seni seviyor
dum. İşte mektub yazarken beni yakala

dığın zamal) bu müşkül halimi bir arka· 

daşıma anlatarak derd yanmakla ~t 
guldüm .• 

Geçen gün yolda Kimranı gördiım, te 
!Aşla gidiyordu, mutfağa perde yapmak 
için ince, beyaz tül almaya çıktığını söy
ledi ve aman kocam altı buçukta geie
cek, geç kalmıyayım diyerek teliışla ve
dalaşıp ayrıldı, fakat giderken bana yeni 
bir müjde vermeyi de unutmadı. Yakın· 
da ana olacakmış.. 

YIJUNKİ NÜSHAMIZDA: 

Te:efon 
Yazan: Mih. Zo§çenko 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

ve durgun Müniri bir celal, bir hiddet Iki parmağını şeyhin gözlerine soka-
şannıştı. rak: 

Herkesi tersliyor, hatta patakladığı - Ben adamın gözlerini böyle böyle 
bile oluyordu. Fakat onun azarmı işit- oyar ,kör ederimi - demişti - İnsan yu
mek, bele elinin öfkeli temasına maz- murta yerken aşağı iner mi hiç? 
har olmak manevi bir rütbe gibi telak-

küçük ermiş dervişin ki ediliyordu. Münire her kim okunur- Garib bir tesadüfle ihtiyar şeyhin bu 
da) andılar: 

- illaki vak'adan sonra sol gözüne perde inince 
_ ayaklarının altına yatacağız, bizi çiğ- sa okunsun, hastalığında hiçbir fark M" . . k t' d h dan 

b w 1 d k 'b' · ı d' d H 1 b t or yan a amış ı. · ·· ·· agrışıyor ar ı. uş gı ıyım. - ıyor u. e e azı esa- .. . . . w 

Şimdi zikirhanede sesler ve vü- ı derisi üzerinde, bu korkunç ve yakıcı ... bu hadise! üç gün içinde hınbir düfiler1e hakikaten iıyfleşenlerin yaJ>'- Munır, ~eneleree ınsan çıgnemekten 
dlar daha cezbelenmiş, topuzlu şiş- manzaraya baktıkça bir mazohistik de- mübalağa ile şişirilmiş bir halde bi.itün tıklan propaganda Münirin şöhretini artık ~~~ık~ten us~ıştı. İsyan. edi· 

er daha şiddetle şıkırdarken dört der- jenere ihtirasile tatlı raşeler ürperi • İstanbul mahallelerini dolaştı. Ve üç gün geçtikce artırıyordu. yor, butun ~calara r~g~_eı;': aşağı ınmi-
ıvişin ikişer ikişer getirdikleri ve için- yordu. Evet derisinin üstünde hala gün sonra tenha Rüfai tekkesi en me~- Münir tekke için mühim bir varidat yordu. Şe~hın._perdeli ~ozu ~ulakl~r~ 

e kızıl şişler saplanmış tepeleme ateş ufunetli izleri derinleşip kalan kızgın bur bir doktor kliniğini hased ettirecek kaynağı olmuştu. Günde en azdan yüz k?rkunç -~~ ku~ oldugu içın . h!çbır 
lu saç mangallar ortaya bırakıldı. maşa yanıkları adeta- acı bir zevkle ka- ardı arası kesilmiyen hasta kafileleriie elli, iki yüz kuruş bir varidat temin edi- kımse Munıre rıca etmek cesaretını bu-

ikrin en yüksek tansiyonile kendinden şıhıyorlardı! dolup taşıyordu. Bir gümüş kuruşu su- yordu. Yalnız bu maddi menfaatle de- lamıyordu. 
iş olan derv~lerden ba7.ılan bu Münir daha fazla dayanamadı. Bir- nan hasta, küçük derviş Münirin ayak- ğil, onun manevi yüksekliğine hayran ... Münir şayanı hayret bir halde uza. 

l şişleri kaptıkları gibi kimi diline, denbire yerinden fırlıyarak mangalın lan altına yatmak şerefine erişiyordu. olan tarikatciler Müniri başlaTının üs· yıp genişlemişti. On beş yaşına henüı 
· ~amına saplıyor, birk'lçt da alev içinde beyaz ateş lialine gelmiş o1an Bunların arasında metelik bile veremi- tünde gezdirmek için birbirlerile yarış bastığı halde, onu şeyh kıyafetinde ter--

çan ateşleri avuçluyordu. Siş1eri et- şişlerden birini kaptığı gibi bir koluna, yecek fakirler olduğu gibi; derviş Mü- ediyorlardı. lemiş bıyıkları, çenesini kabarık kaba-
erinden çıkaranlar şeyhin önüne gelip ikincisini öbür koluna, üçüncüsünü kar- nir remil atıyormuş, cifir döküyor- Münirin ise ne manevi mertebesin- nk örten kıvırcık siyah sakalile gören
ğiliyor ar, icazeti daha büyük, merte- nına, dördüncüsünü yanaklarına, be - muş, illA falımıza baktıracağız diye ıs- den, ne de maddi faydasından, haberi ler yirmi beşlik bir genç adam zannede

i daha er~(n olanlar da çıkardıkfan şincisini burnuna saplayıp canlanmış rar eden genç sevdalı ve derdli kadın- vardı. Fakat haline tuhaf bir şımarık· bilirlerdi. Münirin vücudü gibi bul 
işle ·n yerlerini kendileri tükürüklü- acayip bir ok hedefi gibi simahanenin Iar da bulunuyordu. lık gelmişti Bazan odasının kilidini ki- duyguları da prekostu. O hayatında yu
o lar dı. ortasında zikretmeğe başlayınca etraf- Küçük dervişe şimdi siyah bir takke lidliyerek bekliyenlere akşamlara ka.. murtaya ne kadar bayılıyorsa genç ka. 
Tekkeyi do duran seyircileri müdhij ta, hele kafesin arkasında müdhi.'j bir üzerine sarılmış yeşil bir sank. uzun dar cehennem azablan çektiriyordu. dınlara da ayni temayülü hissediyordu 
r heyecan sarmıştı. Bütün gözler, to- gürültüdür koptu. Bütün ağızlardan bir şalvar, geniş bir harman1 giydirmiş- Şeyhten başka bu nazlara ve şımarık- Bir gün zengin bir paşa karısı olan tom-

uz kırd~tRıı devrişlere takılıp kal - Allaha sığınma sesleri çıkıyordu. Şeyh 1erdi. Şeyhin odasının içindeki küçük lıklara kimse müdahale edemiyordu. bul, beyaz ve güzel orta yaşlı bir Jta. 
tı. Artık Mi.lnire: saygıya benzJyen bir tav:ırla Münire odada yatıyordu. Tekkede kendisine ve- Bir gün Münir pek sevdiği kıymalı dm ev arabasile saralı yirmi yaşındaki 

- Sevsinler seni e mi? -diyecek ağız yaklaşıp küçük ergin devrişi kendi pos- rilen hizmetlere başka biri tayin edil· yumurta yerken batın sayılır biri gel· oğlunu derviş Münire okutup çiğnet· 
Imamıştı. tunun sağ tarafına oturtuncaya kadar mişti. Şimdi herkes Münire hizmet e- mlf, şeyh de Münirln başucuna gelerek mek için getirdi. Fakat Münir artı} 
Fakat Münir heyecandan tirttr titri- bu sesler basık tavanlardan dışan fır- diyordu. Ömrilnde görmediği bir n- qağı tnmestnl rica etmişti. O zaman kimseyi çiizıemiyordu. 

• Omm ezf1et ve ifbnceJe a1ıpk ıamak ister gibi dalplandı durdu. hata ka\fUtlDllfbL Buna rajmen ulda 1dlçQk dervlt fena halde hiddetlenerek - Arbaı ".,. -
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'ifşa eden idam olunurh, 
Harb ••n•YI casustan ara•ındakl mücadele 

Litvanyalı, son derece geniş bir nefes almış, adeta yüzünde çocukca bir sevinç 
peyda olmuştu. Vielopolska da babasının sevinç içinde ferahladığını 

gördükten sonra garib ve şeytani bir neş'e ile gülümsemeğe ı,aşlamışh 
- Zira .. zavallı Jorjio .. her ~eye rağ-ı 

men gay t .h B .. t·· · ·· e ı tiyatlı bir çocuktu. ll-

.. un çalışnıaıarını giz.Hvoı-du. Pı.anlar 
uze · d .J nn ~ e ayn ayrı, kısım kısım çalış-
~ak adetindeydi. Çalışıp bitirdikçe 
b ~nları hiç kimsenin, hatta şeytanın 
ıle bilmediği bir yere saklıyordu. 0 -

rayl nasıl keşfettiler? Meçhul.. müdhiş 
ad~ırnlar, muhterem doktor cenabları .. 
ınudhiş adamlar!. 
-:- Katillerin bunJan keş! ettiklerine e

mın misinız, Mösyö Mişel? 
Litvanyalı acı acı gülümsedi: 
- Deli misiniz, muhterem doktor ce

nahları .. elbette! .. 
Ben hemen ceketimi, yeleğimi çöz -

meğe başladım. Litvanyah da, Olanda 
da, Vıelopolslrn d:ı benim bu hareke
time hayretle bakıyorlardı. 

Koynumda sakladığım bizdeki yarım 
rt:mnı çıkantm, açb.m. Mösyö Mişele 
uzattım: 

- Mösyö Mişel! .. Bu plandaki şekil
leri veya işaretleri acaba tanıyabile -
cek misiniz? 
Litvanyn1ı evvela büyük bir hayret-

le yüzüme baktı: 
- Plan .. plan mı? 
Diye kekeledi. 
- Evet.. bir defa bakınız lütfen! .. 
Lıtvanyalı elini sallıyarak Vielopols-

kayıı gözlüğünü işaret etti. Vielopolska 
bir fırlayışta babasına gözlüğünü ge -
tirmişti. 

Litvanyaıı. birdenbire §aşaladı: cirlandaya mı?> 

- Tamam!. Şu halde yarın, banka- - Sizi yann sabah otelde bekliyece-
dan sonra, hemen bizim otele gelirsi- ğiz, hemen hareket etmek üzere Mös
nizL Öğleden evvel lrlandaya mütevec- yö Mişel!.. dedim. Eğer ondan evvel bir 
cihen hareket edeceğiz. Sür'atle hare- hadise olursa ...... 
ketimizin elzem olduğunu takdir eder- - Ne gibi, muhterem doktor cenab-
siniz tabii.. larıL 

- Şübhesiz, muhterem doktor ce- - Yani tevkifinize teşebbüs ederler-
nabları .. fakat .. trenle mi gideceğiz? se telefonla bize bildirirsiniz!.. 

- Hayır, tayyare ile!. Litv.anyalı ayağa kaJkmağa davran-
- Tayyare ile mi?.. dı. Fakat kımıldanamadı: 
- Evet, tayyare ile .. yoJda her hangi - Oh muhterem doktor cenabları .. 

bir müdahaleye meydan vermemek i- size minnettanm! .. 
çin? .. Kabul mü? .. Madmazel Vielopols- İri gözlerinde, tekrar ümid, sevinç ve 
kanın itiraz edeceği bir cihet yoktur hayat ih.,.tirasının parladığı görülüyor
zannederim! Kendisine hadiseyi anla- du. 
tırsınız.' Sür'atle paltomu giyerek: 

Litvanyalı, son derece geniş bir ne- - Karar böyle! dedim. $imdilik size 

Mösyö Mişel güçlükle doğrularak, 
titrek ell rile göz1üğünü taktı. Işığa 
doğru tuttuğu planlara büyük bir me
rakla baktı.. sonra birdenbire biitün 
vücudundan sanki bir titreme geçti: 

- Ooh!. diye inledi. Bu ışaretlert bu 
fes almış. adeta yüzünde şimdi çocuk- Irlanda namına rahat bir gece temenni 

yazı , fakat bu Jorjionundur!. 
ca bir sevinç peyda olmuştu. ederim, Mfü:yö Mişel! 

Ben emir verir gibi bir katiyetle: -- Arkası var -
- Emin misiniz? Mösyö Mişel.. bana 

onu söyleyıniz! ....a••• • ••••••••• .. 19ı 
- Fakat ... Ah! .. TamamıleL. htanbul Borsası kapanış 

İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 

Lih;anyalı şaşkın şaşkın yuzume Hatları 31 - 3 ... 1938 
bakmağa başladı. Sesi titriyerek: 

- Bu .. bu.. dedi. Acaba elektron 
planlan mı, siz daha iyi anlarsınız, 
muhterem doktor cenahları. Acaba on
lar mı? 

- Maalesef hayı'r, M"ôsj ö Mişel! Fa
kat görüJ<>rsunuz ki biz sanayiimiz, 
hatta dünya sanayii namına hayli iler-
lerniş, birçok şeyler elde etmiş bulunu-
yoruz. Sizin verdiğiniz izahatla da 
tam bir muvaffakiyete erişeceğimizi 
§imdi kuvvetle ümıd ediyorum MöS} ö 
Mişel. Planı, bana lUtfedin. Tamam, 
mersı!.. Şimdi bizim bu yolda muvaf
fakiyete doğru ilerlediğimize tamamile 
emin oldunuz mu, Mösyö M"şel?. 

-Evet... 
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_ Tamam!.. Şimdi beni dinleyiniz, 
muhterem Mösyö MişeJ.... Mnnız bu
lunduğunuz tevkif tehlikesine karşı si
z.i hlınayeye am. adeyim. Sizi bu akşam- I 

J f k ES HAM 
ki görüşmemizle maa ese ço ~or.duk .. ı ı--------.-:-~-----
affedersiniz ... Fak~t. bunun mukafatı- Açılış KapanıJ 
nı elbette göreceksınız. Anadolu ım. ,. so 

_ Te~ekkür ederim. muhterem dok- pqtn 
~ kk.. d · A. Om. ~ C0 vıı.dllJ 

tor cenablan! .. Teşe · ur e cr~:11·:: Bomonu • Nektar 

Mukaddema Beyoğlunda Panayia kih
sesinde Tropolit Konstant:nin nezdinde 
mukim iken halen nerede olouğu bilin • 
me ·en mimar ve beton mütehassısı İ1ya 
Trikeryotise: İsak PilafıCisin Asliye Bi
rinci Hukuk Mahkemesinin 36/985 sayı 

ve 329 ilam sayılı ve 8 /9/937 tarihli ila-
mile senden alacağı olan 787 lira 69 ku • 
ruşun 15/10/936 tarihinden itibaren % 5 

faiz ve % 5 ücreti vekalet ve 35 lira 5 
kuruş masarifi muhakeme ve do~acak ic

ra masraf1arile beraber açtığı takib üze
rine namınıza gönderilen icra emri ika
metgahınızın meçbuliyeti has bile tebliğ 
(.dilemediğinden bir ay hakk1 itirnz ta • 
yini suretile tebliğatın Hanen icrasına 

Merci Hakimliğince karar verilmiştir. İ§
bu ilanın tebliği ve neşri tarihinden iti
baren bir ay içinde hükmolunan borcu 
ödeyiniz, ödemezseniz Tedkik :Merciin • 
den veya Temyiz veyahud ıadei muba • 
keme yolu ile aid olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasın:ı dalf' bir karar 
getirmedikçe cebri icra yapılacağını ve 
yine bu müddet içinde icra ve ifUi.s ka -

Sayfa 9 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve I 
Pazarhk Komisyonu llinları. 

1 - 379965 lira 85 kuruş keşüli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde yapılııcalc 
Şirürji kliniği binası inşası whidi fiat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 
A. Eksiltme §artnamesi. 
B. Mukavele projesi. 

C. Bayındırlık genel şartnam~f. 
D. Özel şartname. 

E. Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha retvelf. 
F. Proje . 

1stiyen1er bu §artnameleri ve ,..,,rakı k e§if bedelinin yüz binde beşi nfsbetinde ' 
bedel ile Güzel San'atıar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 11/4/938 Pazartesi cünü snat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18950 lira muvakkat teminat ver • 
mesi ve bundan başka aşağıdaki \esikaları getirmesi lazundır. 

1 - 1937 senesine <ıid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in • 
şaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi biu.at mühendis veya mimar de-
ğilse inşaat müddetince :fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendic:; veya 

mimarın noterden tasdikli senedıni vcyahud da bir mühendis veya mimarla müş
tereken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Komis;)'on 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublann en geç 3 üncu maddede yazılı saate l:adu. 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu~u ile iyice kapatılmış olması şarttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl643> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
127 kilo yamalık kanaviçe 

1125 , ıskarta , 
1065 , • Çuval 

41 , , Çul 
6 , , Kıl çul 

I - Cins ve mikdan yukanda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
ll - Pazarlık 15/IV /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kaba tas w 

vazını ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
ID - Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa

ralariyle birlikte yukarıd:ı adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. «1767a 

Dahiliye Vekaletinden: 
l - Vekalet binasında yaptırılacak 8355 lira 80 kuruş keşif bedelli bir tecrit 

ve şakuli boru tamiratı işi açık eksiltme ye konmuştur. 
2 - Ekstilme 16/Nisan/938 Cumartesi günü saat 11 de Vekalet binasında top

lanacnk Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 626 lira 69 kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe aid fennt ve hususi şartnamelerle keşüleri J .. evaı.ım bü· 
rosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin 2 ci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarile birlikte 
Vekfilet Satınalma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cl764> 

IK•dıköy -
1 Vakıflar DlrektörlUğU il nları 

MahaJlesi Sokağı No. s.ı Cinsi 

Altuntzade Koşuyolu 20 Ev , , 22 Dükkan 

• , 24 > 
, Küçük Çamlıca 26 , 
• Koşuyolu 36 Ev 

• , 40 , 
• • 44 , 
• • 46 Oda 

• • 52 Ev 

• • 54 , 
:ıı :ıı 6«5 > 

Cafer ağa Muvakkithane Cd. 55 Diikkan 
Anadoluhisan Otağ tepe 16 Ev 
Yukarıda mevki ve cinsi yazılı yerler kiraya verilmek üzere arttırmaları 1 

gün uzatılmıştır. İsteklil~rin 2/4/938 Cumartesi günü saat ll de Kadıköy Vakıf-
lar Müdürlüğüne müracaatlarL (1749) 

- Teşekküre hacet yok, !1osyo Mi- A"ıan çimento 

] B·ı·k · biz size teşekkure borc•u- Merk~ bantaaa 
şe . ı a ıs l' t ı · tf iı Bank.an 
yuz. Şimdi vereceğim ta ıma 1' u en, Telefon 

dinJeyinizL . . 
1 

lttıhat u Detir. 

12 70 
100 

10 ~ 
8 60 

12 71J 
l 10 
7 

12 lili 
100 
10 60 

ı nununun 96 ncı maddesi mucibince mal 
beyanında bulunmanız ve bulunmazsanız 

I haps ile Uızyik olunacağınız, haldkate 
muhalif beyanatta bulunduğunuz takdir- Adalar Sulh İcrasından: 1 

1 
de hapisle ceza1andınlacağrnız 3?/38l2 Bir borçtan dolayi mahcuz olup sa-
sayılı icra emri makamına 1rnun olmak tılmasına karar veriJen Kırınl cinsinden 

İsviçre Marka 

BALLY 
_ Emirlerinizi dınliyorum. . Şarlı: Deı,;.rnıenJ 
- Sizin Pariste kalmanızaM~er ~aMn~ı "lerkoa 

b. b . t Hır mıdır, osyo ı-
ır mec unye i STİ KRAZLAB 

Litvanyalı ellerini kal ır ı: Aç.ı., 
d dı. nrıı: borcu l pe,ın 19 '>~ - A J ı A~Ja' e . ,,., s a.. ~ .. 'zi M~dma • • ı Ya.de -

Kapanıı 

19 35 

Şel?.. d d 1 
- O halde, hemen yarın sı Irla~day; • • ıı vade. _ 

~l Vielopolska iJe beraber .. 1 ı---------!.--------1 .. .. d • mu soy e-
goturrniye hazır bulun ugu T A il V t L A T 
ll"ıek isterim. . 
Litvanyalı birdenbire şaşaladı. 
- Irlandnya mı?. . . emni-
- Evet. hayatınızı tamamıle 

)et altına almak için bundan başka ça
re .. . tirahat gorcmiyorum. Siz bu gece ıs 
ettikten sonra yann sabah hemen ban
ltaya gidip evvela paranızı alınız. Ma-

~i.nenizi serginin nıhayetine kadar Pa-
aıs des Decowcrts'dc bırakmanızda 

h' tçbir mahzur >·oktur, zannederim?. 
- Hayır!. 

&nadolu ı pt, 
• 1 Yadtll 
• U pe. 
• il YL 

~adıolı& mlL ııetlD 

41 50 

40 2ü 

PARA L AR 

1 _ ! ~t aıtmı 1 
ı.;;antnoı O.. B. 

Alış 

41 50 

Sabş 

üzere ilanen tebliği keyfiyet olunur. üç inek, bir boğa 14-4-936 perşembe 
(6427) günü saat ondan itibaren Heybe!iada-

--------------- da Papaz mektebi altında 5 numaralı 
Kayıp: istnnbul scyrüse!erlnden 2726 sicil mandırada satılacağından talib olanla

numaralı ehllyetnnmeml kaybettim. YenW-
nl al:ıcı:ı.ğundan estlslnln hükmü yoktur. rın mahalli mezkurda hazır bulunacak 

Beyoğlu Büyük Bayram sokak No. 13 
Ali oflu Osman GönülcJe.nt 

memuruna müracaatları füin olu -
nur. ( 1043) 

H A K i K j 

ayakkaplarının tıkbabar 
modelleri gelmiştir. 

PAÇiKAKiS 
Beyoğlu lstiklru 
caddesi No 286 

ÇAM KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri boz uk olanların 

kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 grnm ç A M kolonyası 
banyonuzu mükemmelen ta'ti.r eder. Cildinizi mis kokutur ve gUzeJleştirlr. 

Tanmmış Eczane, llriyat ve Tuhafiye magazalarmda satlhr. 
Nureddin Evliya:zade, Ecza, Alat ve Itriyat depo.su - iST ANBUL 



to Sayfa SON POSTA Nitıaa 1 

Sen Poata'nın tarihi tefrikan: 67 

•• 
UÇ BOZ ATLI 

SPOR 

Yazan: Ziya Şakir 

Kutluk Türkan her zaman yaptığı gibi genç kızı iıtif atlarla kabul etti. 

Bu hafta yapılacak milli 
küme maçları 

Oturması için yer gösterdi. Sonra dikkatle yuzune bakarak: 
"Dilşad Eigüm, rahatsızmısınız ? Bugün çehreniz pek solgun!" dedi 

Muhafızgücü takımı Cumartesi günü Besiktaş, Pazar 
günü de ... Galatasarayla karşılaşacak 

Mllll küme maçlarının deplasman oyun - zar günü yapacağı maçı bu endişelerden u -
Dedi. Ve bu fikrinden vaz geçti. J yük hakana karşı ebediyen dostane mu- son derecede hürmet besliven .. bunun larından Muhafızgücü ile Beşiktaş ve Oa - zak tutmamak lazımdır. Eldeki mevcud oyuı:ı 
E .. şu halde?.. amele göstereceğine tamamen eminim ... en büyük n~anesi olarak ~izi bu sara-,latasaray maçları Cumartesi ve pazar gün- cuları yerli yerine koyamamak hatasına blr 

k k l d O Ç k · d · d h ı h k h t .. .. lerl Tak.sim atadında yapılacaktır. defa daha düşeceklerini tahmin etmed.i{U -
Şu halde, bir te • çare a ıyor u. o rıca e erım, er a a an azre - ya gonderen .. gonderirken de, size kar- İstanbuldakl son maçlarını oynayacak 0 _ mız GalatasarayWar son idmanda sahaya 

d~~ yarın sabah Ku~luk T~~kan Big~me .l~rine bir. h~ber gönderi~~· .Kendileri- şı ihtiramda kusur edecek olanları ö- lan Muharızgücü takımı bu sabah §ehrlml - çıkardıkları oyunculara yer verecek olurlar
muracaat etmek .. bıraderını bu meş um .nı .harb fıkr.ın.~en ~azg~ırınız._ .. .. lümle tehdid eden biraderim, hiç şüb- ze gelecektir. Muhafızgücü mll11 küme maç- sa son haftalardaki mağlfıblyetlertnl tcıaıı 
fikirden vazgeçirmek için onun mer- Kutluk Bıgum dinledıkce; yuzu, hu- hesiz ki sizin bu end~e ve ıztırabınıza larmda şimdiye kadar sekiz oyun yapmış, çarelerını mutlaka bulmuş olacaklardır. 
hamctine dehalet ederek, gerek babası zün ve teessürle gerilmişti. Birdenbire i F k d k 1 kt bun1arm birinde galib, lklslnde berab~re. be Mu)lanzgücü; takımın blraz rııı419.nmı.t 
ve gerek masum bir halk kütlesi için sert bir el isaretile Dilşad Bigümün sö- a ay ~ a ~~ıyaca ır · · • . ştnde lse mağlöp olm~ş ve on lk1 puvan kay- oyunculardan teşklli dolayısile sür'atten zl-

• 1 .. .. ~ •• # - Agabıgum! .. Hakan hazretlerı, ha- betmif bir vaziyettedır. yade yavaş ve fazla kombinezona boğulmUf 
şef~t d1le~e~... . zunu ke.stı. hamla harbetmekten vazgeçsinler. ö- Şu kısa hillasa bu takımın oldukça zayıf bir oyUn tarzına maliktir. 

Dı'lşad Bıgu.m bu karan verdikten l - Yeter, kızım. 1.. k d k d'l . bi . ve kümede lse müşkül bir vazlyettd olduğunu Galatasarayın oyun sistemine tamamile 
bah 1m d. . fk t unccye a ar en ı erıne r carıye .. 

IOnra, artık sabırsızlıkla sa o ası- De ı. Ve sonra, sevgı ve şe a ten 'b' h' ı· .. dedi i?Ostermektedir. benzeyen bu tarz Muhahzgücüne peiı: tabll 
nı bekledi. titriyen bir sesle devam etti: gı 1 ızme 1 

.. va.. yo~m. .. İstanbul ve Ankarada evvelce oyun1annı olarak uygun geliyorsa. da Galatasara11n pek 
• S . k k lb' d kad d . Kutluk Turkan, kalbınden dogan bir seyretmek imUnını bulduğumuz Muhafız - çok sıkıntı çektiği bu tarzda ısrar etmesine 

- ıze arşı a ım e o ar erın . 1 . d' gü ü kn d b k d t bl h ld 
d d h sevınç e tıtre ı c ye azar a u a ar zayı r a e artık lüzum kalmalll.1§ oldufunu bl.lsetmif-

Kutluk Türkan her sabah erken en bir muhabbet var ki.. sözlerinizi a a . . ·. değilse de, son haftalarda Beşikta§la y:ıp _ 
bahçeye iniyor .. yeşil mermerden ya- fazla dinliyemiyeceğim. Sizi mahzun - c.a.rıye. g.ıbı ~i!:. ~.Y1.7··· Birade- tığı oyunda büyük blr mağlüblyete uğra .. tir sanıyoruz. 

1 
im b -ı b bük d k ı Her maçda mağlüblyete silrilklenmemet 

pılmış olan büyük havuzun yanında, ve mükedder görmemek için, derhal r • sı~ın g~ ~ ası ır um ar ız • maktan k~rtulamamıştır. için uzun müddet çabalayan GalatasaraJ 
Adeta bir kuş kafesini andıran minı mi- teşebbüse girişeceğim ... Ancak şu var nı, carıye gıbı kullanmayı nklmdan bi- Mllll küme maçlarında Ankara ve İzmir müdafaası Meta dans eden hücum hattının 
ııi ve zarif bir köşkte oturarak güver- ki· biraderim kendi işlerine hiç kim· le geçirmez. Eğer kendisine hizmeti ar- ~urlarını galibiyetle savın~ ~lan Beşlktaşın 1 

bütün yüklerini omuzlarına yüklendttt an -

1 
' ' · a· W i · k bul Istanbulda kolay kolay buküleblleceğtnl zan cinlerin havuzda yıkanmalarını seyre- senin karışmasına tahammül edemez. zu e ıyorsanız, onun zevce g nı a netmf oruz da takati keslllnceye kadara dayanıyor, yor-

. · · .. · · d be · b'l ediniz Y. : gunluk alA.metlerlnln başladığı blt sırı&da a-
diyordu. Dılşad erkenden bah~eye ın - ı Hatta boy le harb ı.şlerın :• ?ı . _ ~ e . • . .. .. .. .. Bugünkü mevcud kadroslle en kuvvetll bir çılan mağlübiyet kapısı gününe göre gedik 
meyi adet edindiği için ekserıya ken- dinlemek istemez ... Bunu ıyi bıldıgım Dılşad Bıgwnun o mağrur başı, onu· takım halinde sahaya dizilen Beşlktat ya - verip duruyor. 
disini orada görüyor ve görüşüyordu. , için ben kendisine sizden bahsedece- ne eğildi. Birkaç dakika, sükUt ile geç- rınki oyunu ken~erine çevlre~Uecek kuvvet Puvan toplanabilecek oyunlarda milte _ 

" · ~ · - · D · d · · · · k V""A ve kudrettedir. Mudafaaslle, hucum hattı a-~nç ve dilber K~gar prensesı, kal- gim. Ne kadar muztarıb oldugunuzu tı. erın erın ıçını çe en n.aşgar pren- rasındakl kuvvetıı irtibatı bozmak lmkA.nı bu madiyen sayı kaybeden Galatasaray t~ln bu 
bini yakan ıztırab ateşlerini bir an ev- bildireceğim. Hülasa, onun rnerhame- sesi, hazin bir sesle: lunmadıkça Beşiktaşın önünde boyun eğmek maç hemen hemen son bir koz olacaktır. 
vel teskin etmek için erkenden bahçeye tini celbetmek için ne yapmak mümkün - Kabul ediyorum .•• dedi. her takını lçin mukadderdir. Müsabakalann hatemlerl 
indi. Kutluk Türkan Bigüm, henüz se kat'iyen esirgemiyeceğim. Size karşı - Arkası "a.r - Galatasaray, Muhafız maçına gellnce: Bu hafta yapılacak mllll küme maçlarını 
ge'lmemişti. Fakat, Dilşadın beklemesi, --- - takımın yansından fazlası sakat ve mü~ - idare edecek hakemler Futbol Federas:vonıı 

k .. d' B"'y .. k Mogol pren \ \ R An (C> v o 1 det bekllyen oyuncuları dolay,.Ue bir mud- tarafından dün İstanbul bölgesine bildlril -
pe uzun surme ı. u u . .ı: - '-.V~ ~ 1 det lçln kenarda bırakmış olan Galatasaray mlştlr. 
sesi, etrafı saray kadınlarıle muhat ol- takımı da devamlı bir sarsıntı geçirip dur - Cumartesi günü yapılacak olan Beşik -
duğu halde, çiçek tarhlarının arasından maktadır. taş - Muhafız maçını Süleymantyeden 'l'a -
zuhur etti. Bugünkü program Muhafızgücü maçından sonra üç hnfta rık. pazar günkü Galatasaray - Muha!ı.z ma-
Dı.lı::ad. bir kenara rckilerck. onun oyunu olmıyan Galatasaray bu müddet zar- çını Beşiktaşdan Basri Bütün idare edecek .. 

-ı ~ 1 - Nisan • 1938 - Cuma f ıs t köşke girip oturmasını bekledi. Ve biraz ında kendini mutlaka topl~ ~ ~ .. ____ _ 

sonra. mahzun bir tavırıa köşke girdi. 1 S T AN B U L Oxford - Cambrige kürek Galatasaraym yeni futbol 
Kutluk Türkan, her zaman yaptığı ö;ıe neşriyatı: k t ·ıd· 

gıbi genç kızı iltifatfarla kabul etti. O- yarlŞI ap :ini S8ÇI 1 
12.30: Pl~kla TUrk musildsl. 12.50: Hava-

turması için ver gösterdi. Sonra, dik- dls. 13.os: Plakla Türk musikisi. 13.JO: Muh- Oxford ve cambrlge üniversiteleri ara -
katle yüzüne bakarak: tenr pl~k neşriyatı. sındaki senelik kürek yanşı yarın Taymts 

- Dilşad Birrüm! .. Rahatsız mısınız?.. Akşam ne~riyatı: nehri üzerinde yapılacaktır. 

Bugün çehreniz. pek so!gun. Halinizde 17: İnkıl~b tarihi dersl: Rece:> Peker. Ünl- lskoçya - lngiltere milli Maçı 
de bir hüziin var ... Sizin gihi sevgili versıteden naklen. 18.30: Konferans: Ul~~al 9 Nisanda İmparatorluk stadı olan meş-
bir ınisafirımi böyle görmek istemem... Ekonomi ve Artırma Kurumu namın.'\: Türle bur wembley'de karşılacak olan İngllte -
ded' Ticaret Bankası müdür muavinl Necmı. 18. \re _ İskoçya mlll1 maçı için hazırlıklar baş-

D~lı:ad, derin derin içini çekerek ce- 4.5: Beyoğlu Halkevl gösterlt kolu tarafı~dan lamıştır. 
'{ bir temsil CSe~zincl>. 19.20: Çocuk te'"~Lyes~ İngiliz mllli takımını, Arsenalln baş an -

vab verdi: \Ali Kfıml Akyuz). 19.55: Bors& haberle. · 20. trenörü Tom Whlttaker hazırlıyacaktır. 
- Ağabigüm .. büyük bir e~efle söy- Sadi Hoşses ve arka.daşlan tarafınd!ln Türk İngilizlere karşı İskoç takımında Preston-

lüyorum ki: diin isittiğim bazı sözler, nıuslkisi ve halk ıarkılan. 20.45: Hava ra- dan üç, Aston Villa'dan iki oyuncu oynaya-
bir hançer f!ibi kalbime saplandı. De- porıı. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca. caktır. 

rin bir yara açtı. Bilseniz, o kadar muz- söylev .. 21: Mustafa ve arkadaştan br~rın- Yedek Subay okulu - Beykoz 
d!ln Türk musikisi ve halk şarkıları, \Saat 

tarihim ki... ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans hab0 rle-
Kutluk Türkan hemen yerinden sıç- rl 22 30: Plfıkla sololar, opera ve operet par-

radı: çaları 22.50: Son haberler Te ertesi günün 
- Ne oldu? .. Yoksa, maiyetinizdeki programı. 

kadınlar size bir hürmetsizlikte mi bu
lund1.tlar? .. 

diye baQ:ırdı. 
Dilşad, daha hazin bir tavır aldı. 
- Hayır, acrablgüm .. Bur~da, saye-

• 
1 • Nisan • USI - Cuma 

ANK.ARA 
Ölle neşriyatı: 
12.30: Muhtelif pllt neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Cumartesi günü milli küme maçından ev 
vel Yedek sübay okulu takımlle - Beykoz ta
kımı arasında hususi bir maç yapılacaktır. 

Den izyolları 
İŞLETMESi 

Acentelet: ı Karakö1 KöprUbllfl 
Tel. 42352 ·Sirkeci Mühiirdanade 

Haa Tel 22740 
nizde, babamın saraymdan daha fazla 
hürmet görmPkteyim. Iztırbım, büsbü
tün başka sebebdcn ileri geliyor. 

Türk mus!klsi ve h3.llc şarkıları. 13.15: DahL 
1 

ll ve harlct haberle!'. 17.30: io.lal.Ab dersleri: .. ••••ı. 
- Bunu hana söylemek istemez mi

sin, Bigüm? .. 
- Huzurunuza çıkar.ak ht'lde değil

dim. Fakat bilhassa bu mesP-1e hakkın
da sizi görmek için bahçeye indim. 
Müsaade buyurursanız, meseleyi arze
deyim. 

- Hiç çekinmeyiniz kızım .. bana her 
şeyi açıkca sövliyebilirsiniz 
Dilşad Birri.irıı'ün gözıcri sulandı. A· 

ğır ağır1 meı:;e1 eyi anı<ttmıya başladı. 
Söyledikce. M"Uyordu. Coştukca r;ıiizcl
leşiyordu. Riivük bir dikkatle d~nliycn 
Kutluk Türk~n. endişe ve ız~ırabm, ona 
başka bir gÜ7P1 1ik verdiğine hayretler 
içinde kalıvor .. bilhassa tertib ettiği 
planın, onun ruhunda hasıl etti~i tec::iri 
gördtikce kalbinde derin bir se\·inç du
yuyordu. 

Dilşad Birriir.ı, sesi bi.iyük bir hüzün 
ve elemle titri""rek c::öylüyordu· 

- Bi.l!Üm .. 8i'fabfaüm ... Sizi temin e
derim ki bar~Y"fl: hiçbir zaman, birade
riniz büyük hakana karşı en küçük bir 

Oh! FEMIL sayesinde 
nekadar rahatız. Vücudü
müze bütün rahatlığı ve
ren, en ince elbiselerimiz 
altında bile sezilmiyen 
hakiki, 

f Emil ve ba Olarına 
Botnn kadınlık medyundur. 

husumet bPc::l 0nıemiştir. Si7.in daima KAYIP: 30 - 3 - 9 38 tarihli ve 2100 
söyledi_ğiniz rtihi. yalnız son zamanlar- sayılı Vefa lisesinin 6 edebiyat şube -
da iğfal eci'lnı'c::tir. Bunun cezasını da, sinden aldığım tasdiknamemi kaybet -
acı acı çekrrıic:'ir. Gözünün bebeği g'bi tim. yenisini çıkartc\cağımdan eskisinin 
sevdiği ~i: fr:>l{ kızı.nı, esir ve.:-~~ştir... hükmü yoktur. ( ı 044) 
Sizden ıstırh:ı"'Yl edıyorum .. buyuk ha- Vefa Lisesi 6 Edebiyat 1161 sa J 
kana ı ica erl·n:7.. Babamın çektiği ce1.a- M. ·.u.n.t .• A.~yu .. ··.~ yı 1 

yı, kafi lYÖ,.. .. ;;,., ler. Artık kendic:ini af- -·-· ~·-··.. ~ -
Sun Posta Matbaası 

fetsinler. ı::.,.,,.,,...q, zavallı Kaşgar halkı- -~----- _ 
na da il'c::fl" ... ,,ıer ... Babamın, büyük 

1 
Neıriyat Müdiliil: Selim Rtıgıp Emeı 

hak:,n ile rl., .. ı....,ı c::ulh aktedeceğine .. ve SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
~ene eskisi g;bi Kaşgara çekilerek bü-

<B.alkevinden naklen>. Karadeniz Hattı Postaları 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Muhtelit plak n99rlyat1. 18.55: İngi
lizce ders: Azime İpek. 19.15: Ti.ırk nı:ısiklsl 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arh.adaş
ları L 20: Saat lyan ve arabca neşriyat. %0. 
15: Türk muslk.lsi ve halk şaı kıları <Nıhtıl 

ve arkadaşları>. 20.45: Saksofon solo: Nıhad 
Eseagln (Piyanoda: Marsel BI). 21: Y.~nfe

rans: Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu 1 

tarafından. 21.15: Plakla danı muslkhl. 22: 
Ajars haberleri. 22.15: Yarıntı program 
----·-·-----................ ·------
Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu rece nöbetci olan ecuneler şunlar
dır: 

is~nbul cibetindekDer: 
Aks:ı.rayda: <Şeref). Alemdarda: <Ab· 
dillkadir). Beyazıdda: (cemil>. Samat
yada: (Teofllosi. EmlnönQnde: CM'.ehmed 
Kaıım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fe
nerde: (Hüsameddin). Şehremininde: 

<Hamdi). Şehzadebaşında: cftnıverslte). 
Karagüııırükte: (Fuad>. Küçükpaıarda: 
(Hikmet Ccmll). Bakırköyünde: (HilAl). 
Beyollu clhetindekller: 
İstiklal caddcslnde: (Galatasaray). TQ
ııelbaşında: <Matkovlç). Gala tada: (İki
yon. Fındıklıda: (Mustafa Natı>. Cum
huriyet caddesinde: (Kürkclyan). Kal-

. yoncuda: (Zaflropulos). Flruzabda: <Er
tuğrul>. Şl.şllde: <Asım>. Beljlktaşta: (A· 
il Rıza). 

Boğ'aziçi, Kadıkö7 nı Adalardakiler: 
Üsküdarda: (8ellın«ye). Sanyerde: (A
saf). Kadıköyünde: <Büyüle - 'Öçler). Bd
yükadada: (Şlnasi Rıza>. Heybelide: (Ta
na> 

1 Nisandan Ağustos sonuna kadar 
Karadeniz hattında yaz tarifesi tat
bikine başlanacaktır. Buna nazaran 
postalar İstanbuldan Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri saat 12 de kalka
caklar, gidiş dönüşte kış tarifesinde
ki ayni iskelelere uğrıyarak İstanbu
la birer gün evvel geleceklerdir. Yal
nız kış tarifesinde Hopaya kadar gi
den Salı postası yaz tarifesinde Ri· 
ze'den dönecek, Hopaya gitmiyecek-
tir. cl763• 

Çatı,ma kudretimi:r aıalıyorı 

elimizden hi~bir temiz it ~ıkmıyor vı 
llel\11)' bııde hol,ıılık, a!jn do{ıurvycıt. 

itte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişirl 
Onu bir kere ıecrübe edıniı. Kendiniıde yefll 
bit çalıtmo ıevkinin uyondıOını 96rtteksıniı . 

VAllOOl damlo, ıoblet ve hap 
helinde het .ecıantdı b.ıl1111Yr. 

Galatasaray Futbol Şubesi Kaptanu!hna 
eski milli takım ve Galatasara1 müdatlle ~ 
rlnden Vah1 lntlhab edllnılştır. 

Voleybol turnuvaları 
Galatasaray klilbil tarafından terttb edl-

len voleybol turnuvası 9 Nisan Cumartesi 
gününden itibaren başlıyacalttır. Turnuvaya 
on takını iştirak etmektedir. 

Davet 
Eminönü Halkevlnden: Ev1mlr.e hRlı 

kliipler arasında yapılmasına bqhuacak 
maçlar lçln 5/4/938 Salı akşamı aaat uaı de 
kur'a çekileceğinden alAkadar klüpler sall • 
hlyettar murahhaslarının Halkevlnde bulun
maları bildirilir. 

Bol mVı..,ı, tu,,.,._ Hb\1!9, bOyUlı: - -
zatll Me)'Y8 ve saır. ~mel<..__, 
MemlakeUml~de bir kaç Mneden _. tM; 

yuı. raQbel gören ve emMI ... .......,.,_. 
pUerkaz&nan 

AMOFOS 
Amernc.,, klm11evt gübreleri lculıar.nı&. 

.... cM .,ololıMo Ac ..... or
lltıateo n il- mocca..., ..,_.. 

----·---·--~--· 
ilan Tarif em iz 
Birinci aahila 400 lıurat 
ikinci wh:/e 256 • 
Üçüncü sahi'• 200 • 
Dördüncü .ahi/e 100 • 
iç sahifeler 60 • 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddE t zarfında fazla.. 
ca mikdarda ilan yaptıra:aklar ayrıca 
tenzılatlı tarifemizd~n istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sa:rfa 
ilanlar için ayrı bır tarife derpıı 
edilmiştir. 

Son Posta'run ticari flAnlannı ald 

i§ler i~in §U adrt-se müracaat edıJ,. 

melidir: 
tıincıhk ltollektH Şlru"

IUJıramanaade Uuı 
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Franko kuvvetleri 
koldan ilerliyorlar 

üç 1 TELGR~F HAbEl{LERt 1 Günden güne inkişaf eden 
Şuşnıg nerede •JJA .. . 
Muhakeme mı ı muessesemız 

Londra 31 (Hususi) - Franko kuvvet- kanis - Valansiya yolu üzerinde ve Al
lerinin Katalonyada ile.ri hareketleri Le- kanis'den 21 kilometre ileride bulunan 
rida önünde durdurulmuş ise de, Bar • bir mevkie gelmişlerdir. 
bastrodan ilerliyen diğer kıt'aların bir En sonra Alkanis - Valansjya yolu -
Çevirme hareketi yapmak üzere olduk - na daha cenubtan vasıl olarak San 
ları anlaşılmaktadır. Marko dağını işgal eden General A -

Edilecek? (Bil§ tarafı 7 nci aayfada) 
tezaytldü doirudan dotroya iş hacminin art 

Berlin 31 (A.A.) - Salahiyettar Al • masının bir ifadesidir. 
. Esham ve tahvllAt cüzdannn ızda, umu -

avanslarımızda 

olmak tızere cem'an 
fazlalık mevcuddur. 

237.100 • 

2.941.686 • 

man mehafili, eski Avusturya basvekilı mı matazalar Türk Anonlm Şirketine vA.kl 
Şuşnig'in nerede ve hangi usule göre mu- 400.000 liralık lşt1raklmizln dörtte bhlntn 
hakeme edileceği hakkında bir gilna ka- tesviyesi, Tütün Limited Şlrketinln yeni bir 
rar ittihaz edilmemiş olduğunu beyan et- mütaıe~ yapması, Sivas - Erzurum tah -

Açık kredi hesablanmız 20.300.000 liraya; 
baliğ olmaktadır. Bu meblağın 15.000.000 11• 
rasını doğrudan doğruya kontrolümüz al .,. 
tmda bulunan müesseselerle hazine ve BU -
yük Milli Bankalara açılan krediler teşkil et
mektedlr 

Frankocuların üçüncü hir kolu ise Ak- randa ordusu gelmektedir. 
denize doğru ileri harek 0 tine devam ede- Bu suretle bu sabah General Fran
rek, Taragonaya varmıştır. Bu şehir iş - ko ordusunun cephesi Teruelden Leri
gal edildiği takdirde, hüki;metçi İsp nya da'ya doğru ve Lerida'dan da gene hat
ikiye bölunmuş olacaktır. tı müstakim ile Jaka'ya giden bir hat 

m kt d" vlllennden blr mlkdar cüzdana girmesi, dl -
e e ır. ğer taraftan İmılr Belediye 1stlkrazından 

Hükfunctçı mılıslerden b n kişi bugun üzerinde bulunuyor. 
Fransız hudud muhnfız ınmı teslim ol - Ademi müdahale komitesi ne yapıyor? 
.muştur. Bunların siHihlan ~lmdıktan son- Londra 31 (Hususi) _ Şubatın baş-
ra Lusona gondeıilmi~l rd r. k 

B ~ langıcındanberi bugün ilk defa olara arsclon 31 (A A.) - Burnya gelen ha-
h 1 toplanmış olan ademi müdahale tali ko er ere göre, asiler, ciddi bir mukave • 

ı mitesi, İspanyadaki gönüllülerin geri 
met e karşılaşmışlardır. Bu yüzden ileri alınması ve kara kontrolünün yeniden 
hareketleri ağırlaşmıştır. Lerida önünde 
kanlı bj h tesisi hakkında müzakerelerde bulun -r mu arcbe cerevan etmektedir. 
Düşmanın hava kuvvetlerine karşı yüz- muştur. 

den fazla tayyare ile karşı konulmuştur. İlk hamlede geri alınacak olan gö -
Yeni bir taarruz nüllülerin adedini tesbit etmek husu -

Saragosa 31 (A.A.) _ Havas ajansı mu- sunda, murahhaslar arasında tekrar ih 
habfrinden: tilaf çıkmıştır. 
. Fra~koculann bu sabah tekrar giriş • Alman murahhası, birinci partide 

iı~lcrı umumt taarruz, bıtün cephede on bin gönüllünün geri alınmasmı mü
~ırenelerden Kastelon vilayetinin şima- teakib Frankoya da muhaıib hakkının 
line kadar bir ileri harekf.ti ile başla _ ı: erilmesini istemiştir. 
mıştır. Bu teklif itirazla karşılandJğından, 
Hueskanın şimali şarkisinde General İngiliz hcy'eti yeniden mutavassıt h:ıl 

Solşago ordusu Aragon kanalının şar • suretleri teklif etmiştir. Murahhaslar 
kında Esera ırmağına varmış ve Moskar- bu teklifleri kendi hükfunetlerine bil -
do ordusu ile iltisak peyda etmiştir. direceklerdir. 

Orduların vaziyetleri Son vaziyet 
Monzonu işgal eden Moskardo or - Saragos 31 (A.A.) - .Akşam üzeri 

dusu da Binefar önünde bulunmakta - Lerida etrafında oldukça şiddetli bir 
d~. Bu mevki, Hueska'dan Ferıda'ya muharebe cereyan etmektedir. Milli -
gıden yol ile Barbaslro - Lerida demir- yetperverler henüz şehre girrnernişler
yolunun birleştiği noktadadır. dir. Hükfunetçiler ehemmiyetli bir mu 

G:neral Yage ordusu, diin, Lerida kavemct göstermektedirler. 
önlenne gelerek Ebre nehrinin cenu - Bütün Fas kolordusu, süvarı ve top
bunda Taragone vilayetine girerek Kas- çularla birlikde şimdi Sinkaya kadar 
benin şarkında bulunan General Gar· ilerlemiş bulunmaktadır. 
siya ~rdusu ile irtibat tesis eylemiştir. Burgos, 31 (A.A.) - Havas - Milli -

Nıhayet Alkanis'i aldıktan sonra Al- yetperverler Lcridayı çevirmişlerıiir. 

Müvazene vergisinden 
Yüzde 25 nisbetinde 
Tenzilat yapılıyor 

(Baştarafı l inci sayjada) 
Müvazenc vergisinde yapılacak bu 

tenzil devlet varidat büdccsınde dört bu
çuk milyon liraya yakın bfr fedakarlığı 
muclb olacaktır. Vergi tenzUinde hakiki 
ve hükmi şahıslar nezdinde çalışan mü -
kelleflerin istifadeleri şu mikdarlarda o
lacaktır: 

Aylıkları 50 lira olanlar 116. 80 lira o
lanlar 175, yüz lira olanlar 2Üı, 140 lirn 
olanlar 249, 177 lira olanlar 362, 230 lira 
olan~ar 472, 350 lira olanlar 712 kuruş. 

Hukfunet müteakib mali yıllarda da 
muayyen tenziller yapmak suretile mü
vazene ve buhran vergileri gibi fevkala
de vergileri tedricen kaldırmak niyetin
dedir, 

lngiltere J(udüs 
Müflisi ile 
Temaslara geçmiş 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 
lif rivayetler kaydedildi; bunların en so
nuncusu şu günlerde, Bağdaddan tekrar 
Suriye ve Lübnana gelmiş olan Nuri El 
Said Paşanın başmüftiyi ziyaretidir. 

Burada musırran rivayet edildiğine 

göre Nuri Paşa, İngiliz hükUıneti tarafın
dan izhnr edilen bir anlaşma arzusu hak
kında iki taraf arasında tavassut rolü oy
namak üzere tekrar bir faaliyete geç -
miştir. Başmüfti ile konuştuktan sonra 
doğruca buraya gelecek ve buradan da 
Mısıra gidip bir müddet orada kalacak
tır. 

Fransada milli bir 
Kabine kuruluyor 

~ i T.7 (Baştarafı 1 itıci sayfada) 

Fransız Hariciye 
Nazırı büyük 
Elçi.mizle görüştü 
Paris 31 (A.A.) - Pol Bonkur, bu sa

bah Türkiye büyük elçısi Suad Davazı 
kabul etmiştir. 

-----
Londrad a hava 
hücumlarına karşı 
müdafaa talimleri 

Londra 31 (A.A.) - Dün akşam Lon • 
drada Padingtcm mahallesinde üç saat 
tayyare hücumlarına karşı müdafaa ta
limleri yapılmıştır. Üç yüzden fazla gö
nüllü, tam bir karanlık içinde bir çok 
evlerde sun'i olarak çıkarılmış olan yan
gınları söndürmeğe yardım etmişlerdir. 
Bu esnada sıhhiye arabalan, chardal-gaz• 
farzedilen bir hava içinde yaralılan ve 
ölüleri kaldırmışlardır. 

Başvekil ile General 
Metaksas arasında 

telgraflar teati edildi 
Ankara 31 (Husus!) - Yunanistanın 

milli bayramı münasebetile Başvekil Ce
ltıl Bayar ve General Metalr.sas arasında 
samimi telgraflar teati edilmiştir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras ile 
Metaksas arasında da ayni suretle telgraf 
lar teati edilmiştir. 

Doktor F röyd Amerikada 
yerleşecek 

Vaşington 31 (A.A.) - Bir ı;ok doktor 
cemiyetleri, hariciye nezaretinden dok· 
tor Fröyd'ün Amerikada ikamet etme -
sine müsaade edilmesini istemişlerdir. 

Hariciye nezareti, bu cemıyetlerc ken
dilerini tatmin edeceği hakkında teminat 
vermiştir. 

Ziraat Bankası umum 
müdür muavinliği 

• 
Ankara 31 (Hususi) - Maliye Veka -

lcti müsteşarı Cezmi Erçinin Ziraat Ban
kası umum müdür muavinliğine tayini 
ihtimali kuvvetlidir. 

Bayraklı VC\puru seferlere 
başladı 

İzmir 31 - İzmir limanında işletılmek 
üzere Denizbankça Loııdrııdaıı satın alı
nan Bayraklı vapuru bu akşam vapurda 
verilen bir çay ziyafetinden sonra Karşı
yaka seferlerine başlamıştır. 

en r eJı.a/ef/er İÇİn Fransız kabinesi toplantısını tehir etti. 
Büdceye tahsisat Par.is 31 (Husust) - Bugün yapılması Yumurta ihracabnın 
Konacak mukarrer olan kabine top1anbsı cumar- mürakabesi 

tesine bırakılmıştır. Bu tehire sebeb ola- . 
. . (Baştarafı l inci .sayfada) rak, başvekil Blum grevler meselesini t Ankara 3.~ (Husq~i) - Yum~rta ıhra • 
rınm Maliye Vekaletinden alınarak bağ- halletmekle uğrnşmakta olduğunu ileri l catının murakabesıne dnır 1!ızamname 
lanması, varidat, tahsilat VP milli em • sürmüştür. bugü~.kü Resmi G~.zetede neşred_ıldi. On 
lak dairelerinin ise maliyede kalması Halbuki iyi haber alan mahiellerde söy beş gun sonra mer ıyete gır:cektır. 
kuvvetle muhtemeldir. lendiğine göre Blum, derpiş etmekte ol- 1 h 
~uarnmer Erişin hazine vekilliğı ve duğu mali büyük planı henüz hazırlıya- ki tayyare avada çarpıştı 

Faık Kurdoğlunun Ziraat Vekil!tği kat'i- marnıştır. Esasen bu plan hakkında ka • Londra 31 (A.A.) - LincoJn tayyare 
leşmiş sayılmaktadır. bine azaları arasında iht:taf çıkmı~tır. meydanı üzerinde jki bombardıman tay-

.. Ziraat Vekili önümüzddd hafta taay - Radikal ve Radikal - sosyalist nazırlar yaresi uçarken çarpışmış ve yere düşerek 
~n ederek yeni vazifesine başlıyacaktır. planın bir çok noktalan'la itiraz etmiş • parçalanmıştır. Tayyarelerde bulunan iki 
1şın ehemmiyetine bintH n büyük ziraat lerdir. Bu vaz·yet karşısında yeni kanun pilot ile iki rasıt enkaz altında kalarak 
kongresinin de bir müddet tehiri ihti • daha meb'usan m~li:sine sevkedilme - ölmüşlerdir. 
mali vardır. den, kabinenin istifa «>tmesi muhtemel 

Ege ve Akdenizde fırtına 
Marmara, Ege ve Ak<lenizde evvelki 

günden itibaren kuvvetl bir fırtına hü
küm sürmeğe başlamı tır. Deniz tica • 
ret müdürlüğü Akdenıze- hardtet edecek 
gemilere müteyakkız bulu malarını bil
dirmiştir. Fırtına yüzt.ncen dün ak ama 
k?dar lımana bir kaza \ ukuuna dair hıç 
bır habe>r gelmemiştir. Karadenizde bir 
kaç gun evvel başlı yan fırtına da tama -
men dinm tir. 

Bir çocuğun kolu kırıldı 
İkisi de Suleymantycde Dökmecllerde o -

turan 12 yaşındn Dursun ile on yaşında Şa
ban blrblrlerııe güreş yaparken bunlardan 
Dursun Yere duşerek sağ kolu kmlmıs Cer-
rah h ' paşa a tane lnt1e tedavi altına alın -
ını tır. 

sayılmaktadır. 

Entransijan ve Parimidi gazeteleri, ye
ni bir kabine buhranının gayri kabili iç
tinab olduğunu yazarak, milli bir hüku
met n kurulması için zeminin hazırlan • 
mı bulundu 1unu da bildirmektedirler. 

M lli birlık hukiımet'nin başına Dala
d r'nin getırıkceğı söyl nmektedir. 

Paris 3 1 ( A.A.) - Meclis Parlamen
to gıupları baskanlarmın haftalık top
lant ı, ma i projenın müzakeresi için 
meclisin pazar günü de fevkalftde ola -
rak !çtinıamı kararlaştırmıştır. 

İktısad Vekili A v rupaya gitti 
Vıy nadan dönerek Ankaraya giden 

İktısad Vekilimiz Şakir Kesebir dün sa
bah Ankaradan İstanbula gelmiş, dün ge
ce de tekrar Vıyanaya hareket etmiştir. 

Maverayi Şeria Başvekiline 
suikasd 

Amman 31 (A.A.) - Meçhul bazı 
şahı5Jar, Mavcrayi Şeria Başvekıli İb -
ıahun paşanın evine bir bomba atmış
tır. Bomba, )alnız maddi hasarı mucib 
olmuştur. Mütecavizler kaçmışlardır. 

Çankırıda anıt 
Çankırı 31 (A.A.) - Ulu Önder Ata

türkün Çankırıyı şereflendirdiklerı gü
nün hatırasını yaşatmak üzere dikılmesi 
takarrür eden anıtın temel atma töreni 
Çankırı pazarına tesadüf etmesi dolayı
sile binlerce köylü ve şehirlilerin iştira
kile dün öğleden sonra yapıldı. İnşaat 
cumhuriyet bayramına kadar bitecek ve 
o gün açılacaktır. 

200.000 liralık bir mlkdann azalmasıle, iş 
Komlınport hlsselerimlzln satılmasından do
ğnn tahavvüller dolayıslle 462.726 lira bJr 
fazlalık kaydedilmektedir. 
Esham ve tahvilat mukabili 
avanslarımızds . • . • 167.479 L. 
Emtia ve emtia vesaiki 
mukahııi avanslarımızda l.591.361 • 
Senedat mukabili 
nvanslanmızda . . • • 
Mntenevvi teminat mukahili 

945.746 )) 

Kefalet mukabili kredilerimiz 203.342 ll .. 
ra artmıştır. 

Menkullerimiz bu yıl yapılan itfalardan 
sonra 185.324 66 liraya düşmuştür. 

Gayrimenkullerimiz: Bu yıl ı:ıyırdığımız 

101.416 31 lira lle 715.822.08 liraya çıkan itfa 
payı duşilldukten sonra ko.lan bakiye 
2.087.352 38 liradır. 

Şubeler tesis masraflnrım1zın 22.737.24 ll· 
rallk bald~·esi bu yıl tnmnmcn imha edil -
mlştir. Bu itibarla bllô.nçoda gorulmcmek .. 
tedlr. 

Her tnrın lnzumlu ihtiyatların tefrlkinden 
sonra arzettiğimiz 751.260,45 lir11lık 
Karın tevziata esas ittihazı halinde, ev
velemirde (%5 ilerde vukuu muhtemel 
zarar karşılığı) besabına 45.000.- lira 
ve sonra, nizamnamemiz bllktlmlerlne 
tevfikan (%5 kanunt ihtiyat) hesabına 45.000.- :» 
ve (% 10 birinci tertip levlrnlAıte ihtiyat) 
hesabına 101.565.- :» 
tcfr,kinden sonra 5.000.000.- lira serma· 
yemize %6 hesablle birinci tewettn ola
rak 300.000.- • nın 
tahsisi icabeder. 

Bunların ~ ekQnu olan 491.565.- lira 

umumi kll.rdan tenzil edilince bakiye 
kttlan 25R tiJ..>.45 liradan 

% 10 hesabiyle fevkaltıde ibtiyntn 28.435.- lira 
Y. 15 he~abiyle ldare meclisi nznlannn 38.000,- » 
% 5 memurine 10.000.- • 
% 10 hesabiyle mnessis hisselerine 
( beberine 9 lira verilmek O zere) 22.J38.- » 
% 60 hesabiyle ikinci temetttı olarak 
hissedarlara 160.000.- » 

cem'an 258. 7i3.- lira 

tevzi ve tahsis edilirse geri~e 922,45 lirnlık 
bir bakiye kalır ki bunun gelecek yıla devrini teklif ederiz. 

1937 yılı karımızın bu şekilde tevzii kabul ve tasdik buyuruldu~ takdirde tamamı 
ödenmiş 10 liralık beher hisse senedine, yüzde 9,2 he.,abile 92 kuruş, beher müessis his
sesine 1se 9 ura, tanunı vergileri tevklt edilerek 13 numaralı kuponlıır mukabillnde 15 
Nisan 1938 tarlhlnden itibaren gtşelertmizde dnğıtılmağa başlanacaktır. 

1937 yılı mürakiblerlne verilecek iicretln tayinile 1938 yılı müraklbler1nln 1ntlh.ıbın1. 

rlca ederiz. - esem1z - h ıı 1 
İdare Mecltsı raporuna nihayet verirken: .Her fırsatta muess e muza c e n 

esirgememiş olan Cumhuriyet hüıctimeUne teşekkürlerimizi arzetmeği bir vazıre saya -
rtz• demektedir. 

--~------------.......... .-...... ----------
Parisin Prag 
Lehinde teşebbü.t1ü 

(Ba§ tarafı l incı sayfada) 

.sisine medar olmak maksadile Çekoslo • 
vakya ile olan münasebatmı ısl~a _ama
de bulunduğu ümidini izhar etmıştır. 

Alman sefirinin Fransanın bu tebli • 
ğatını kendi hükUmetine bildireceği su • 
retinde cevab vermiş ve Pat'is hük:iıme
tinin Prag ile Berlin arasındaki müna -
sebetlerin salah bulmasını teshil için 

Çekoslovakya üzerinde haiz olduğu nü • 
!uzu istimal edeceği ümidinde bulundu· 
ğunu ilave eylemiş olduğu söylenmekte-
dir. (A.A.) 

Prag 3 1 (A.A.) - 1 Nisandan iti · 

J 
Bir paket içinde iki 
K esik kulak bulundu 

( Bet§tarafı l inci sayfada) 
bır tarafa savuşmuş ve içlerinden biri 
koşarak polise haber vermiştır. Paketin 
içinde kesilmiş iki insan kulağı bulun .. 
duğu görülmüştür. 

Paketi alan tabibi adil Enver Karan 
bunun orta yaşta bir erkeğe aid oldugu
nu tesbit etmiş ve her ikı kulağın diple -
rinden pek muntazam bir surette kesil • 
diği görülmüştür. 

Bu vaziyet karşısında bunun Tıb Tale
be Yurdu teşrihhanesinden atılmış ol -
ması hatıra gelmiş ve yapılan sor"uda 
teşrlhhaneye aid olmarugı hildırilmışt r. 
Bu hususta tahkikat dcrmleştirilmektc-

haren politik mahiyette her turlu u - ..;.;;.;.;;~.;.;==~=~;,;;;;,;-----~ 
mumi toplantı ve tezahüratın yasak 
edildiği resmen tebliğ edilmiştir. 

Ankarada Borsa 
b ugiin açılıyor 

Ankara 31 (Hususi) - Ankara men • 

kul kıymetler ve kambiyo borsası bugün 
saat on birde merasimle açılacaktır. 

·--------·-........---. 
EBTU6BUL SADi TEK 

TİYATROSU 
Pazartesi (Kadıköy) 
Salı ( Bakırköy ) 
Çarşamba (Üsktldar) 

sinemalarında 

ilk bUyUk vodvil 

K O NTAK YAPTI 

BALK OPER ETi 
Bu akşam Pangaltı 

Kurtuluş tiyatro

sunda S. Atilla 

Revuaa Millr dans
lar Hölk: lllrkOleri 

Halk opereti 

flrln Teyze gala 
OrkE stra • Bale 

Son Posta 
-==ac:=a====-=================~· 

Yevm1. styast. Havadls n Balk ıaıeted -
Yerebatan, Çatalçqme soka~, 2' 

ISTANB lJ L 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize &ittir. 

ABONE FIATLARI 

'I 6 3 ı 
Sene Ay Ay Ay 
.Kr. .Kr. .Kr • Kr-

TÜRKİYE 1400 750 '°° 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 bUO 300 

Abone bedeli peşir.dır. Adrea 
değıştirmek 20> &uruştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 
llcnlardar mea'uli;yet alınnuu. 
Cevap iç n meklubJara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazım<iır. 

........................ , 
Poata k-..ıtusu : 741 İstanbul 
Tc1gra1 : Son Posta 
Tele1on ; 20203 



ız Sufa 
W&: 

Leke 

Buruşukluk 

Pörsü~tlük 

ittiyullk 

Çirkinlik 

izale eder 

SOM POST& 

Beyaz bir 

çehre 

Litif 
bir cild 

Parlak 
bir ten 

Gergin bir 

vücud 
Cazibeli 

genelik 

Gü:ı,I 

bir yüz 
Paluze 

gerdan 

Temin 

eder 
HASAN yağlı ve yaisız acı badem, yağsız kar ve 7anm yatlı gece ve gtındüz kremleri çilleri •e Iİı
l'ilceJe i ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarlan pnçleflirir, ıenderi lfilzelleıtirir. HASAN iamine 
ve markası:ıa dikkat. Huan Deposu 

25 I nce sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"OAlMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM., 

e ı;er Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki; 
e Tiryaki sigarası on· 
tarın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLiRSİNiZ! 

. 

R A D YOL 1 N ile dişleri niçin 
fırçalamak lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 

Bftkı:nsızlıktan çOı1lyen dlŞlerln 

dirterı, bademcik, kızamık, enfjoenza, 
ve hıhta zatorraeye yol açtı:dan, U· 
tlhap yapan dış eUerile köklerinse 
m.de humması, apandısıt, nevrestenl, 
sıtma ve romatizma yaptığl tennen 
anlaşılmıştır. Temız atız, ve sağlam 
dı~ler umumt vtıcud suğlı,,,ının en 
birinci şıtrtı olmuştur. Blna.,.uleyb 
dl l rinızf hergtın kabil olıtutu ka
dar fazla • RadJ olfn • dif macuna 
lle tırçalıyarıtk sıhhaUnıd prantl 
edebilırs nız ve etmelıslniz. Ba su
retle mikrobJan imha eder .. t dftl~ 

rlnızl korumuş olursunUL 

1 RADYOLiN 
. . . 

-----·· 
ile diflerİnlrl fırçalayınu. 

SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, si
nir ve soğuk algınlığından ileri 
gelen şiddetli ağrılan teskin 

izale eder. .. 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edtlmiş tabii bir meyva tuzudur~ 
' ' '\_'\'~1\'\ ' I' , , '{J'~ ~-

Emsalsiz bir fen harikuı -......... '" ,\~~~\\\ . 
- ~ ........... ~, 

oJduiundan tamamen taldid edile-~'-.,.,~ ~ _____ ..... .. 
bilmeıi mümkün değildir. Ha1.am- ....::.. -~ 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

ıurette ıılah ve imana hayat Ye 

canlılık baJıteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUL 

Saç bakımı, ıüzelliiln ~n birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek!erı ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilAçbr. 

T abib alınacaktır. 
Askeri f abrik.alar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kaya, ve Kilçükyozgatta çalıştınlmak üzere ik1 tabib ab
nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci gO.nil aqa. 
mına kadar Umum Müdiırlüle mOracaatları. cl646• 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. =:..:: :: 


