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Frankocular denize yaklaştılar 
• 

rı Bar 
da ki 

.. 
mu ras e 

ke • mek üz 
Bütün cebhelerde harb şiddetlendi 

F ransaya iltica eden Milisler geri gönderilmiyor, Lerida mıntakasında şiddetli 
muharebeler oluyor, diğer cebhelerde hükumetçiler muvaffakıyetler kazandılar 
Paris, 2 (Hususi) - İspanya- ~~~~~~~~~~§~rp~~~;:~=l] Paris 2 (A.A.) - Maten gaze. 

da bııtün cebhelerde şiddetli il tesinin bildirdiğine göre, dün 
muharebeler olmaktadır. Cum. akşam, 1900 kişilik ilk hükumet· 
hur yctçiler LE'rida mıntakasın· çi milis efradını Barselona geri 
daki Franko kuvvetlerinin taz- göndermek üzere Lüşon istas-
yik rinı hafifü tmek için diğer yonunda uzun bir tren hazırlan· 
ccb' elC'rde mukabıl tuarruza ·~ rnıştı. Fakat bu esnada Paristen 
C"Çmı ler, bılha sa Gua.dalajara gelen bir emir üzerine bu trenm 
mın• kasında bazı muvaffaki· hareketi tehir olunmuştur. 
Y ti r ka:r.anmışlardır. Buna mu-
k b l Franko kuvvC'tl ri Kata. 
lonya araz~inde ilc>ri harekctlc
nr1e devam etmiş ve bazı mev
kı rı i gal etmic;lerdir. 

ileri hareketi 

2 (A.A.) - Frankıst. 
st k nıctindc iler- 11----

Cumhuriyetçilerin taarnızu 
inkişaf ediyor 

Madrid 2 (A.A.) - Havas a. 
jansmın muhabiri bildiriyor: 

Guadalajara cebhesinde cum· 
huriyetçilerin taarruzları üç 
gündt'nbcri muvaffakiyetle de-

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Emek~i Türk Generalleri 
Yarınki Dünya Harbi 
ni '' on Posta,, ya anlatıyorlar 

(İngiltere-Fra sa-Rusya) 
• 

bloku Almanya, Italya ve 
Japonya ile çarpışırsa ••• 

( Emekli General Ziya YergögUn dUşünce:eri] 

vam etrnektE>dir. Cumhuriyetçi· /!. keri liseler mU· 1 Masa üstündeki Avrupa haritasını gos
I tererek ila\ e ttim: c,;.ıı r--4 s I r •"' rr c- 'n'ie C • f ttişi 'TlF kh gen 

""' za Iora ile Ccrro oJı.ı 2 p- Ziya Yergo · 
un k.:ı~ r ım· . . tetrnış'erdır. Cumhu ı ıs I - Ooo, demek L. 

tl B S rnl rdır. Akdenıze 42 kilometre yakla,,;an Franko kuvvetlerinin işgal ltilomf'treden fazla ıle ı y rek Avrupa harb:, dedi. 

- Bu kıt' ki v tlerin ik' ha m 
partıye ayrı dı ırt t avvur ed lim Me
s la Fransa, İngıltcrc b r yanda; Almaıa-

1 ya, İtalya bir ) and ... 
ar 1 n Valansiya tt kl · l · - · h · 

\re M d 'd ' e ı en yer crı gosterır arıta Frankıst tayyarclerının ıddetlı Fak.:ıt, sava~ oyle hır rı ara nd:ıki muvno;alay• t 1 t · F ki ı · 1 · ı ı; 
d 'd • ama- g mi' ı rnn st erın i erı hareketini ko-I müdat alesine rağmen M'isegoso dö -Ter- fıfcttir kı galıbı d hi 
~-t_m= kt tlırler. Havaların ıyı laylaştnmaktadır. (Devamı 11 inci sayfa.da) büyük zararlarla kar· 

- Yani bu şckılde, Avrupayı ma· 
ruf tibırılc iki zumrel duvehyeye 
taksimi düşünürsek, bugünkü si· 
yasi vaziy.ete nazaran, İngiltere ve Fran· 
sa safında Sovyet Rusyayı da buluruz ka
naa tındeyim. Esasen, aşıkar bir hakikattir 
ki Alman ve İtalyan ittifakı karşısında 
yalnız kalan bir Fransa mutlaka mağlüb 
olur. İngiltere ise henüz muvazzaf ordu 
yapmamıştır. Kanaatimce Britanya im· 
paratorluğu harb hazırlıklorını ikmal e· 

şı karşıyadır. Onun 

Prens Seyfettı.nı·n için, hıçbir ferdin, ··det A manlarının 
• • 

şefi dün Berline gitti mrrasını zevcesıne 
vermiyorlar! Çeko~lovakya hudud~nda tahşid edilmiş olan Alman ---- * * • ---

hiçbir <!evlet adamı· 
nın, :nuharebeye yü
rekttm taraftar ola· 
cağını, isteye isteye 
bu mes'ul iyetı yük· 
leneceğini zannet:ni. 
yorum. Fakat zaruret -kıt aları avdet edıyorlar, gerginlik zail oluyor 

Prag. 
2 

(Husust) - Süden Almanlan·ı kalliyet mebusu Dr Frank olduğu halde 
~1 

Henlayn, beraberınde Alman e- (Devamı 11 inci sayfada) 

Lord Loydla ~ülakat 
- --------------· 

" Türk ordu su, vara nrnı f cabmda 
mükemmelen koruyabilecektir,, 

-
Maruf İngiliz diplomatı " Bukadar biiyük işleri 
patırdı;ız, nümayiş_s~z. başarmanız biz İngilizlerin 

bılhassa takdırını celbetmektedir n diyor 

J 
Lord Loydo, Ankaradcı verilen. ziyafetten. bir intıba (Yazın 11 inci •7fadal 

Prenıeı Uluiyeye ulak bir para 
verilmek istendi, prenseı bunu 
kabul etmiyerek lıtanbula gelip 
avukatlarile gÖrÜftÜ ve tekrar 

M11ıra döndü 

Kahircde çıkan 
cEl-Ehram> gaze. 
tesı yazıyor: 

c Söylendiğine 
göre merhum E· 
mir Ahmed Sey
ıfl ttin Türkiyed 
iken bir Türk ba
yan la iki sene ev· 
vel evlenmış ve 
bundan bir çocuğu 
olmuştur.. Bayan, 
ve.:-aset terekesine 
ithalını istemiş, 

fakat otorite bunu 
Merhum Prens kabul etmemiştir. 

Çünkii prensin bu Seyfettin 

bayanla evlenmesi mukaddema krallık 
(lJcvamı 11 ;nci sayfada) 

Prf. Fiesenje 
•• 

Universitemizi 
Takdir etti 

karşısında... Emekli General 
- İşte, sayın gene- Ziyıı Yergök 

ral, Avrupayı bir an bu zaruret müvace
hesinde farzediniz, dedim. 

derken, muvazzaf ordu kurmattı da ihmal 
ctmiyecektir. Ve bu; onun seHimetı için. 
dünya siyasetindeki ehemrn yetli rol ve 

( Deı•a.mı 7 inci sayfada) 

"Son Posta,, nın bir davası daha hakh görüldü 

Otomobil ve kamyon 
gümrükleri iniyor 

Amerika ile yapılan konuşmalar arasında her iki 
taraf ta bu işin hallini temin edecek bir yoldan 

gittiler ve müsbet neticelere vardılar 

Profesör Fiesenje perşembe günü An
kara dan geldikten sonra Gureba haste
ncsini, Üniversite morfoloji enstitüsünü 
gezmiş ve öğle yemeğini Onıversite Rek
törü Cemil Bilselin şerefine verdiği ziya. 
!ette yemiştir. Ziyafette Üniversite pro- Istanbul sokaklarındaJ,,"i muhtelif otonıobil tiplerındeıı birkaçı bir arada 

fesörlerinden bazıları da hazır bulun. Son Posta'nın bir buçuk senedcnbe-ımckteyiz. Bu fikir, memlekete çok mik 
muılardır. rl propagandasını yaptığı bir fikrin ta- darda kamyon ve otomobil girmesini 

(DeNmı Jl hıd 14Jlfcula) hakkuk etmek üzere bulunduğunu gör- (Devanıı 11 inci sayfada) 



r--
Her gün 

Pancar fiatlarına on para 
Olsun zammetmek 
Köylüye karşı bir borçlu~ 

Yazan: Muhittin Birgen -
le on günlPrd2 şekcı· fabrikalarımız 
e;;;;ıJ bilanço!.:ırını yaptılar, hesaoları

nı derleyip top!adı!a", kfırlanm teı:.bıt 
ettiler. Bariz bir surette görülüyor ki 
yüzleri gülmektedır; memlekette ş~ker 
sarfiyatı artmış olduğunu, fabrikaları -
mız, bu sarfiyatın bırakm·J olduğu kar • 
!ardan müteveılid b r rncmnuı•ıy~tle et
rafn ilan ettıler. Aynı zarnondn şek~r f:
atlarının üzerinJ~ d" durdul:ır. Dediler 
ki, şeker fiatlarınırı dü~mes. ile, istıhlak 
60 milyondan oirdcnb r ... • doksan mı!~ "l'a 
çıkmıştır. Ve ilavt ett lc>r: Türk.yede şe
ker fiatı, Avrup:mın bl'' ç•ık mE:mt.k0 -
tindeki şeker fiatlarından daha ucuz • 
dur. 

Şeker fiatları hakkrndaki muk&yese
de fabrikalarla mutabık değiliz: E·ıet, 

şeker, fiat itib3rıl<? bizd"' b.r çvk rnem • 
leketlcre nazaran ucul'hır. Fakat, bızim 

memleket halkının vasati imi seviycsı • 
ne nisbct edildiği zaman henüz yiik•;ck
tir; şeker bir g:da is". agı-za tad verem 
bu maddeyi her dilm tatması, her duda
ğın duyması bir iç!ımai hak ve adalet 
meselesi ise, hesabımızı tamam tutmak, 
vicdanımızı tamam mürakabe etmiş ol
mak için bir de bizdekı şeker fiatJ ne 
bizdeki vasati irad seviyesi arasındaki 
nisbeti başka memleketlerdeki nisbet • 
lerle karşılaştırmalıyız. O zaman g:,rccc· 
ğiz ki, meınlekett..' şeker mesclesı, bu -
günkü medeniyet ccmiyetın'n u•numi 
hak ve adalet gidi5ı ile fıhenkdar bır hn
le getirilmiş olmak için daha halledile -
cek çok mesele ve kat'edilecek mesafe 
vardır! Bilhassa bu nisbeti nüfus başına 
istihlak bakımından yaptığımız zaman 
henüz geride olduğumuzu pek kolay gö
rebiliriz. Bunları dn ihmal etmiyelim. ih 
mal etmiyelim ki işlerimiz tam yolunda
dır, diyerek uykuya dalmış olmıyalım! 

* Şeker bahsi böyle olduğu gibi pancllr 
bahsi de böyledi". Pancar köylüye kur 
bırakmıyor. Bıraksa bile, cyaptığımız ha
yır ürküttüğümüz kurbağaya değmez> 

kabilinden bir şeydir; bundan on iki se
ne evvel benden ders okumuş ve .daima, 
gözün devlet Lıpısınd:ı olmasın, hayatı
nı babaların gibi kazım ve Anadolu top
rağının yüriinü medenıyetle ienlcndi.r!> 
telkinini almış o!.an bir talebem, bana ge 
çende yazıyordu: .Hocam, sen bana yan
lış yol gösterdin. Ben şimdı, emsalım gi
bi bir bilmem ne doktoru olac:lirdim ve 
ikide bir Avrupaya tedkikata gid<:"rdim. 
Halbuki, pancar tarlasının içinde batıp 
gidiyorum!, 

Hayır, ben bu Türk gencine yanlış yol 
göstermedim. Dedeler•nin kullandığı ~a
panı tarlanın ortasınd~ bırakıp hava1ını 

devlet kapısında aramasını iste.mcriığım 

bu Anadolu çocuğu, tooraK üstünde ne 
kadar müşkülata uğrarsa, Anadolu da o 
kadar kolay şenienirdi. Onun pancar tar
lasındn batma tehlikelerıni hissetmesi 
lazımdır ki pancar tarlnsının derdin: biz 
lere anlatacak bir dil vt? kalem ~ıksın. 

Ben bunu istemiştim, o da, görüyorum, 
§bndi rolünü mükemmelen oynuyor ve 
bana uzun uzadıya hesabhrla derdini an
latıyor! 

Evet, uzun uzun hesablnrıa dr!rdıni 

anlatıyor, cbu sene>, bh::? pancar m•lka -
velelerini şeker fabrikqforı imza ettirir -
lerken fiat yerlerin: beyaz bırakmışlar • 
dL Bu, bize pancar fiatıuın on para zam 
göreceği hakkındaki ümidlerimız'n ta -
hakkuk edeceğim gösteriyordu. Günler
ce bekledik Vj? timdi o beyaz yerlere fab 
rikalar gene 0,75 kuru~ rakamını kC'ydu
lar. Bu sene de pir aşkına uğraşacaı}ız!> 

SON POSTA 

Resimli Makale: X iki kaynak.. X 

Nisnn 3 
__ ::= 

Sözün 
-, 

Kısası 
Yukarıdan aşağı 
ininceye kadar .. 

E. Talu-R iyaziyede kuvvetli olmadığım 
için pek kat'i olarak bilmiyo -

rum ama, hikmette, galiba adına cazi
be kanunu denilen bir kanun vardır. 

Bu kanun mucibince, yüksekten atılan 
herhangi bir cisim, yere yaklaştıkça hı
zını ve kuvvetini arttırır. 

Eşyaya ve ecsama aid olan bu !~a .. 
nun emirler için de böyledir. Baladan 
verilen herhangi bir emir, bunu icra -
ya memur en ufak derecedeki kimse -
lere gelinceye kadar şiddetini beheme
hal arttırır. Öyle ki hazan bundan fay
da yerine zarar doğduğu vakidir. 

Bazı insanlar sadece mantıkla, bazı ınsanlar eh:. saaece 
hisle iş görürler ve daima kendileri gibı haret{ct etmıyeni 
tayib ederler. Her iki sınıfın takib ettıği yol da hatalı
dır. 

Mantıksız hareKet insanı uçuruma sürUltler. Hissiz hare
ket te ınsanı cansız bir makine haline getirir. Mantık bir 
müvazene, his te bir. kuvvet kaynağıdır, insan olmak isti
yen her iki kaynaktan da müsavi nisbette istifade eder. 

Baş taraftan: c Vur~:ıı diye sadir ol .. n 
emir, derecattan geçip de aşağı taba -
kalara intikal edince: cÖldür!:ıı şeklın -
de anlaşılır ve o suretle tatbik edilmc
ğe kalkışılır. 

Onun için, emri verenler daima ih -
tiyatkar davranmalı, verecekleri o em
rin yüzde yirmi derecesinde firesini he" 
sa blamalıdırlar. 

( 
Bombardımandan 

Sonra oyun 

Barselon bombardıman edildL Sayısız 

ev yıkıldı; yüzlerce kişi öldü ve yara -
landı. Fakat çocuklar tayyare ve bomba 
sesleri kesildikten ve korkuları geçtik -
ten sonra gene oyuna daldılar. İşte re • 
simde iki Barselonlu çocuğu, yıkılan ev
lerinin sokağa dökülmüş eşyaları yanın
da oynarken görüyorsunuz. 
------·----,----~--

---"'"'================-~ 

UN DA ) Mcscıa, İstanbulda, otomobil kaza -
!arının önüne geçmek gibi ~ok hayırlı 
bir maksadla Emniyet Direktörlüğünün 
aldığı tedbirler, emirlerin de cazibe ka 
nununa tabi bulunduklarına yepyeni 
bir delil teşkil eder. 

·----------------------* 
HERGüN BiR FIKRA 

Zeki ile budala 
Budalanın biri Z<:,kı bir adamı tanır

mış. Onunir.ı oturup konuşmayı çok 
istermiş. Z 'Jı i adam da aksine budala
tıa sokulmaz, uzak kaçarmı.1. Bir gün 
budala, zekt adama sormu.ş: 

- Niçin benimle konuşmayı istemi.. 
yorsun uz? 

öteki a.çıkt;•? söylemiş: 
- KonU§"tricen. sen benim bazı ji

ki1'lerime itiraz ediyorsun, bu hal ca
nımı sıkıyor 

- Peki ama bazı fikirlerinize dt' iş

tirak cdiyo·ıtm. 
- Konuşu.ak istemememin asıl se

bebi bu ya .. Sen fikirlerime iştirak 
ettiğin zam m o fikirlerin budalaca ol
ması ihtimali aklıma geliyor. 

...-------------------------· 
Kanada'da taştan 
Kumaş yapılıyor 

Londra radyo cazının 
Marifetli davulcusu 

Direktörlük, otomobillerin birinci 
sınıf caddelerde durmamasını emret -
rniş. Bu emir, cazibe kanunu ;11ucibin
ce, aşağılara ininceye kadar olm<ldık 
bir şiddet iktisab ile, hiç bir otomobi -ı 
lin raddede velev bir dakika olsun tc -
vakkuua müşteri indirip bindirmernc
si tarzında tefsir olunmuş. 

Bu biı misaldir. 
Eskiden, kıymetli bir idare amiri 

tanırdım. Vereceği emirlerde, mutlaka 
cazibe kanununa pay gözetirdi. 

Bir gün, gene bir dairede şef olun 
bir dostu kendisine sormustu: 

- Emirlerini niçin kat'i ·olarak ver
mezsin? 

O, gülümsiyerek cevab verdi: 
- Kat'i emir verecek olursam, onu 

en son telakki edecek olan uf ak me -
Resmin· .. d"' "''-tı murlar için tatbik kabiliyeti kalmaz da, 

ı gor U5ı..uı Z adamJ Londra "}" 1 d" k k 
radyosu cazının d 1 d Rad d gu unç o urum ıye or arım. Merak 

avu cusu ur. yo a t o . 1 . t•k l a· verilen temsili d 1 b d e me: emır, on ara ın ı a e ınccye 
"'k .. "'l .... er e, ca e en fırtına, kadar kat'ileşir! 

go guru tusu, kuş uçuşu seslerini önün- Tevekkeli fizi'k il . . b. d d 
de duran aletlerle y K l , mının ır a mı a 

Kimyagerler şimdiye kadar muhtelif apar. uş ann uç - h"km t k 1 ? masmı taklid içın' de bir deste 'ftkarnbı'l ı e oymamış ar .. 
maddelerden kumaş yapmağa muvaffak uı ifJ 

l l d l klığıdını ustalıkla havaya fırlatır. _ı· ' ?,: o muş ar ı. Bun arın içinde sütten yapıl- ,.~ ~ ' -}1~ 
rnışları da vardı. Bu defa Kanadadan a- Londra tiyatrosunu a /tüst · •A ~ 
lınan hnberlere göre orada taştan bile 
kumaş yapmağa muvaffak olmuşlardır. eden bir deli 

güzel bir şeydir; fakat, pancarıu da ki • Hem de bu kumaşlar vücudü kışın çok ı::ı- İngiliz gazeteleri birkaç gün evvel, 
losunu otuz paradan kırk paraya çıkar- cak, yazın da pek serin tutmakta ımiş. Bu Londranın büyük tiyatrolarından bi _ 
rnak ve Anadolunun yılgın çehreli tar - yeni kumaşların yapılması için kullanı- rinde zühur eden komik bir hadiseden 
lasına istihsal neş'esinm güneşini doğur- lan kaya parçaları Niyagara yarımadac;ı • bahsetmektedirler. Uzun boylu, kibar 
mak şartile! 60 milyondan doksan mılyo- nın kireçli taşlarıdır. Kanadada taştan tavırlı, uzun paltolu bir adam sahne _ 
na çıkmak demek, bütün idare, işletme kumaş yapmak için beş fabrika tesis e • nin önünde bir mevki bileti aİarak 0 _ 

ve amortisman hesablarında birdenbıre dilmiş, daha başkaları da tesıs edilmek turmuştu. Bir.inci perde indiğı dakika
yüzde elli nisbetindc bir tasarruf ve ka- üzeredir. da yerinden fırlayıp sahneye çıkan bu 
zanç temin eylemek dernektir. Bu tasar- Taştan yapılan bu kumaşlar yalnız el- adam, paltosunu çıkarınca anadan doğ

Fransız - Rumen 
dostluğu 

Romanya Hariciye Nazırı
nın Bonkur'a telgrafı 

ruflar, derhal şeker~n maı:yet fiatlnrı ü- bise için değil, ayni zamanda ev duvar _ ma çıplak olarak görünm~tür. Bu rnan Pnrls 2 CA.A.) - Yeni Romanya Harlclyo 
zerinde de tesirlerini yapar. larını kaplamak için de istimal edilmekte zara karşısında ağız ağıza dolu bulu _ Nazın Komnen, Bonkur'n §U telgrafı çek -

Biz eminiz ki, bu tasarrufların yarı~ı ve kumaşlarla kaplanan duvarlnrdnn nan tiyatroda tasavvur edilmesi güç bir mt.ştlr: 
f
. t ki d .. "lt" k ·. .. cıRomnnyayı Fransaya b:ı.~lıynn a:ıı'ancvt 
ıa a zam şe in e pancar tüccarlarına kat'iyycn gürültü sızmamaktadı:. gur~ u opmuştur. Tıyatro mustah - ve çözülmez dostluk mümısebetıcrlnln !da _ 

verilecek elsa, derhal onların da yüzü demıni hemen lambaları söndürmüş - me ve 1nklş:ı.fı 1çln Ekselıı.nslarlle teşriki nıe-
güler ve Anadolunun bulanık ve meyus Mısırda saat derdi ler ve sahnede put gibi duran adamı sfıl etmeğe dıı.vet edilmiş olmıı.ktıı.n mütc -
bakışlı tarlalanna neş'e gelir. yakalamışlardır. Yapılan muayenede vcllld büyük memnuniyetime ltlmad buyu -

Her memleketin o1duğu gibi Türkiye- Mısırlılar çok gnrib bir rnese1e karşı - adamın deli olduğu anlaşılmıştır rulmasını rlcn ederim. Deruhde ettl~lm va -· zlfenln ifası için elzem olan yardımın Ek -
nı'n de ternelı' ko··va"u"r K '" - ·· ı sında bulunmaktadırlar. Bu da doğru 1 • . oyunu şen e:ı • p, k l se ansınız tarafından eslrgenmlyeceğlnl gor-
dirrneyen, tarlasını feyzilc fışkırtnıay:ın saatler meselesidir. Memleketın sıcak gü- as a ya yumurtasının mekle bahtiyar olacağım. Şanlı Fransız mıı-
memleket hiç hır nevi ink:şafa hak ka • neşi umumi saatleri o kadar fazla ısıtı • menşei neresidir ? letlne karşı duyduğum büyük hayranlığı ve 
zanamnz. yor ki hiç birisi saati doğru göstereme • p k 1 derin bağlılığımı teyld ederim :ıı as aya yumurtalarından bahseden Bonkur §u cevabı vermişti;. 

Pancar mukav~telerine bu sene fıat 0 • mektedir. Bu hal ise işlerin intizamını bir Fransız gazetesi kırmızı yumurta he- cSevhnll telgrafınızdan dola~ı teşeı:kür c-
larak 0,75 de yazılmış olsa bu, pancar be bozarak umumi bir rahatsızlığa sebebiyet diye verilmesi adetinin hıristiyanlıktan derim. Cenevrede bunca sene blrllkte samı -
dellerini kırk paradan ödemeğc mani de- vermektedir. çok eski olduğunu yazıyor. Eski İranlılar ~lyetle idame ettlğlmlz teşriki mesilyc bii~ 

ğild 60 1 
Matbuat bunun önüne geçmek için hü- yılbaşı hediyesi olarak kırmızı yumurta yuk bir zevkle yeniden başladığıma 1tlmac1 

ir. mi yandan doksan Jillilyona ·n- k. t' k 1,. t db" 1 1 . t k v etmenizi rica ederlm 11 

1 b 
ume m a ı e ır er a masını ıs eme - dagıtırlarmış. Romalılar da mil/:;ddan iki. · 

tika , ize yalnız kelime ve rakamla ifa- « 
tedir. Bu tedbirler arasında umumi sa • asır evvel ellerine kırmızı veyahud baş-

de edilen bir !yilik getirmekle kalmam~- tl · l ı b l * n erı o an arın un arın doğruluğunu ka renge boyanmış yumurta takdım eder-
lıdır; ya pancar kırk para olmalı, yahud t · t l · · b d'l Bizim Anadolu hnlkınm b.r sözü var- emın e me erıne ıc ar e 1 mesi ve snat- lermiş. Hıristiyanlar arasında kırmızı yu-

diyor. 

TAK Vi M 
da, hiç değilse, c:eker biraz daha ucuzla- lerı' tam ""a ol l b M ı· dır; cköylunün karnında kırk gelecek S"· 11 u.ı r rnıyan arın eş ısır ı- murta mübadelesi küçük Asyada başla _ 
malıdır! t l l ne vardır!> derler. Bu pancar zi:antci • rası para cezasına çarp ırı ma arı t<>klifi mış ve bu, İranilerin adetlerini örnek tut-

Muhitt"r. Birg :ıı de vardır. k t 'l 
sinin karnında c kırk gelecek sene> d<>n a:::=:::::::::=::::":::::::::::=~~~==:=::=::=::;:::;:~==~=~:==:::::~;::;::=:~m=:ıı::;:su;;::re:::;:ı ::e::y:a~p;:ılını~~ştı~r:. =::=:=:=::::==: 
daha ne kadarının kaldığını bilrniyo - r 
rum. Fakat, bilırim k! bu usul yanlışhr. ı S T E R 1 N A ~' ı· S T E R ı· A N M A l I 
Bu memleliette, herkes gibi, toprak üs - -
tünde çalışan insanı"l da kazanmaya hak 
kı vardır. Şehirlerde binleri, on binleri, 
yüz binleri bir hnmfode kazanabilen in • 
sanlar bulunduğu bir asırda köy ve tar
la insnnlarının kazanç namına iğı<le 
kuyu kazmaları caiz değildir. Şeker ik • 
tısadiyatımız pancar müstahsilinin de yü
riinü güldürmeğe mecburdur. 

Bir arkadaşımız anlattı: 

- Dün tereyağ almak için tanınmış bir mağazaya git-

miştim. Camekanda muhtelif cins tereyağların üzerine 

140, 160, 200 kuruş gibi üç dereceli fiat konulmuştu. Ma

ğazanın sahibine sordum: 

- Aralarında ne fark vardır? 
Adamcağız bir saniye düşündü sonra: 
- Kalite fark1dır, dedi. Israr ettik. Adamcağız bir daha 

düşündü, sonra: 
- 140 kuruşluk yağ adi sütten, 200 kuruşluk yağ da iyi 

sütten yapılır, dedi. 

1 STER 1 NAN, iSTER İNANMAl 
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3 Nisab 

Almangaga iltica 
kıt'a/arı dün 

Avusturyalı Nazi ede11 
Viyana ya girdiler 

Hankeo 2 (A.A.) - Resmi tebliğ: Yal
nız Japon karargahı mıntakasında kü
çük bir mukavemete maruz kalıfn Çin 
kıtaatı Linşege girmişlerdir. Çinliler Ja-

Londra 2 (Hususi) - İngiltereninı tarihde dfinyada mevcud en kıymetli ponlan çevirmişlersc de Japonlaı·, ateş 
Bertin sefiri hariciyeye tevdi ettiği bir şeye sahih olacağun: Yekpare bır mil· himayesinde yiyecek ve malzemelerini 
nota ile, hükfunetinin Anşlusu tanıdı- lete.• kurtarabilmişlerdir. 
ğmı resmen bildirmiştir. Alnınnya ile Vatiknnm arası açıldı Düşman, Taieşuangın 3 kilometre doğu 

Sefir ik~ci bir ~nota ile, Avusturya- Faris ı (A.A.) _ Maten gazetesi şimalindeki Tsotisinden takvıye kıtaatı 
~~n. aktetmış oldugu anlaşmaların tat- yazıyor· İyi haber alan Vatikan mah _ gelmiş ve bunun üzerine şiddetli bir 
ıki hususunda İngiltcrenin mütalea fellerinde Vatiknn radyo istasyonun _ mukabıl taaITuz yapmıştır. Buna binaen 

hukuk_u~un mahfuz olduğunu beyan dan dün Alman lisanile yapılan mu _ Çin kıtaatı düşmanın faikiyet. sebebile, 
eylemıştır. . . k · 

sahabe ve Almanyanın Vatıkan nezdın- ta vıye alınca çevirme hareketine tekrar 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü 
başmakalesinde memleketlmlze celbedllen 
icra mütehassısının faaliyetinden bahsedi -
yor. İcra kanunumuzun esas ıttb:ırlle iyi ol
duğunu kaydeden muharrir lf1n sakat tnra
fınnı ameli noktalarda olduğunu söyllycrek 
mutehassısın bllhassa bu nokta Uzerlnde na
zarı dikkatini çekmektedir. 

İngilterede tefsirler deki mümessili ile Berlin makamları a- girişmek üzere, muvakkaten Linçengi 
~a~n~~~:ın~~~ı ııt Avustturyfanın Alıman - rasında telefonla yapılan muhavereden boşaltmıştır. Yeni bir tayyare rekoru 

• n ere ara ınran anın - , kd d"l k k 1 Taiçc.u · 1 t l · · c .A.) B .... h dığı ve Viyanadaki orta elçillğıu başkonso- sonra, Almanya ile a e ı en ·on or - angın şıma mun e lasına ırışcn R yo de Janeyro 3 A - re.ı.uyn ava 
losluğa tahvil cdlldl~I hakkında Berllnde datonun feshedileceği zannedilmekte - 4000 Japon askerı halen Ç.nliler içın z klübfi, Alman su tayyaresi Engelgunderman 
n~redllen tebliğ burada başvekil ve harici- dir. ~ok tehlike teşkil etmektedir. Buna bı-
ye nazın Chrunberlahı ve Hallfaks tarafın- Maten şu satırları Ufıve ediyor: naen Çinliler dün sabah saat 3 de umu-
';:~c!v ı;r;ı k~ma~ oıınd: yap~;: bryanatm Dolaşan bir şayıaya göre, Kardinal mi bir taaıruza girışmişıerdır. Muhare-
t~lü.kkl cdıl~ek:di~~uı a tc mahiyette İnnitzer istifa ederek bir manastırn çe- be hala devam etmektedir. 

Viyanada ba kon :>lo hık açılması, İngll- k.lecektir. Hitlerin Romaya seyahati Tokyo 2 (A.A.) - Tiyen - Çın - Fo-
terenın Avu turyaya muhim menfaatleri bu- esnasında Vatikanı ziyaret etmiyeceği- keo demiryolu cephesinden gelen ha -
ıu~~~~dantr. ne muhakkak nazarile bakılmaktadır. 1 berlere göre, Japonlar Çantung"un ce
İnglllz r h~~~~~~·er~u a~~dsıblrdlerln k:tıa1nsız ve Alınan lat'alan Avusturyadnn ayrılıyor 1 nubunda Linyi, Tsaoçuang ve Tung -

tarafından tesis edilen uzun meslfe reko
ru hakkmda kat1 rakaınlan neşretmiştir. 

Alman tayyaresi, İtalyan Stoppanlnln uzun 
mesafe rekorunu 1366 kilometrede kırmış ve 
bir hamlede 8387 kilometre mesafe ı;ltmlş -
tir 

Bir izah t n a no a nazar b' d" ·ı .. 11 . k d c· eatlsine vesııe teşkil et.ll~i kaydedilmekte- Berlin 2 (A.A.) ,- Resmen ıl ırı - çuang musc esı arasında on a ar . ın 
dlr. diğine göre Anşlusdan beri Viyanada fırkasını çevirmeğe mu\'affak olmuş - Bir kaç gün evvel, bir kısım matbuat, 

Bitlerin bir ııutku daha bulunan Alrıııan ordusunun 2 7 inci fır· lardır. Mersin'de büyük bir döviz kaçakçılığı 
Stuttgart 2 - Bitler dün akşam kası Almanyaya hareket etmiştir. Di - Şanghay 2 (A.A.) - Japon umu - hadisesinden bahsettiler. Bu arada ismi-

Stuttgart'a vasıl olmuştur. Mumaileyh ğer Alman kıt'aları da yakında Avus - mi karargahı Japon kıta'ları - min de geçtiği için hakikati aşağıdaki şe· 
memleket haricinde yaşayan Alman _ turyayı terkedeceklerdir. nın, Taihu gölünün batı cc - kilde tavzihe mecburiyet hasıl oldu. 
lar tarafından gönderilen murahhas Fransa dn cevnb verdi nubu mıntakasında 36 bin Çinliyi Hukumetimiz Çekoslovakya'da İskoda 
he(et:ni kabul etmiş, sonra belediyeye Faris, ı (A.A.) _Fransız hükumeti çevirdiklerini, Çinlileri·n· ~OOO ve. Jcı. : fabrikasından mübayaa ettiği malzeme 
da_ ıre<;ınde plebisit faalivetı· hakkında Al h""kA t' . Avustun..,adaki ponların yalnız 400 kışı "aybetlık erı bedellerini, Türkiyeden mübayaa ve ser· 
b J man u ume mm ·J • b"ld" kt d" j 
ır nutuk irad etmiştir. yeni vaziyeti tasrih eden tebligatını nı ı ırme e ır. . .. be!ıt dö\•izli memleketlerle Çekoslovak -

Führer şunları söylemiştir: aldığına dair olan cevabını Bcrline Çan-Kay-Şek ~ktntor oldu. 1 yaya ihraç etmeği ve hariçrlen istihsnl e-
cBana diktatör diyorlar. Halbuki ·· d · t' Hankeu 2 (Hususı) - KuolT'.ımarıg deceği dövizle kapatmak usulü kabul e • 

gon ermış ır. ı· · · k i · · · b"t · 
ben. Alman milletinin re,.•ine rnura·· caat B b . t' h k k t par ısının ongres' mesaısını ı ırmış- dilmiştir Bu mütabakata binaen İskoda d ,, u ceva vazıye ın uru ~an anın - ı· M 1 ç K ş k . r~ . · 
e ıyorum. 1 O Nisanda dürıvanın en dığı mahiyetini tazammun etmemekte- ı~. . areşa an- ay- e reıs •ge S"C'tı· şirketi istanbulda OMI--.TİPOL namı altın-
zenftin adamı olacağımı biliyorum. o dir. ınış~ır. . . . . .. da bir ihracat bürosu tesis etmiştir. 

1 
1 Şmıdıye ~adar pa_rtı bır ~e!·kczı b~ıı·~ Bu büro teşekkül ettikten sonra Tür • 

1 n ·ı ı ·ı z 1ta1 yan a n 1 aş m a s 1 on .t~rafın_dan ıdare edılmekte ıd1 ve dı1mı 1 kiycnin birçok yerlerinden mübayaa edip 
• bır reıs yoktu. K~n~re, Çan-Ka_y-Şok: ihraç edilen malları borsada rayice uy -

' ~to h.~kkını vermıştır. Ma"eşal bır ?lrvı gun olduğunu tasdik ettirdikten sonra sa-

ne d • , ı dıktat~r o:~uştu:.. . tış bedell rini tesviye etmek ve beyan • a a r 1 m z a 1 ' y o r Ingılız cJcısı tehl.~rn atl~t!ı namelere imza koymak iizere salıihiyett 
Kanton 2 (A.A.) - Royter aJnnsı mu- bazı ticarC'thaneleri tevkil etmıştir. Maks 

Deyli Eksp~ ---;azetesi fazla guçluk çekilmeksizin 
bir anlasmıya varıldığını bildiriyor ----

D Lo~dra 2 (A.A.) - Deyli Ekspres vel İngiliz mahfillerinde, umumi hatlar hak· 
-~ylı i M~~l gazetelerinin bildirdiğine kında İngiliz • İtalyan anlaşmasının ta • 

gore ngılız • İtalyan anlaşması 10 gün hakkuk etmiş bulunduğu zannedilmekte 
zarfında ~n:za.la~~~aktı:r. Fazla güçlilk ı ve bir anlaşmanın imzası İspanyadaki ya
~~kılmeksızın butun noktalar üzerinde hancı gönüllüler meselesinın menınuniye 
ır anl~şmaya varılmış~ıı-. ti mucib bir şekilde halline bağlı bulun -
~~~lı h ~eyl ayrıca dıyor ki: makla beraber, görüşmelerin paskalya • 

1 hukumet arasında bir nota teatisi dan evvel sut bir neticeye varacağı ü-
yapılacak ve bu notalarda iki memleket mid edilmektedir. 

habırı bıldırıyor: İngılter"' biıyuh elrı i ve N. Brazzafolli namındaki müessese • 
tren beklcdiğı sırada altı Jaoo"l tay). •·e· 
si meydana çıkmışlar, fakat hnva ınuda
faa toplarının ateş açması üzerıne bo n
ba atmadan gitmişlerdir. 

Elçinin geçtiği Kanton-Hankov dem:r
yolu dün nkşam ve bu sabah bombnrdı· 
man edilmiştir. 

Japonların bir tekzibi 
Pekin 3 lA.A.> - Japon umunıı kurarg.ihı. 

Çlnlllcrln Santungıın cenub kısmınd.ı mu -
zafferiyet kazandıkları hakkındakı Cln teb
llğlerlnl kat'l olarak yalanlamaktadır. 

mız de. bu salahiyetli müesseseler m 0 ya
nındadır. 

Bu izahattan anlaşılacağına göre mü -
cssesemiz kendi namına koyun alım ve 
satımı ile meşgul olmamaktadır. Mev
zuubahs ihracat muamelesinı yalnız OM
NİPOL şirketi namı hesabına yaptığı • 
mızı tavzıh ile bütün bu iş~erin yukarıda 

ismi geçen İskoda şirketinin hükCıme • 
timizle yaptığı anlaşma terçeves: dahi -
lindc geçmiş olduğunu bildirırım. 

Orta Avrupada 
"Seddiçin,, yapmak 
modası başgösterdi 

Ya7.an: Selim Ragıp Emeç 

M uhtemel bir Alınan tecaviızü
ne karşı müdafaa tertıbatını 

kolaylıkla almak ve ani bir baskına uğ
ramamak için Fransızlar, Alman - Fran. 
sız hududu boyunca beton ve demirle ö
rülmüş, aşılmaz sanılan bir ıstihkam 
hattı kurdular. Bu hattın vürudc geti· 
rilmesinde büyük emeği geçen o zamanın 
harbiye nazırına izafeten, bu beton ma-
niaya cMaginot hattı.. adını verdıler. 

Harb fenn nden an1ıyanıarın iddiasına 
göre, Belçika hududunda•1 Alp dağ1arına 
kadar uzanan ve viıcude getirilmesi · çön 
mılyonlar sarfeciile,1 bu istihkam sılsılc
si, hangi şekil \•e surette taarruza uğrar
sa uğrasın, geçi!em yecek kadar sagl:ım
dır. Şimdıye kadar görülegelen mümasıl 
müstahkem mevkilerden farkı, bu hat
tın müdafaasına m€mur olah askeri kad
ronun hazarda ve sefrı.-d~ noksansız " n
rak hep ayni kuvvet ve kudrette bulun
masıdır. Fransa, bu hattı vücude getir· 
mekle, herhangi bir Alman tecavi.ıziln· 
den kendisini, emniyetrn muhafaza etmı§ 
olduğuna kanidir. Son zamanda Alman
ya tarafından Avusturyanın ılhakıle 

Cermen tazyikinin Çek hududlaı ın:ia 
kendini göstermesi üzerin"' uyanan rn
dişe ve telaş, bu mıntakad.1 da cM.ıgınct 
ha tt1> gibi bir Çek müstahkem müdafaa 
hattının yapılması lüzumunu alakad.ı:

lara ifham etmtştir. Ne fen adamı l:ıtdro
su, ne mall ve ikiısadi vaziyetı böyle bir 
işi başarmaya kafi olmı)an Ç kos\)\•ak· 
ya, bu hususta Fransadan yardım gör
mektedir. Binlerce Fransız muteha!:sısı 
amele ve mühendisi, milyonlarca Fran
sız frangı, şimdi, Çek - Alman hududun
da, tıpkı Ren boyunda olduğu gibi aşıl· 
maz manialar, gizlı top ve mitralyöz yu
vaları, cehennem makineleri yerleştir· 
meye mahsus görünmez mahfuz mahal
ler insa etmeye baş1amışlardır. Mıl:ct?er 
ara:;ındaki müna:;~batın sulh ve> müc;ılc
m( t dairesinde devam V!? bekasın! t m=n 
edecek vasıtal rm her şeydcın evvel hus
miniyet olması Hizım geld\ğ:nt> ktıni bu
lunduğumuz içi'l, velev mudaf an sade
dınde dahi olsun, bu nev' aşılmaz istih
kamlar vücude getırmrk suretile bır "llÜ• 

tearrızı, kötü fikrınde, vazgeçirmcnın 

mümkün olamıyacaılına kani bulunmak 
tayız. Seddiçin, nihayet, müstevliyi, kısa 
bir müddet emeline ulaşmaktan mahrum 
etmiştir. Bu itibailıı huzur ve sükun da, 
tabanca ve tüfek tehdidile değil, gönül 
arzusile temin olunabilir. 

arasında yeni ve sağlam bir dostluk mev- Londradaki İngiliz - İtalyan anlaşması-
cud oldul'ru b;ld" ·1 kt' B . . ~ • ırı ece ır. u nota tea- nın akdıle belki de doğrudan doğruya 
~~nde.n sonradı~ kı İngi1tere, Habeşis- Fransız. İtalyan görüşmelerine yol aç~l
. ın ılhakını Milletler Cemiyeti vasıta- mış olacağı bildiriliyor. 

Hariciye Vekili 
şeh.,.imizde 

İktısad Vekaleti Müfettışliği ile Mersin 
vılfıyct ve Tı.irkofis müdürlüğünün de tah
kik ve tesbit e~tiği bu muamelatın ancak 
bu merkezde olduğunu beyan ve hilafı 
hakıkat olan bu husustaki diğer bütün 
ncşriyntı tekzip. Senelerdenberı namus 
\'e şerefi ile çalışan müessesemizin ka • 
mın harici ve karışık işlerle alakadar ol
madığını beyan ederim. 

Koca bir tarihin bize bu büyük haki· 
kati anlatamam:ş olmasına ne der~e 

hayret etsek ve mütelehh!f olsak yeridir. 

sıle tanıtmak iızere teşebbuslere başlıya- Roma 2 (A.A.) - Bugu·· n hariciyP. na· 
caktır ' • 

· zırı Kont Ciano ile İngiliz büyük elçisi 
Fransız • İtalyan görlişmclerino doğru Lord Pört arasında yeni bir mülakat vu

Londra, 2 (A A.) - Röyter bildiriyor: kubulmuştur. 

~~~---------·-·----------------Ma buat 
konferansı 

Ankara 2 (Hususi) - B<llkan mat
buat konferansı ayın ycdic;inde açıla -
caktır. Konferansa reislik <.>decek olan 
Falıh Rıfkı Ata) ve Türk De egasyo -
~u Sekreteri Reşad Nuri varın akşam 
Istanbula hareket edeceklerdır. 

Ankaradan konferansa h;mail ?.füş -
tak May&kon, Ercümcnd Ekrem Talu, 
Mecdi Sayman, Naşid Hakkı Uluğ ve 
Matbuat Umum Müdürü Naci iştirak 

Balkan ekonomi 
konseyi 

Atina, 2 (Hususi) - İst.anbuldn topla
r.acak olan Balkan Antantı cievletlerı e
konomi konseyinde Yunan"stanı temsil 
edecek heyet pazartesi gunü buradan ha
re ket ed cektır. Heyetin riyasetınde Ü
ni versıt profe örlerindcn SC'f 'r.adis bu
lunmaktadır. 

Matbuat kongresinde Yunan:stanı tcm
s 1 edecek heyet te ayni \"apurla harek~t 
ı:decektir. 

edeceklerdir. 
Mes'ud bir evlenme . Yunan, Yugoslav ve Rumen hey'et- ---

len de bugünlerde İstanbula gelecek - Ankara 2 CHusust> - Anadolu Ajansı Ge-
lerdir. nel direktörü Bay Muvaffak Menenıencloğ -

lunun kızı Bayan Süznn Menemenclo"lu ile 

Mısı da 
• 

n ihabatın 
"" resmı neticesi 

~ahire 2 (A.A.) - Yukaı ı Mısır seçi· 
nunin resmi neticesi: 

Hariciye Vekfılctl kfttlblerinden Bay Mustafa 
Dorovalının nlkdhları bugun saat ıı de be
lediye dairesinde yapılmıştır. 

Bayan Suzan Nnmık l{emnU.1 ve sabık rı
yan Reisi Rıfat Menemencioğlunun hafldesi 
ve Hariciye Umumi kfttlbl Numan Menr -
mencloğlunun yeğenidir. 

'"'jp-
R. Aras ayın alhsında 

Mısıra gidiyor 
Ankarn, 2 (Hususi) - Hariciye VC'kıli 

Dr. Tevfik Rüştü Aras Mısıra gitmek Ü· 

zere bu akşam 19.15 de İstanbula hareket 
etmiştir. Hariciye Vekili istasyonda baş
vekil, vekiller ve sefirler tarafından teş· 
yi edilmiştir. 

Emniyet Umum Miıdünı Şükriı de pa-
1.artesiye İstanbula hareket edecek, ayın 
r.Hısında Harıciye Vekili ve refakatinde
]! zevatla birlikte Mısıra hareket ede
cektir. 
Kahırede Türkiye ve lvhsırı alfıkad:ı.r 

eden meseleler üzerindı:> görüşmelf'r ya. 
pılacak ve bazı anlaşmalara varılacaktır. 

Sabiha Gökçen 
iz mirde 

Ankara, 2 (Hususi) - Türkku u baş
i,;ğretmeni kadın tajyarccim.z Sabıha 
Gökçen tulım uçuşlarrnd.ı bulunmak u
zere bu sabah İzmire gitmı tıı. 

Hit erin Roma 
seya ati 

110 mebus seçilmıştir. Bunun 51 i müs
takil hükfunet gruplarına, 19 u müstakil 
grupa, 24 ü Mahir Paşa gı upunn ve 3 ü 

~e yefd partisine aiddir. 13 mebus i~in 
~ enıden seçim yapılacaktır. 

Hariciye Vcklli Doktor Rüşdü ArM Ue 
Numan Menemcncioğlu nikahta tarafeyne 
şahldllk etmişlerdir. Merasimde Dahlllye ve- Roma 2 (A.A.) - Beklenmiven b ·· j 
klll ve Parti Genel Sekreteri Şukrü Kaya Ue \"Uziyet zühur etmediği takdirctc B 
refikaları. Adllye, M llye, Gümrük ve İnhi - Hitler Romaya 3 Mayısda gelc>cck. <> 
sarlar Vek11lerlle Hariciye, Adliye Mli .tr·ar-1 ı· · 
tarı, Hariciye mtidlrl umumtıer! ve taraf 1 ınayısda Napo ıye gıden:k 
akrabaları hazır bulunmuşlar ve r;enc evli _ t.c ·rı:ır omava onecek Ye ey,1111 k R d"" 
lerl tebrik etınlşlerdlr. F oı a 3~ a ,eçecektir. 

<.>r1cs qun 

9 layıı::dd t 

Mersinde 
Ottavyo BrazzafolJI 

Selim Ragıp Emrç 

Gümrük komisyoncuları 
Ankara 2 {Hususi) - İstanbul Güm 

rük komisyoncular birliğınden Anka -
raya gönderilen hey'et inhisariar müs -
teşarile temaslarda bulunduktan sonra 
bu akşam İstanbula dönmüştür. 

==~======~~~~==~= lf S:bahtan Sabaha 

Köy • evz 
Ankara etrafını süsliyen yeni köy örneklerini görenlerin dudaklarından 

dökülen kelimele!' hepsi aynidir: 
- Bütün köylerınnz böyle olsa? 
Bu içten gel<!n istek elbet tahakkuk edecek. Fakat bunu daima devlet e· 

linden beklersek ümidlerımız nes•llcri arkada bırakacak kadar zayıflıyaoilir. 
Ağaç, ot ve kerpiç yığınlarını betona çevirmek için devlet büdcesinden ımdad 
istemek veyanud bu viran yuvaların kendi kendilerine yanıp çökmesini bek· 
lemekte msnıı yoktm·. Her yıl b rkaç köyü silip süpüren, can yakan, hanuman 
söndüren köy yangınları köy evı davasında acele etmemizı ve pratik olma .. 
mızı emrediyor. Her şeyden evvel köy evlerinin içindeki samanlık ve ahır· 
ları evlerden ayırmak Iazımaır Bizım köylerde en mühim tuvalet iht:yrıcı 
evlerden uzak bshçt'>IPı ın bir ucunda olduğu halde ev halkı ile hiç münase
bctleı i olmıy •. "'1 ahırla samanlık evicrin içindedır. Ötedenberi bu tehlikell U• 

sule ~ol açan muhak~aıt ki yokluktu. Köylü ahırını, samannğıııı lıir çatı altı. 
na almak mecbunyetını yapı malzemesinin azlığı yüzüncien hissedıyordu. Bu 
gitgıde itiyad halin'! g 1 TTiiştiı En zcngın köylü bile cvmi yaparl<en tuvolet 
yeı ini bahçeye, ahırlA samnnı.0 eri) e almakta mahzur görmüyordu. Bu .. 
nun ne büyiık felaketlere yol açtığı s,u, Jnlık yangınları ve c;algın hastalık .. 
larla acı acı meydana çıktığı halde gene ve hala da görenekten vazgeçılemj .. 
) or. Bunun icin bir köy yapı kanunu çıkarmak zarurctı vardır Mev:ui köv .. 
!erde fırsa~ buI?ukç.ı ~am~nlık!a ~hırları evlerden ayırdığ•m;z gibl yent bı .. 
ı ulncak koyler_ı d~. bır tıpte plana göre yaptırma1ıyız. Bağ, bahçe içlerıne 
rpılecek temız ~oy evleri muhakkak ki son iitatıstiklerin köy nüfusunu 

g0stc>rcn 11eticeler.ııden \iı.ı. lal~. 

Biirhan Ca1ud 



SON POSTA Njsan 3 

~~9F.f!bt~ 1 Be~n~l~ilel .müsaba~.alara. gi~ecek 
~~::.....:::::c~ 0 

. brnıcılenmlz dun gıttıler 
G a z i K ö p r ü s ü n ü n d u b a 1 a r1 1 Yeni ~e~iz~ıtı 

y e r 1 e r 1 n e k o n u 1 u y o r Ahnan~~~~!~~g~~~n~a yapıl· 
Köprünün iki başında iki geniş meydan açılacak, 

mÜtPlıassıs dubaları tedkik etti ve beğendi 

makta olan iki denizaltı gemi?lUln der. i· 
ze indirilmesi merasimi haziran aymr!a 
yapılacaktır. Denizaltı gemileri kltnun
larda memleketimize getirilmiş olncak•ır. 

Almanya ve Türkiyedc inş:ı edilmekte 
olan dört tahtelbnhirlerimizin harici ak
samını kontrol etmek üzere yakında bir 
askeri heyetin Holandaya gitmesı muh
temeldir. 

Dün gelen seyyahlar 

Binkilerimiz nhtınuüm hareket ederleTken 

Dün Hamburg - Amerikan kum • 
panyasmın Milvoki vapurile 650 kişi -
lık bir seyyah kafilesi gelmiştir. Sey -
yahlar gelirken Atinaya da uğramışlar
dır. Seyyahların ekserisi Almandır ve 
içlerinde bir mikdar da İsveç ve Ho -
lan dalı vardır. Seyyahlar gece saat iki- Avrupanın muhtellf yerlerinde yapıla -[hale olarak Nls'e gidiyoruz. Nlsden sonra Ro 
de Mutlan a a hareket t i 

1 
d" O- cak beynelmllel mania atlama :nüsaba1'ala- ma ve varşovaya uğrayacağız. Londraya. gıt .. 

• Y Y . e m ş er . rr. .. rına iştirak edecek olan süvari eklpimlz dün memlz de muhtemeldir. Bu yılkl ekJp~mlz ş 
ıadan Bursaya gıderek Bursadakı Turk saat 18 de Fransız bandıralı Lamartını va - sübay, 16 nefer ve 16 attan mürekkebdJr 
san'at eserlerini tedkik edeceklerdir. purlle Nis'e hareket etınlştır. Ekip .suvarl bi- SUbnyln.rımızın ve atlarımızın vn.zlyetıerı 

liazi köprüsünün ilk cı.ubası yerte§tirildikten sonra 

Gazi köpnhünün inşaatı etrafmdakı 
f .. aliyet ilerlemektedir. KöprU işlerile 
meşgul olmall üzere lstanbula gelmiş o
lan ve inşaat projelerini yapan Pijo bir 
hafta daha şehrimizde kalacak, tedkikle
rine devam e:iecektir. Pijo geçen haft&. 
aenize indıril.p yerine konmuş olan köp
ıünun ilk dubasını tedk\k etmiş, muvafık 
l.ulmuştur. İkınci dubnnın karada yapı· 
lan her türlü hazırlığı tamamlanmış bu· 
lunduğundnn o da yakında yerine kona· 
caktır. 

Gazi köprüc:ünün her iki başında bırer 

Müteferrik : 

meydan vücııde getirilecektir. Belediye 
fen heyeti her iki meydanın projelerim 

t.azırlamış, istımlak edilecek yer ve bina
ları te:.bit etmi(tir. Köprünün inşaatı de· 

vam ederken meydanların açılması yo. 
luna da gidilecektir. 

Her iki m~vrlana Taksimden ve Zey
rekten inen yolların projesı Belediye yol-

lar şubesi tarafından tanzim edllmiştiı. 

Zeyrekten lne11 yol köprüye kadar 11 
metre genişlı~·nde ve yeni şeki1de açı

lacaktır. 

J Toplantılar : 

Hava postaları yann ba§lıyor Profesör doktor Servet Hilmi ihtifali 
Yeşilköy hava meydanının çamur - Diş tababeti ve eczacı mekteblert müdil-

lu bulunması yüzünden 1 Nisanda ha- rtl olup bu 1ki mesıe~ln llerıemesl 1ı~rundn 
r eket edemiyen İstanbul _ Ankara pos- büyük emekler vermiş olan merhtım Proresör 

. . Doktor Server Hllmlnin Merkezefendi'dekl 
t a tayyarclcrı yarından itıbaren sefer- kabrinde vefatının 9 uncu yıldonumü müna-
lere başlıy:ıcaklardır. sebetlle dün blr ihtifal yııpılmıştır. Dlş Ta -

İlk tayyare yarın sabah dokuz bu - babeti ve eczacı Profesör ve Doçent ve tnle-

çukta Yeşilköyden kalkacak ve on biri bclerlle kendisini seven~rtn bulunduğu bu 
. . lhtlfnlde merhumun yaptı!;ı büyUk hizmet -

yırmı geçe Ankaraya varacaktır. An - ıer minnetle anılarak a!;ız hastalıkları ve 
karadan saat on beş buçukta kalkacak cerraht Profe örü Ziya Cemal B. Aksoy lle 
olan posta da saat on yediyi yirmi geçe Doçent Naşld ve son sınıf talebesinden Bed-

. .. . rl ve İsmail tnraflanndan birer söylev ve -
Yeşılkoye gelecektır. rllmlş ve k.abrlne çelenkler konulmuş, bil -

Muallimler hakkında bir istatistik yuk hatırası ylldedllmişttr. 

Sabıkalı bir kurşun 
hırsızı yakalandı 

KurşUTı hırsızı bamyacı Ali 

Hayli 1.amnodnnberi 1stnnbulu:ı muh
telif mahnllecmdeki cami ve medreselP-yapılıyor · 

istatistik Umum Müdürlüğü tara - mu.tarrlrlerinden tercllıneler re musallat olan sabıkalılardan bamyacı 
fmdan resmi, hususi, ecnebi ve ekal - serisi numara: ~8 Ali dün emmyet ikinci şube memurlart 
lıyet mektcblerindeki bütün muallim _ N. G O G O L tarafıııdan sur üstünde yakalanmıştır. 
ler hakkında yeni bir istatistik vücude Ali Cerrah!ı~~a civarında bir medrese-
getirilecekfir. Bunun için bütün mual- !.A ay 1 s Gecesi den otuz kilo C'ğırlığında bir kurşun lev-
limlere matbu birer cedvel verilmiş _ ha sökerek ka1.>ili nakil bir hale getirme· 
tir. Bu cedvellerde muallimlik hal ter- ve ğe çalışırken ~ııkalanmış ve müd lciumıı-

P O R TR E ı dlm Zb cümesi, medeni vaziyeti, çocuklarının miliğe tes irr. e i iştir. 3 •tamızıll 
sayısı, haricde işi olup olmadığı sorul _ Ruscadun r.evirenler: kurşun hırsızi1l?ına karşı almış oldu~ 1 

maktadır. ttasan Ali Ediz • Vasıf Onat tedbirler takti•re şayandır. Bu sayede 
Sorulan sua1lere verilecek cevablar R · K" b · hakikaten yük:ck birer kıymet ol•m Dt! · 

nlclllk mektebi komutanı Albay cevdet BU- ve hazırlanışları bu sene her yılkinden çok 
gişln'in rlyıuıetınde yüzbaşı Cevnd Kula, yilz 
başı Cevad Gürkan, yüzbaşı Eyüb Öncü, te~- farklı olduğu için daha Jyt neticelerle )'urda 
men Saim Polatkan, tejimen Kudret, td • avdet edeceğimizi tahmin ediyoruz. 
men Avni, teğmen İhsan, teğmen Bamdlden Seyahatimiz tahminen üç ay kadar ısüre-
milrelı'kebdlr. cektir. Her u~radığımız memlekette srklz 
Katııe reisl Albay Cevdet BUglşin VBP'l _ mfisabaknyıı iştirak edeceğiz. 

run hareketinden evvel bir muharrlrlmlze Süvarllerlmizle beraber Fransız müteh:ı. -
ounıan söylemiştir: sısı Tatu da gitmiştir. Hey'et rıhtımda 1ta!a-

- Avrupadakl beynelmllel mania atlama balık bir zabit ve halk kUtıeı,i taıa!ından ı -
müsab:ı.kalanna iştirak etmek üzere llk mer ğurlanm.ıştlr. 

==-==---~====:o=:::===~~====c========-= 
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Dünyamn en glizel sesi... 
Dünyanm en güzel f;lmi ... 
DUnyanm en genç yı l dızı .•. UR 

A 
iN 1 

önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren 
•• 

S U M E R sinemas1nda 
LEOPOLD STOKOWSKY'nin dOnyanın en bll~ Ok orkcstrusı iştirnkile 

100 Erkeğe Kız 
• 
ır 

Senenin en fazla musikıli sinema harikasında gönlrıecektir. 

~--••mm. Yerlerlnfzl evvelden eld 1rınız. 

Bugün ASRİ sinemada gene süperfilm
ler haftası 

Dehakar artist 
CHARLES BOYER'nin 
CLODETTE COLBERT 

Yeni Tarzan 

BU STER CRABE 
Boyok ve fevkalade maccra,ar 

filmi olan 

ile çevlrdlOI en gDzel ve ( K As PA ) A d 
•n hl••' ••k romanı slan a am 

AŞK 1 N U ~AN 1 Ş 1 fllnıiııd~u;:Y~~i~~ız:yrette 
bırakncuktır. 

,, 

cm _________________ , 

T O R K Sinemasında 
DEL/ PETR o 
Milyonlar •arfilc yaoılnn bcrlı:eıı l hayrette, bnUaıı, 

meraklı, heyecanlı fılm 

lltıveten : B A H Ç E S A R A Y 
ŞA RK OPERA FiLMi 

tlugün Hat 11 de tenxiliitlı mııtin• gayet doğru ve açık olacaktır. Doğru emzı 1ta BVI 1 fis san'at esP.r'E'rİmiz harab o. 'Tlakbr. 

cevab vermiyen muallimler mahkeme- Fi. 50 Kr. 1 kur•t•u•la•ca•k•t•ır•.•--••••••••••••••••••••••••••••llılmlllİlm;;;;;:;;;;;;;;.;.. 
ye verjleceklerdir. --' I' 

-====--=~==--=~--=-===- Bugün M E L E. K Sinemasında 2 Film Birden 

Bu hafta Sinemasının GÖNÜL AVCISI SARI ZAMBAK 
Göstermekte olduğu proırram kadar zengin Ye güzel bir 

program görülmemiştir. 

2 BÜYÜK FRANSIZ FiLMI BiRDEN : 
DRAM. .• Teeuür". 

rANFAN ve KLODINB 
Umumi talep Ü.zerine temdit 

edilmiıtir. 

11 • ( Tenzllith) 4,30 ve 8 
aean•larınd• 

Nqe Ye kahkaha •• 
• 

FERNANDEL 
En mükemmel ve gülünçlü filmi 

ZORAKİ ASKER 
2,30·8,30 ve 9,15 ••ansler1nda 

• 

Ba§ rollerde : Ba§ rolde: 

ROBERT TAYLOR - JOAN CRAWFORD MARTHA EGGERTH 
&e•n•lar c 11 • tenzlllth 2.30 • 6 • ve 9,50 &ean•ları 1 • 4- ve 8, 15 

r 
~ Bugün SAKARYA linemuında görülecek film 

N A ;;;··· MÜhiş iSras.... K[em Etrikİ(filmiE S 
1 filmi, cidden 1k1nci bir ( SUiiSTiMAL 04 VASi ) filmidir. 

Baş r ollerde: Ylctor Francen • &e•sue Hayakawa • LI•• Oelamare • LOul• Jouvet 
ilaveten: Paramount Jurnal , Grcta Garbo ltalyada ve Anlturya hidiıclulnın ırıabadl · Bugüı: ıaat 11 de tenxillitlı matine 

Senenin en büyük - en muazzam - en muhteşem .. en nefis Tiirkçe Sözlü ve Türk Musikili filmi 

MiHRACENiN GÖZDESi 
i PEK ve SARAY sinemalarında görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

• 
1 

Bugün aaat 11 de tenzilatJı matine 41
------------------------•' 



3 Nisan 

Silif kede imar faaliyeti 
Beş yıllık imar programının tatbikı sayesinde gerek 
kasabada, gerek kaza hududları dahi:inde bir çok 

yeni ,eserler meydana getirildi 

Silif'ıee Memleket hastanesı 

Silifkede tatbik edilmekte olan beş mektedir. Mıntakanın her tarafında 
ly.ıllık ~ar programı ıle b.r çok yeni - 1 bir çok aşılı ve aşısız zeytinler vardır. 
.kler vucude getirilmiştir. !Şimdiye kadar 2500 kadar zeytin ağacı 

Kasabada bir Atatürk anıdı yaptırıl- ! aşılanmıştır. Köylü için de 50 damız
mış, etrafı bahçe haline getirilmiştir. lık boğa, 1 O eşek aygırı satın alınmıştır. 
Bel~diye kasabanın elektıik ihtiya- Sıtma yatağı olan bataklıkların çoğu 

cını gıdermek için bir ~lektrik ınotörü kurutulmuş ve bu yüzden mmtakada 
almış ve elektrik hattını 3 kilometre sıtma hastalığı hemen he..'llen kalma -
uzatmıştır. Bır umumi hela yaptırıl- mıştır. 

80.N POS'.rA 

Erzincanda mühim 
bir eser bulundu 

Erzincan 2 (Hususi) - Şehre beş saat 
mesafedeki Altıntepe mevkimde demir· 
yolu inşaatı için taş çıkaran ameleler yer 
altında eski zamanlara aid bir bınaya te
sadüf etmişlerdır. Binanın içinde öküz 
başı heykelleri, yekpare bir kazan, vazo, 
15 kılo ağırlığında bir gümüş külçesi bu
lunmuştur. Hadise derhal telgrafla An • 
karaya bildirilmiş, bir heyetin gelip ted
kik etmesi için hafriyat mahalli muha • 
faza altına alınmıştır. 

Malkarada h:r amele toprak 
altmda kaldı 

Köylerimizin ve 
inkişafına 

köylülerimizin 
çalışılıyor 

Malkara (Hususi) - Camii atik ma
hallesinde yeni yapılacak bir binanın 
temelmi açmakta olan ameleden Haşim 1 

Topçunun üzerine 5-6 metre yükseklı- Karacaviran. köyü çocuıdanndan bir grup 
ğinde bir duvar yıkılmış, Hasun Topçu . .. -
ankaz altında k 1 t y · 1 d h 1 Karacavırandan yazılıyor: Koyumuz, Bu köy bundan bir asır evvel, KaraJ 

a m~ ır. ara.ı er a Af .1A • • Ş h d h. · d'l d d ı...o b d b · · lrn'' doktor Hamd· G ·· ta f d t d . yon vı ayetının u u na ıyesınc ı a ın aı-.ı ır ere cyının zu un-
1 uven ra ın an e avı b ·ıı İ ·1· . h d d d d b' l k Ka d'll' k" .. d altına aluunış h kk k b' .. 1.. _ ag ve sparta vı ayetı u u un a en ızar o ara ra ı ı ·oyun en 

ve mu a a ır o um k". 90 ı· 1 .. d f 1 ''f 1 1 k" l ' 1 ta f d ı· ho., den kurtar lrn t aın ev ı, a tı yuz en az a nu us u ayrı an oy u er ra ın an, evve a ..,..., 1 ış ır. bir köydür. hane olarak kurulmuştur. 
izmlrll talebeler Manisaya rtttııer Halk maarife candan bağlıdır. Köy- Karadilli köylüleri, şimdi, bu köye 

Manisa <Hususi> - İzmir, Karşıyaka. kız· lü, hiç bir yerden yardım görmeden 4,5 kilometre me5afede bulunan Pınat 
öğretmen okulu izc.llerlnden 40 kiş1llk b1r bir köy mektebi, bir köy kona~ı, bir de sularını 13 kilometre mesafede bulu
grup, beden terbiyesi öğretmenlerile beraber cami yapmıştır. Mekteb bu sene dör- nan kendi köylerine almağa teşebbüs 
burnyıı gelmişler, merasimle karşılanmışlar- .. .. . ' . ı' · h di l 
dır. Halkevlnde kendilerine bir ziyafet veril- duncu yılını ıdrak etmektedır. Ik yı- etmektedirler. Hükumet mü en ·sen 
miştlr. lmda, muallimin ücretini de köylüler bu hususta keşifler yapmışlarsa da ne, mış, mezbahanın noksanları ikmal e

dı lmiştir. Belediye kasaba yollarının 
1 O kılometrcjk bir kısmını tamir ettir
m .• postane civarında bir meydanlık 
açmı fır. 

Y Urdda spor hareketleri 
keselerinden vermişlerdir. ~ıce henüz helli değildir 

Nafıa 350 kilometre kadar yeni bir 
yol ) ;Jt ~mı , 150 kilome+rel'k bir kıs
~ı da tn'TI r ettirmiştir. M€'vcud yı.iz 
ko d n 60 ında telefon tec;i~ .. tı vücudc 
getırtlm• ir. 

~aza'i -veni b"r orta okul bıl"'ası yap-
t r Keııa merkt. zınde 3 ve 
24 d rd(' olmak üzer mıntakada 
271lk 0 ul vard•r. Köyler ndP okul ol
mı an ta1d ckr okulu olan yakın köy
ler le cıkumaktadırlar . 
. ~ zanın en mühim scrvetı ıeytinci
bktır. Son zamanlarda a~açlarda görü
len bazı hastalıklarla da mJcadE:'le edi!-

Manisada yeni ebktrik 
tesisah yapıhyor 

-
~ 

lzmıt (Hususi) - Vil:iyet fıdanlı - güne inkişaf göste!"IY'eıneaır. Resimde 
ğında halka aşılı meyva fidanı tcvziine halka tevzi edi~en ~idanlar ve .. k:ndile
devam edilmektedir. Kocaeli mıntaka- rıne fıdan tevzı edılen halk gorulmek· 
sına pek faydalı olan fidanlık günden teclir. Manisa (Hususi) - Vilayetin ele!<

lnk_ santral binası i~aatını ta!lhhüd 
etmı~ olan firma mümessilleri buraya Eskişehırae geçen yu teşKıi edilen kaymakamı Kemalin namıu.ı ızareten 
g:lmışler; şehrin muhtelif yerlerine di- bayanlar spor klübü günden güne inki- Kemal spor klübü adında bir klüb ku
k1lecek elektrik direkleri için temas- şaf .e~ekte, aza sayısı artmaktadır. rulmuştur. Klübün açılış merasimı yüz-
lara baş1amışlardır. Bu ınkışafta klüb başkanı bayan Seni- lerce kişinin iştirakile yapılmıştır. Klü-

Halkcvinin arka tarafındaki 1 w y:nin büyük bir hissesi vardır. Klü- bün forması kırmızı-lfıciverddir. Şim-
bir park haline getirilmesi .. ç:ml~gın ı bun verdiği balo bu yıl Eskişehirde ve- dilik yalnız futbol ve atlı spor branş
te geçilmiştir. Bu nevı'de ıçdı?_ aa .

1
Y
1 
e-ı rilen baloların en nezihi, en güzeli ol- larında çalışılmaktadır. İleride di~er 

d t n ıger ış er t Kl"b" · 'hd f ·•· b I d 1 kt e amamlanıp şehir el kt .•. t k . muş ur. u un ıstı a ettıgı gaye şu e er. e açı aca ıı·. 
d'ld.k e rıgı a vıve Tü' k ı· . .. 11' - . . . k 

e ı ·ten sonra zaten .. 1 1 M r nes mm guze ıgını temın etme - K d f tb 
1 ' • guze o an a- . K .. onya a u o maçı n ~ , b•r kat daha gu" 11 1_ • tır. lub stk sık tanışma toplantıları 

s ze cşece~tır. apm kt h b. d l ·ı Konya (Hususi) - Mıntaka birinci-on i n 'erde et fiatları da ucuzla _ Y k a . a, ep ır ara a yeme t yenı -
mı tır. Kovun eti 35_40 - . ıı:. 30 me tedır. si Selçuk spor klübü ile İdman yurdu 
1

• ' sı ır etı .1- Klüb 'd h t· · · · · f bol t k ' k l 1 I'd :.r>U uşt n ~~tılmaktad ı are eye ı yaz mevsımı ıçın ut a ımıarı ·arşı aşmış ar, man 
Terfan vıı·yctım· ır.t . d'l . bir porr.ram ha~rlamaktadtr. Yeni yurdu takımı bıre karşı beş sayı ile gtı-

k" ıze avm e ı en ıc;- d 1 b a·· 1 w. b 
1 

· · 
ı~ müdürü, ec;ki Ayvalık hükumet pr

1
ogram ~ ya nı~ e. ıı spor a:- d_egıl, 1i ge mıştır. 

tabıbi doktor Mu affe Al t b at ı spor, otomobıl, bısıklet, motosıklet Smdırgıda gürcşJcr 
r a ur ura.ya 1 k k . . . . tj geleı ek yrni vaz'fe.,ine b::ı~lamı tır. ra:ış arı, ır oşuları gıbı .saır spor ış- Sındırgı <Hususi) - ç haftadır 

ş erı de :>er almaktadır. Resımde bayan- kaza dahilinde yapılan düğünlerde 
lzrnirln yeni vapurları lar spor kliıbünün son toplantısınd:l pehlivan güreşleri, at koşulan ve cirid 

! . hazır bulunanlar görülmektedir. oyunları yapılmaktadır. Galatac:aray 
Al Zinır (Hususi) - İzmir lımanı • için Boğazlıynnda yeni bir spor teşekkülü kliibüne knyidlı olan Kozlu köyünden 

manyada inşa edilmekte olan Efes ve kuruldu İbrahim Tutvur, bu güreşlerden ıkisi:ı-
Sur v url d · · d' 1 · t' B 
va url · arı enıze 1? _ırı mış ır. u Boğazlıyandan yazılıyor: ~fütareke de, geçen ve evvelki seneler İstanbulda 

P ar 750 şer yolcu •stıab edecek ve yıllarında Hürriyet ve İtilafcılar ta- güreşmiş w tanının~ ruan Balıkesir 
nıayısın on beşinci günü Izmirde bulu • rafından nemrud Mustafa divanı harbi- klübüne kayidU Şerif pehlivanı yen-
nacaktır. ne v ·ı k l h B • 1 1 • t' ~ erı ere ası an mer um ogaz ıyan mış ır. 

H n B y \allahi şn ı-
Yoı uın do rı.ı u.. .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 

•.. bazı açıkgözler Avrupa. 
dan eski elbıseler gctirıp bu
rada yüksek fiatla satıyorlar· 
mış .. 

. .. ne kadar eski şey varsa 
hep 1stanbulda toplanıyor, 

Hasan Bey-Tabii birader 
' bHmiyor musun, İstanbul asa-

rı atika §chridir!. 

A~ağmrt köyünde .ttta tü.rk anıctı açııırken 

Muradlı (Hususi) - Muradlıya iki köy ch·arındaki çiftlikler de istimlfık 
saat mesafede ve Tekirdağ şosesi kena- edilmı~ ve arazisi göçmenlere tevzı e
rır.daki Aşağısırt köyünde baymdırlık dilmeğe başlanmıştır. Burada mühim 
faaliyetine büyük bir hızla devam edil- mikdarda hayvan yetiştirilmekte ve 
mektedir. Burası evvelce küçük bir köy sütcülük hayli ilerde bulunmaktadır. 
iken buraya yerleştirilen göçmenlere Köylünün de büyük bir şevk ile iştirak 
de evler yapılmış ve köy çok şirin bir ettikleri büyük bir mekteb binası ku
durum almıştır. Son gelen göçmen ka- rulınuştur. Köyün güzel bir Cumhurı
fileleri de buraya yerleştirildiğinden yet alanı ve Atatürk anıtı rla vardır . 

................................................................................ 
Bayburt Halkavi faaliyeti Hasankalede radyo 

Bayburt (Hususi) - Bayburt Halk Hasankale - Hasankale, Halkevi ıld 
e\ ı ıyi bir şekılde çalı~maktadır. Halk hoparlörlü bir radyo get.rleccktır. Bu 
evinde haftada hır defa halka konfe - hoparlorlC'rdf>n biri un·umi bahçfy<'. di
ranslar VC'rilmektedir. Evde on gün eri de b 1 d y meydanına konacaktır. 
devam eden bir halk şairleri gecesı ter- ı Halk r.~r • r:u uklarcian, .. gerek d · nya 
tıp cdilmış siır miısabakılan yapılmış- havadı erınd n, g r k muz kten, bu s~-
t S 'l ' '> .. } b' k't b b }' d rEtle lı;tıfade etrr is bulunac klır. 
ır. eçı en şıır er ır ı a a ın e -~ . . . . . . . • . . . . . • --~ 
ncşı edilecektir. hastalaı ın ılaçları temin edilmiştır. 

Halkevi içtimai yardım kolu bir çok Haftanın beş gC'cesınde açık bulunan 
fakir ve kimsesizlere yardımlar yapmış Halkevi kütüphanesine bir sene iç:nde 
tır. Fakir talebenin okul fütiyaçları ve 1 735 yurddaş devam etmiştır. 

' 
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t Sayfa 

HAdiseler Karşıımda 1 

NEVOM 

S 
abah, evimcen çıkıyorum. Ya • - Hele parayı tamam verdin mi bir 

.1 1.: . erkegyini görü • bakayım. 
nımız.:ıar.l evın Oradan ayrılıyorum, sigaramı yaka· 

yorum. SeW.n-.lıyor: cağım.. Kibrit almayı unutmuşum. B!r 
- Merhaba komşu! başka dükkanın önünde tekrar duruyo • 
Bir kaç adım yürüyordum, dılencilıği 

meslek edinmiş, bir kutu i~ine lfoyduğu 
kağıdı sarılı üç tane şekerı de dılenmc> 
yasağına karşı sitler ola~c.i: kullanan b!r. 
çocuk karşımda boynunu büküyor: 

- Amca, n::! o1ur b:ı· kuruş versene! 

Portakalcı küfes•ni kaldırımın kcna • 
rına koymuş; beni görür görmez bağırı • 
yor: 

- Sen erbabsın, anlarsın .. Bu Finike

lerden yirmi tane al! 
Kalabalık tramvaya biniyorum. B..?n • 

den sonra binen bıri özür dıliyor: 
- Beyefendi, aU~dlnız; siz: raha~sız 

ediyorum. 
Gazetemi açıyorum. Gün doğmadan 

meşimei şebden doğmuş, havadislere da

lıyorum. Kulağımın dibinde bir ses çm· 
lıyor: 

- Gazeteli bilet! 
Tramvaydan inıyorum. Karşıdan kar

§lYa geçerken bir otomobilin sür'atini 
kesmesine seoeb oluyorum. Otomobilden 

bir ses yükseliyor: 
- Babalık iki dakika bekliyemedın mi, 

acelen ne? 
Bir paket si~ara nlııcağım Sigara sa -

tan dükkanlardaıı birinin önünde: duru
yorum. 
-Ağabey ne ıstiyorsun? 
- Bir paket birinci nevı sigara .. Pa-

ralan sayıyor: 

rum. 
- Emriniz eie:ıdım. 
- Bir kibrit! 

- Buyurunuz efendim. 
Kibriti cebime koyuyorum. 
- Gene buyurun beyefendı, teşckkiir 

ederim efendim. 
Hızlı yürüyen b;ri koluma şiddetli:' çar

pıyor; ve çarpmasıie çıkışması bir oluyor: 
- Kör, gözünü aç. 
Bu sefer de ben, yanımdan geçenin 

kaza ile koluna çarpmış bulunuyorum. 
Özür diliyeceğim. O benden evvel dav • 

ranıyor: 1 

- Affedersiniz., kabahat bende oldu. 

Şapkasını çıkarıyor ve hürmetle selam
lıyor. 

* Benim, hemen her gün maruz kaldı • 
ğım bu tarzdaki muameleler·? ve hıtab· 
lara başkaları da maruz kalıyorlar. On • 
ların nasıl düşundüklertni bilmem ama, 
ben §Öyle düşünüyorum: 

Ben; hakaret edilecek bir insan mıyım, 
yoksa hürmet edilecek bir şahıs mı. ya· 
hud da ikisi ortası mı? 

Ben; komşu muyum, amca mıyım, er
bab mıyım, bay mıyım, bey miyim, 

beyefendi miyim, gazeteli miyim, baba • 
Iık mıyım, ağabe; miyim, kör müyüm ... 
Ben neyim? ... 

lsmct Hııtusi 

C Bunları biliyor mu idiniz? 1 
Bir kibritle Uç sigara yakmak 

neden uğursuz sayılıyor 
Bö..r kibritle üç 

sigarayı yakmanın 

neden meş'um ol
duğ1mu bıliyor 

musunuz? Bılmi

yorsanız bildire
lim: 

İngilizlerle Bo-
erler harbeder-

lerken açık arazide .sigara içen İngiliz 

askerleri, sigaralarını yakmak için kfö

rit yakarlardı. Bu ışık, karşı tarafın av

cıları için mükemmel bir hedef teşkil e

derdi. Kibrit yak1ldığını gören askerler, 

sigaralarını yakmak için kibrit yakılan 

noktaya toplanır ve böylece düşman kur-

ihanet nasıl 
Anlaşılır? 
Bay H. A. ya: 
Oğlum; 
Ben senin zevcenden şübhelenmeni 

yerinde bulamadım. Çünkü, bahsetti
ğin hastalık, senin çocuk sahibi olma .. 
na mani değildir. Çocuğun izdivaçtan 
epey sonra dünyaya gelmesi de gayri 

tabii sayılabilecek bir hadise .sayıl

maz. Bu bence, geçirdiğiniz hastalık .. 
ların yormuş ve zayıflatmış bulundu
ğu bünyenizin, yaratıcı kudrete biraz 
geç kavuşmuş, yani biraz geç dinlen
miş olmasından ibarettir. 

Kaldı ki, hastalık mevzuubahs bu· 
Junmasa bile, izdivaçlarından birçok 

seneler sonra çocuk sahibi olmuş bir 
çok çiftler vardır. 

Bu, insan bünyelerinin pek seyrek 
görülmiyen tabii cilvelerindendir. 

Bu itibarla, bu çürük temel Uzerine 
koca bir şübhe binaSl kurmanız mana
sızdır. 

Hem çocuğunuza, hem zevcenize 
karşı haksızlık etmiş olursunuz. Üste
lik te, bu haksız, bu yersiz şübhe yü
zfinden, aile hayatınızın huzurunu, se
lametini, saadetini, hatta istikbalini 

1 Paraşütü açılmıyao bir adam 
havada ölmez 

Tayyareden atlı
yan ve paraşütü 

açılmıyan bir tay
yarecinin yerle te-
masa gelmeden 
öldüğü sanılır. 

Halbuki büyük bil 
yükseklikten dü
§en insan, ancak 
yere çarpınca ezi· 
lir ve o sadme ne
ticesinde ölür. Bu
nun kuvveti, tıpkı 
bir lokomotif sadmesinde olduğu gibi sa
atte (350) kilometredir. 

--·································-···· .. -··· .. ··-·-... 
şununa hedef olurlardı. Bir kıbritten üç 

1 
sigara yakınanın şeameti işte o zaman 
anlaş:ılmışbr. 

il 

tehlikeye sokarsınız. Çocuğunuzun si
&e be11ıZemiyen taraflarının bulunması 
da gayet tabiidir: Birbirlerine hiç ben
U?miyen birçok kardeşler, analarını, 

babalarını zerre kadar andırmıyan bir 
çok çocuklar, ve bir anadan, bir baba
dan doğmadıkları halde, birbirlerine 
ikiz sayılabiJecek derecede bcnziyen 
birçok insanlar vardır. Bu da gösterir 
ki, tabiat ayni cinsten markalı mal çı
karan bir fabrika değildir! 

Bugün kan tahlili de, irsi mensubi
yeti kat'iyetle tayine kafi gelen bir 
ölçü sayılmıyor. Hatta fen hazan bir 
zenci kanile, bir beyaz kanını bile bir
birinden ayıramadığını itiraf ediyor. 

Bu itibarla, siz, istediğiniz emniyeti, 
bunlarda değiJ, zevcenizin gözlerinde 
arayınız! .. 

Zevcenizin hareketlerini, hallerini, 
sözlerini, iki kelime ile iç ve dış haya~ 
tını kontrol edin ve bunu yaparken 
kafanıza fijbhe değil, mantık ve dik
kat hakim olsun, ve yüzde yüz kat'i 
'bir kanaate varmadan önce, bu şübhe
nizden .:rinhar zevcenize bahsetmeyin. 

Zira o takdirde, bir manasız §ilbhe
den kurtulayım derken, masum hayat 
arkadaşınızın kalbine, ömrünce geçmi .. 
yecek bir yara açmış olursunuz! 

TEYZE , __ ..... 

SON POSTA 

Bu berber kimdir? 

Bu aşcı kimdir? 

.du gnzete müvezzii kimdir? 

Bu ça]gıcı kimdir? 

Ve nihayet bu kimaır? 
Fransada çıkan Vu gazetesi 

Nisan 3 

Derhal cürmümeşhud mahkemesine s'evkedilen suçlu 
3 ay hapse mahkum edilerek tevkifhaneye gönderild: 

Bir meseleden dolayı geceyi İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde 
geçiren Kartalın Soğanlı köyünden renç
per Maksud oğlu Yusuf sabahleyin kalk
tığı zamaıı cebindeki parasının yerinde 
yeller estiğini görerek telaş içinde nö
betçi polis memurlarına haber vermiştir. 
Yapılan araşbrma sırasında paralar, ge
ne nezarethanede bulunanlardan şoför 

Salma Tomruklu Mustafa Paltıronun ü
zerinde çıkmış ve hemen oracıkta tutu-
lan zabıt ile meşhud suçlar mahkemesi
ne sevkedilmiştir. 

Dün yapılan duruşmada suçlu parayı 
yerde bulduğunu ve çalmadığını iddia 
etmişse de şahid polb İbrahim ve Abdul
lah ile nezarethane memurunun ifadesi 
bunun aksini isbat etmiş ve suçlu üç ay 
hapse mahkQm edilerek tevkifhaneye 
sev kedilırüştir. 

Reis paraları saydırıp yirmi altı lira 
olduğunu tesbit ettikten sonra Yusufa 
te.slim ettirmiştir. Zavallı rençper Yusuf 
uçup gittiğini sandığı paralarının birkaç 
saat içinde gene yerine geldiğini ve bunu 
çalan nezarethane arkadaşının da üç ay 
hapse mahkfun olarak deliğe t1kıldığını 
görerek adaletin bu seri tecellisi karşı
sında hayli hayret ve şaşkınlık geçir
miştir. 

Mahkeme reisi: 
- Bak sana polis memurları akşam 

paranı say da teslim et demişler. dinle
memişsin. Haydi şimdi 'ay da cebine koy 

ve Orhanm mevkufiyetinin devamına 
karar vermiş 'Ve muhakeme başka bit 
güne bırakılnuştır. 

Mahkemede babasının adresini ve adı· 
nı söylememekte ısrar eden Orhanm taş• 
ı ada bulunan babasından her ay otuz li· 
ra geldiği ve İstanbulda bir lisenin on bi• 
rinci sınıfına kadar okuyup bu sene rnck· 
tcbe gitmem~kte olduğu ve ebeveyninin 
ise oğullarının tahsile devam etmekte ol• 
duğu zannile hala para göndermekte ol· 
dukları öğrenilmiştir. 

Otobüs davası 
Otobüs meselesi etrafındaki neşriyat 

sebebile Tan sahibi Ahmed Emin Yal• 
manla Avni Bayer, Sahur Sami, Recai 
Nüzhet Baban arasında çıkan davaya dün 
asliye birinci ('ezada devam edilmiştir. 

Duruşmaya Recai Nüzhet, Sahur SamJ 
ve vekili Sadi R.ıza gelmemiş ve Ahmed 
Emin Yalmanın vekili de yetişememiş• 
tir. Ahmed Emin ve Avni Bayer gelmişıı 
lerdi. Duruşma gününden haberdar ol• 
dukları halde gelmiycn davacı Sabur Sa• 
,mi ve vekilinin huzuruna bakılmaksızın 
amme namına duruşmanın devamına kn· 
rar verilmiş ve muhakeme 7 nisan per• 
şembe günü St.at 14 e talik edilmiştir. 

Poliste: 

iki amele kazaya uğradı 
Limanda şamandırada bağlı Seyyar vn .. 

ve git. purunn kömfir taşımakta/ olan Denlzyollarl 
Demiş, Yusuf sevinç içinde adliyeden limelesindcn Hüsnü vapurun ambarına dil • 

nyrılmıştır. şerek sağ bacağından yaralanmış, Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bedbaht bir genç bisiklet * BüyUkdere kibrit fabrikası ışcllerınden 
hırsızh "gından mevkuf Firdevs çalışmakta olduğu kutu mak.lnesir.B 

elin! kaptırmış, sağ ellnln §ahadet parmağı 
Sirkeci inzibat karakolunda Ali Şaban kesilmiştir. 

karakolun penceresi önünde duvara da- Taksim ve Kiiçükpazar 
ı yalı duran bisikletin ortadan yok oldu- komiserlikleri 

ğunu görerek evvela arkadaşlannın bin- Taksim polis merkezi baş komiseri Kemal 
mek için aldığını sanarak onlara sormuş Küçükpaznr baş komiserliğine, iklncl şube 
ve sonra aşınidığını anlıyarak aramağa komiserlerinden Midhat da Taksim b;ı.ş ko • 
koyulmuştur. Fakat bu arama kolay ol- mlscrll~ine naklen tayin edllmışlerdlr. 
mamış, inzibat Şaban İstanbulda ne ka- Yaralanan amele ağırlaştı 
dar bisikletçi varsa ayrı ayrı hepsini do- Kurtuluşda Arkadaş sokağında oturan 20 
laşmış, binmek ıçin aldığı altmış sekiz Ii- yaşlarında Aram oğlu Onnik Kurtuluştaki 
ralık bisikletin §U şekilde kaybına hayli Kozmanın demir fabrikasında çalışırken bef 
hayıfJanmıştır. Fakat nihayet bir gün gün evvel sa~ elinin parmaklarını nı:ıklneyc 
Aksarayda bisikletçi Hüseyin kendisine kaptırmak sureWe yaralanmıştı. Vak"r.datl 

sonra Beyoğlu çocuk hastanesine knldırıl -
biraz evvel aradığı markada bir bisiklet mış ve ilk tedo.vısı yn;·ılarak a3•rıcıı. tct nos 
iskeleti getirildiğini söylemiş ve filhaki- aşısı c!a tatbik edUmiş.se de dün gE.ce vücudU 
ka biraz sonra da Orhan adında 18 yaşla-· şlşme~e başlamış ve tıbbı adliye hayıı.tınıll 
rında bir delikanlı bisiklet iskeletile çı- tehlikeye girmekte olduğu blldırilrnlştlr. Tab 
kagelmiştir. klkata devam edilmektedir. 

• Dün birinci sulh cezada yapılan duruş-
mada Orhan: 

- Duvara dayalı bisikleti gördüm, da
yanamadım, blndim ve bir hayli dolaş
tım. Sonra da söküp parça parça ederek 
didonunu, selesini, tekerleğini, kornasını 
ayn ayrı bisikletçi Artin ve Osman adın
da iki kişiye satarak 250 kuruş kadar da 
para aldım, demiştir. Mahkeme şahid o
larak bisikletçi Hüseyinin çağırılmasına 
---··········--·-·········-·····-···--. ... ..._. __ 

Askerlik işleri: 
Şubeye aavet 

Sarıyer Askerlik Şubesinden: 
1 - 938 nisan celbinde plynde sıruf:rct .. n 

316 lifi. 329 dahil jandarma ve rtcnlz sınııın
dan 316 mı. 332 dahil do"umhılar &lı:ıacaıc. 
ikmal ecuıemez.se 333 do"umlulara nıilraca t 
edilecektir. Harb .snnayU sınıfı için 316 Uii 
333 ve gümrük sınıfından 316 Uıi 332 ve gaY'" 
rllsUim erattan 316 115. 329 doğumlular silalı 
altına çağırılacaktır. 

san latifesi olarak Avrupa devlet a - 2 _ Deniz eratı için şubede toplanma ıtı.i• 
damlarının bazılarının resimlerini yu- nü 10 nisan 938 saat dokuzdur. 
karıdaki gördüğümüz kıyafetlerde neş- 3 - Diğerleri için toplıı.nma günü 21 ııl!atı 
retmiştir. Bunlar sırasile sabık İngiliz 938 tııat dokuzdadır. 

d F M 4 - Deniz eratından bedel vereceklerin 9 
Hariciye Nazırı E en, ransız eb'u - ntsan 938 .saat 13 c kadar. Bedellerı mnlmÜ'" 
san Meclisi Reisi Heryo, Ağahan, es - dürlüğüne yatırılmış bulunacaktır. 
ki Fransız Başvekili Şotan ve nihayet 5 _ Diğer sınıfların bedelleri 20 nisan 938 

Ni - eski Belçika Başvekili Van Zeeland'dır. akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 

l
1 
__ B_a_c_a_k_s_ı_z_ın_m_a_s_k_a_r._a_ıı_ll_l_a_r_ı_: __ , _ ________ D_oı_a_ş_a_n_i_P_, 

' 

rı. 



3 Nlliuıı 

Emekli Türk Generalleri yarınki dünya harbini 
" Son Posta,, ya anlatıyorlar 

• 
ng te e • F ra - s a 

bloku )manya, ltalya ve 
J onya ile ç r ışırsa ••• 

Bundan evvelki dünya harbinden bir intıoa: Alman ressamına gorr. JV1arn 
meydar. muharebesi 

(Baş tarafı linci sayfada) . ve cenub sahillerini ı:aptedecek!erdir. Fa-
mevkiini idame ettirebilmesi için mutla- kat, ufuklarında, güneş b3tmıyan İngiliz 
ka lazımdır. Kuvvetli bir orduya sahib imparatorluğunun cihan bakimiyetı s:ya
İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya karşı- setine veda edeceğini ve Alınanlarh İtal
sında Alman ve İtalyan kuvvetlerinin yanların ona halef olacağını ummuyorum. 
zafa düçar olacakları düşünülebilir. Fa- İngiltere, harbi uzatacak ve böylece, ge
kat burada nazaıı dikkate almaklığımız nel savaşta olduğu gibi, gene galibiyet 
icab eden bir mesele var: Acab:ı Sovyet bayrağını dalgalandıracaktır. 
Rusya bütün kuvvetlerini Avrupaya ve- Esasen şu noktayı nazarı dikkatten u-
rebilir mi? zak tutmamalıdır: Alınan donanması Ak-

Sualinin cevabını gene saym general denizde bir rol oynıyamıyacaktır. İngıl-
veı:di: tere bir harb vukuu takdirinde Kale ve 

- Hayır! Japonyayı unutmamak la- Ccbelüttarık boğazlarını kapatacak ve 
zım. Sovyct Rusya, şark ccbhe!:;inin eın· Akdenizdeki donanması, Fı·ansız do
niyeti için ordusunun bir kısmını Japon nanmasının da yardımını temin ettikten 
hududunda bekletecek veyahut o cephede sonra, İtalyan kuvvetle11inin karşısında 
de harbetmeğe mecbur olacaktır. Vakıa, aciz duymıyacaktır. 
Japonlar bugün yorgundur. Onları oya- General Ziya Yergök bir lahza soluk 
lnmak için §imdılik büyiik bir kuvvete aldıktan sonra: 
ihtiyac yoktur. Fakat yarın? Işte, bütün - Gelelim, şimdi, diğer mese1eye, yani, 
bu vaziyetler karşısında, iki tarafın askeri Alman • Rus harbine, dedi. Eğer, bu mu
kuvvetleri arasında muvazenet hasıl ohı- kadderse Alman ordusunun yapacağı iş 
yor, demektır. Fransız hududunu müdafaa eımek ve 

- Bu rnuvazenet, bir Amerikan mü.fa. Rus cebhesinden hücum etmektir, faitat 
halesile, İngiltere ve Fransanın lehine bir Rus kuvvetlerinin hemen mağlub olaca
faikiyete çevrilemez mi? ğı ve hatta kat'i neticeyi verecek olan bir 

- Amerikanın, vukuu mukadder bir meydan muharebesini kabul edeceği şüb
A~rupa harbine karışması, Lence, şül:ıhe. helidir. 
Ildır. Meğer ki, Aksayışark \'azıyeti, A- Rusya, pekala biliyorsunuz ki vas1 bir 
merikayı bitaraf olmaktan :ılıkoyarak bir ülkedır. Ordusunu, düşmanı oyalıya oya
taraf olmağa sürüklesin. Fakat bu müdn- lıya geri çekmekten ve bu suretle hasmı
hale de ancak harb uzdığı takdirde fay- nı hırpalamaktan bir şey kaybetmıyecek; 
dalı olabilir. 

bilakis sevkülceyş noktasında'l onu u-
General Ziya Ycrgük'e otorıter ve dP- zaklaştırmakla galibiyet ihtimalıni artır

mokr~~ devletler arasında tahaddüs etli?- mış olacaktır. 
cek sılfıhh bir ihtilaf karşısmda, Merkezi Bu haı bde, Almanların hedefi, bence 
Avrupa devletleri ile bunlara yakın olan- (Drang nach üsten) tabirile ifade ettik· 
lann alacakları vaziyeti sordum. !eri gibi, Romanyanın petrollerincien isti-

- Macarlar ve Bulgarların, umumi fade etmek suretile Karadenize inm~ O· 

harbden mat!dur çıkmış milletlerden ol- lacaktır. 
mak itibarile Almanyaya iltihak edecek- - Alman ordusu taarruza gcçt.ği tak
leri Vehleten düşünülebilır. Fakat bu iki dirde, Sovyet Rusya toprak!anna vasıl ol
devletin dostluk veya düşmaniığı muha- mak için hangi yolu takib edecektir, -e:::a-
rebenin alacağı seyre bağlıdır: Otoriter 

1 

ba? • 
devletleri iltizam etmeleri, Almanyanın - Romanya Almanyanın aleyhinde b!r 
ha.~b başlangıcında faıkiyet göstermesine v:ıziyet alırsa, Alman ordusu için oradan 
mutevakkıftır. Aksi takdird~ ya bitaraf geçmek güç olacaktır. Almanlar, Ru
kalacaklardır, yahud da İngiltere ve menlerin dostluğunu temin ettikleri tak· 
Fransa blokuna geçeceklerdir. dirde mesele kısmen kolaylaşmış demek-

Ayni mülahazayı Lehistan için de var!d tir. Fakat bu, şimdilik ikinci bir ihtimai
görüyorum. Vakıa Lehliler ırk itibarile dir. Bugünkü siyasi duruma nazaran, Al
Ruslara mensubdurlar. Faka~ siyaseteı; manların, dostlan görünen Lehistan a
Almanyaya dönmüş görünüyorlar. Amn. razisinden geçmeleri muhtemeldir. Bu 
Almanya gene savaş başlangıcında zor- suretle Karpat dağlannın şimalinden Ko
bazu gösteremediği takdirde Lehistan da radenize sarkacaklardır fikrindeyim. E
Yllkarıdaki iki devletin yaptığı gibi sasen, Almanlar, gayet kıskançtırlar. Mu-

• Fransa ve İngıltereden yana olacaktır. harcbcyi ne kendi topraklarında yaparlar 
General Ziya Yergök'e: ve ne de bir karış yer vermek isterler! 
- Bu muhtemel Avruoa harbi net:ce- Yukarıda da söylediğim vech!.le Lehis

slnde demokrat veya ot~riter devletler tandan s~rk~rak Ukranyayı istili eder ve 
galib geldikkri takdırdc hasıl olacak va- ~aradenıze. ın~rler. Yoksa, daha ilcrılere 
ziyeti nasıl görüyorsunuz? dedim. gıd~rek Birıncı Napolyon'un Moskova s, .• 

Gayet k b . ferı hatasını tekrıırlamıyacaklarına ka-sa ·ın ır Jestle: . . ·• 
İ nıım. 

- ngiltcre • Fransa bloku muzaff~r - Peki sayın general Sov t R 
olduğu takdirde, ikincı hır harbin onfine nın Alma~vaya karşı bir' •~aryre usya
geçm k · · ~ wı uza gcçe

e ıçın nasyonalizm esaslarını naza- ceğıni umuyor musunuz? 

~1a!~kate aıı:.rak hudud çiz,..cek1eri mu- - Rusların böyle bir harekette bu!una-
ktır, mutaleasında bulunan muhh· c.:ığını ummuyorum. 

U:ıbım kel' l · ·· · d .ı • ıme nn uzerm e utırarak· Esasen Rusya bu taarruzdan bir şey 
d - Fakat, İtalyan ·Alman b!oku kazan- kaıanmıyacaktır. Şimalden Könı~sberg • 
d ığı. takdırdc>, vaziyet dehşetli olacakt1r, Dnnzig yolundan gelmeğe teşebbüs etse
·~dı. Almanlar, müstemlekclerini fa.da- ler, Lehistan ordularile karşıla~acaklar-

sı c alacak!ar; 1 talyanlar, Akdenizin şark (Devamı 11 iuci tayfada) 
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Çin, MilAddan ev· 

ve!, 195 den l&O sene
sine kadar, on beş se• 
ne müddetle impara· 
toriçe Linin memle
kete saldığı korku ve 
dehşet içinde yaşadı. 
Onun verdiği kara· 

rm önüne geçmek. 
zevk \'e ihtiraslarına 
mani olmak, imkan ' 
ve ihtimal dahilinde 
deP,ildi. Sever, okşar, 
öper, sarar, sonra 
boğdurur, ölen aşığı. 
nın hay:ılini düşüne· 

rek ağlar ve dua e
derdi! 

O ölumü, tabaka. 
tabaka, sınıflara gö
re taksim etmişti. 
Açıktan açığa kendisine diışman;ık e • 

denlerden eline geçirdikleri, gözü önün
de; kollarını, bacaklarını, gözlerini, kay
bederek ölürlerdi. İmparatoriçe saatlerce 
süren bu vahşi sahney\, hiç bir teessür 
ve merhamet hissetmeden seyrederdı. 

Hilekurhkla kendisine düşmanlık eden
lerin ce>zası, gene hilekarlıkla verilirdi. 
Bu gibiler, yemek yemek üzere impara • 
toriçenın sofrasına davet edilirler, bil
meden kendisine verilen en acı zehirleri 
yutarlar, kraliçenin kahkahaları altında 
inliye inliye, kıvrana kıvrana hayata ,.e
da ederlerdi. 

İmparatoriçe bütün .;htira·sıarına, çap
kınlıklarına rağmen kocasını da severdi. 
Onun da eğlenmesini, müteaddid kadın· 
ların güzelliklerinden hisscyab olmast
nı isterdi. Bunun için kendisine en güzel 
cariyeleri buldurtur, hca•yc ederdi. Fa • 
kat bu lütüf bu kadarla kalırdı. 

Kocasının biraz iltifat ettıği cariye, he
men imparatoriçenin huzuruna getirilir
di. İmparatoriçe yanından asla eksik et
mediği cellada gaddar emrinı vermekten 
çekınmezdi: 

- Onu çırılçıplak soy! EvvelA kulak • 
larını kes! Daha sonra gözlerini çıkar, ve 
vücudünü parça parça doğra! 

Bu, onun için en büyük bir zevk, en 
büyük bir eğlence idi. Kocasının cariye
lerinden birini bu surt!tle yokettiğı gün 
neş'e içinde sabahtan ak~ama kadar gü
ler, cariyeye en fazla ızcıral> çektirten 
celladı, ıhsanlarına, 10.tGflcrine ı;arke • 
derdi. 

Onun en büyük felsefcsı, hayatta her 
türlü zevki tatmaktı. İ~itilen veya görü
len güzc!Iiklerden istifade etmemtk, an
cak ahmaklara ve acizlPrl! yakışırdı. Hal
buki o, kuaretli bir hükümdardı. Tatmak, 
doyuncıya kadar tatmak, ona ilahlar ta
rafından verilmiş bir hak değil miydi? 

Fakat kendine bu ze,·kleri veren er • 
kekleri de yaşatmamak Hizırndı. Bunun 
için aşıklarına güzel bır maktel hazırla
mıştı. Gece onunla yatar; sever, okşar, 

sarar; sabahlE:yin de bu adamı, kanali
zasyona attırır, zavallı aşık orada pislik
ler içinde boğulurken, onun çektiği azabı 
düşünerek ağl3r; ruhunun rahat etmesi 
ıçin dua edere!!. 

Civarındaki genç ve güzei krallardan, 
prenslerden yüzlercesi bu şekilde can 
vermişlerdi. Bu yüzden genç ve güzel er
kekler, imparatoriçenin zehırlı dudak • 
!arını tatmanrnk için, şehirlerden kaç1yor
lar; uzaklara, dağlara ilttc.ı ediyorlardı. 

Saltanatının son senesı idi. İmparato • 
riçe, Çinin şimali garbtsindckı bir Türk 
hakanının, dillere destan olan gençlik ve 
güzelliğini işitmiş, onu da bir gece sar
mak ihtirasile kıvranma~a baş1nmıştı. 
Fakat işe vakıf olan hakan, bir ti.ırHı im
paratoriçenin kurduğu aldatıcı tun6ın 
içine düşmüyordu. Hatbukı imparatorıçe, 
onu payıtahta celbedeb:ımek içın ne ka • 
dar vadlerde bulunmuştu. ona ne kn • 
dar hayali taçlar hazırl:>.mıştı? 
Yazık ki bütün bunlar. fayda etmıyor, 

bir türlü güzel Türk hakanını aldanacak 
bir çocuk haline sokamıyordu. 

İmparatoriçe bu yüzden büyük bır asa
biyete kapılmıştı. Huzuruna çağırdığı ge
nerallere, vahşi yumru1.iarını göstererek: 

- İlle onu isterim! Yoksa akıbetinizi 
siz düşününüz! demişti 

Herkes korku ve dehşet içinde, ne pa-

p ra 
Yazaıı: H. Hancıoğlu 

• 
rıçe 

ve omuzlar, ince bir 
bel, sonra zarif, be
yaz, güzel bir çehıe. 
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dağınık, asi, kıv:ı·

cık ~lar, bir çift rı 

siyah göı, velht1 ·ıl 
bu ku ·ursuz, guzel 

lnsan, her kadın n 
kalbinde sonm·} • 
cek yangınlar hu ı...le 

getirebilecek bır a· 
fetti. 

İmparntoı ıçe ım-
di güzel Türk haka
nının boynuna butun 
hırsı ile sarılım tı. 

Hakan da düşüncesi~ 
ni hiç bozmuyor, bu 
haris aşk dilencısım 

sad kalarile tatnun 
hasına olursa o~un bu güzel hcı.kanı ı;e-ı edı~ orau. 
tirmek ve imparatoriçenın yatağı.-ıa atı- Artık sabah olınak iizere idı. İmp:ıra · 
vermek çarelerini düşünmeğc bailamıştı. 
Yüzlerce kişi, hakanın bulunduğu şehre 
yollanmıştı. Ve nihayet bır av eğlencesi, 
ökseye basınıyan hakanı, tuzata düşü -
rüvermişti. Elleri bağlı olduğu halde yıl
dırım gibi bir sür'atle imparatoriçenin 
yanına götürüldü. 

İmparatoriçe, bu zaferi çoktan duyn.uş
tu. Sevincinden çıldırmak raddesine geli
yordu. Nihayet senelerdenbcrı çekılen 

hasret sona ermiş, beklenen gfln gel
mişti. Hakan imparatoriçenın Aşıklarını 

kabul ettiği salona tex olarak bırakılmış
tı. Burası hisleri tahrik için, g3yct san'nt
karane tanzim edilmi' bir s;;alnnJu. Dört 
duvarı aynafar kaplıyor, bunların üze
rinde en sefih nıanzaralan gG5tercn tab
lolar görünüyordu. 

İnce deliklerden fış1<ıra!ı kokular, ya • 
nan anbcrler, çok süslü. gemş bir yatak, 
mahsus öteye beriye a~ılmış. şık ve .za .. 
rif kadın çamaşırlan, gl'lııi güzel hıra .. 
kılmış küçük ayaklara mah~us terllldcr, 
\•elhasıl her fey insanUırın sinirlerini 
gevşeten birer unsur oluyordu. 

Hakan, bütün bu şeyl~rle mqı;ui olmu
yor ve düşüniiyordu: Henüz akşam idi. Sa 
baha kadar uzun bir zarr an vuoı. Bu z.ı. 
man zarfında kaçıp kurt1Jlmanın çarelen
ne bakmak. 

Bu düşünceler içinde iken, kapı a~ı~mış, 
imparatoriçe, yarı şeffuf ipı!k tül elbı -
seler içinde görünmüştü. Hakan gozl<'rı

ni bu sefih kadının üı:e-:ine dıkn:ışti. Bu 
esmer çehre, hakiketeıı Çinli!<?-:de pPk az 
görülen bir güzellik arzedıyordu. Ve mcm 
nun, mültefit gülümsiyen dudoklarıle bır 
an için bir melek hslinı almıştı. • 

Ltiübali bir eda ile h'lkanın boynuna 
sarılarak: 

- Güzelim, dedi Neden bent bu ka • 
dar üzdün? 

Sözlerinde o kııd:ır s:ımimıyet, o ka • 
d:ır safiyet vardı ki ail.l&ıımamak imkan 
dahilinde değildi. İnıp:ınıtor'çı.?, bürün -
düğü bu masumiyet perdcsı içınde göz
lerile hakanı tepe:iPn tırna~a kadar SÜ· 

züyordu. Uzun bir boy. genış bır göğüs 

toriçe acıyan gözlerile kendisine bal.tı. 
Hakan: 
- Sabah oluyor. dedı. Sabahın bu gü· 

zelliğinl t>eyretmekten zevk duyma~ 

mısınız? 

İmparatoriçe, belki son arzusunu yerı
ne getirmek için yatağından kalkmış. peıı 
cerenin önünde dışarıya bakan hakanın 
yanına gelmiş ve sou defa onun ince be
line sarılmıştı. 

Hakan: 
- Üşümeyiniz, dP.ii. S!ze örtünüzü ce· 

tireyim! 
Ve pencere önü.'lde bekliyen imparn • 

toriçeyi orada bırakarak, mantosunu ul • 
mış, onun yanında ço\::~ mbcrı gözüne ıli
şen bir hançeri de giı:lıce avuc.urıun iç.ne 
saklamayı ihmal etmemişLı. Mantoyu im· 
paratoriçe sırtına geçirdi. Hakan onu be· 
linden ve mantosunun içinden kavradı. 
Sonra keskin hançerin ucunu kalbine 
dayadı: 

- Bana itaat et! ~oba ev\'e:6 ı;enl öl
dürürüm, dedi. 
İmparatoriçe neye uğrad1ğ:nı an!ıyn • 

mamıştı, ütriyen k~·:·k:ık bir sesle: 
- Ne yapıyorsun? dedi. 
- Bağırma ve bana itaat et! 
Hakan bir aslın heybe!ı ve de~şf'ti ta• 

kınmıştı. Verdiği emır:er n br.~cıreehal 
infaz edilmesini Mıyordu. 

Korkak impanıtor.çe: 
- Ne olacak? di:;'-' sordu. 
- Sevişe, seviş!, tatlı bır aşk d:ık:kası 

geçirmek üzere kollımm arasında, fakat 
hançer kalbinin üzerındC' ve manto ıle 

örtülmüş olduğun halde bahçeye ineceğiz. 
Sen önümüze çık.icc:;cıarı u.zak!aıt:racak· 
ı;ınl Sonrasını görürsün! 
İtaatten başka çare yoktu. Hakan onu 

kıskıvrak kavradL K:ıpıyı attıiar, salım. 
dan geçiyorlar, önlerine tesadüf edenler, 
imparatoriçenin emrı ile çıl yavrusu gibi 
dağılıyorlardı. 

Bahçeye inmişlerdı Hakan irr.parnto • 
r=çeyi bahçenin biraz ilersindeki ahıra 
sürükledi. Kapının önünde rniıscllah b:r 
asker nöbet bekliyordıJ. 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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Biga köylerinde 
Köglii gübresiz 
Kalıyor 
Blganın Geyikkırı köyünden Farl! l'ilm· 

il okuyunnnıuz yazıyor: 

cı- Zlraatclylm. Tarladan, ekimden, 
gübreden, hüJdsn rençb2rllğe nld her 
~eyden anlarım. Gubreler. üst.ünden bir 
yıl geçmeyince tarlaya ntılıımaz. Atılsa da 
faydası olamaz. Bu, tecrübelerle sabittir. 
Boyle lken, koyümüze her ay u[;rıyıı.n sıh
hiye memurları: ıAhırda ve köy içinde 
gubre bulunamaz, sıhhate dokunur. di
yorlar, ve koyluyü - her günkü gtibreslnl 
cünu gününe - tarlaya atmağn ıtıccbur 
ediyorlar. 

Önceden evlerimize h:ıyU uzak olan bir 
yere gübreler yığılıyor ve sene başında tar
laya atılıyordu. Bu hergün atılan cübre
lcrln tarlalara faydası olmuyor ve tar
lalar da gübresiz, kuvvetsiz k:ıhyor, bln
netlce mahsullerimiz azalıyor. Faklr oldu-

iumuz için sun'i gübre de alamıyoruz. 
Gübresini hergün kıra götfimılyen koy
lüden muhtar ceza alıyor . 

Ben bu ceznyı vermeğe razı oldum. Uiıb
reml evime uzakca bir yerde saklıyor ve 
eskimesini bekliyorum. Gfibre deylp de 
r.eçıvermemellylz. Bu, köylunun en buyuk 
derdi ve ihtiyacıdır. Lakin b<>nlm yaptı
ğım gibi başkaları yapamıyor, cezadan 
korkuyor. Koy avlularma ıyasnka derin, 
Bizim yasaklarımız biıyuktür. Bu yru:ağın 
bir kenarına yığılan gubrclerden de sıhhi 
bir zarar gorduği.ımm• yoktur. Bu hu u la 
blzı kendi hallmize bıraksalar olmaz mı'..'. 

l'atih Bahçn-:ın oğlu okıı1, No. 4 dC 
Muhterem Öze.ne: 

- Am~rlkada caddeler ü ı nle dl•lHl 
numara ıle yadcdillr. Binaenaleyh 5 inci 
cadde bir ısım sayılır. Okucıu-unuz lbi 
madamın ismini, oturduğu \ e 
şehri bir zarf us•unc yazaı • lZ, ı. t • 

bunuz yerine gider. .ı 



Nisan .'> 

-Orgü bluzları baharda Şık bir model Yüz tuvaleti 
da giyebilirsiniz 

. Solda: Damalı bir kuma~ gibi. Süs ye
nne kullanılan lastik örgü tıbkı bir ku· 
maş tesiri yapmıyor mu? 
Kroşe ile bu örgüyü hemen bilmiyen 

yoktur. İlk sıra: Atmalı !:ilk iğne, üç il· 
mik koyu, üç ilmik açık renkten. İkinci sı
~a: _Gene bir koyu, bir açık yünden üçeri her üç koyu ilmikte bir kere tekrarln
ılmı~. ~oyular açıkların, açıklar koyula- nır. Üstündeki sırada gent> k.'.lyu renk 11-
nn ustune gelecek. Bütün örgü bu iki sı- miklerin üstle!"i koyu renıc yün!e düz ifr~u 
ranın tekrarından ibaret. yapılır. Beyaz ilnıik!r.r örülmedc n s<J•~a-

Etek, kol kapağı ve yakadaki lastik şiş- nır. Yün bu ilmiklerm arkası:ıd:m geçı -
le ters yüz örgü ... Üç sıra açık, üç sıra rilip örülür. D.:t!l:t sonrak1 sır:ı koyu renk 
koyu yünden... ile tamnmen dil1. örgu yapım Bu sor~ı:nca * sıra baştaki beş koyu sıranın ilkidir. 0-
Sağda: En kol.ıy bir şiş ör5ii~1 • reı)kle- radan itibaren ayni şey tekrarlanır. 

rin değişikliğinden • yünlü kumaş hissi Yaka bu örg•ıde:ı örüırr.ü~ b:r b:ınd-
vermiyor mu? dır. İçi doldurulup kordon haline konul-
"Böyle göz çeken bir kumaşa kendındM muştur. Önümüzdeki baharda en şık el

guzel garnitür olur mu? Yakası, hatta b selC'rde buna rastlıyacağ1z. 

1 

tuvaletinde esas; tuvalet eşyasır_a sahib 
değil, bunlan kullanmağı bilmeknr 

J. Eğer yüzünüz - iyi malzeme kullan-ı 
dığınız-halde - boyayı tutmuyorsa iki ih· 
timal vardır: · 

a. Ya sıhhatinizde bir bozukluk var. 
Bir yorgunluk veya tesemmüm devresi 
geçiriyorsunuz. Bu yüzd~n cildiniz düz
günlüğünü kaybetmiş bulunuyor. 

b. Yahud cildinfa iyi bir halde değil. 
Mesameleri açık veya pek kuru ... 

Bu iki mahzuru gideı·meden boyanma
ya başlamayınız. Muvaffak olamazsınız. 

* 2. Gündüz için sun'i ışık (elektrik ve 
saire) altında, gece için tabii ziya içinde 
boyanrnamaya çok dikkat ediniz. Bu iki 
türlü aydınlık boyaları çok değı~irir. 

* 3. Hiçbir vakit yüzünüzden eski mak-
yaj izlerini iyice silmeden yeniden bo
yanmaya kalkışmayınız. Bilhassa dudak· 
larınızı her boyanmadan sonra yağlı bir 
madde ile, haftada iki kere de (cther sul
furique) lemeye ehemmiyet veriniz. 

* 4. Boyanmaya yanaklannızdan değil, 
gözlerinizden başlayınız. Göz kapakları· 
nızı boyayınca çehrenizin göz alıcı bır 
mana kazandığını göreceksiniz. Bu, sizı 
fazla ruj kullanmak ihtiyacından kurta
racaktır. Önce yanaklarınızı boyarsanız 
farkına varmadan fazla allık sürebilir· 
siniz. 

bir masaj yapını§ demeksıntz. Bu masa) 
bazı kadınlan pembeleştirir, bazılarını 
bilakis soldurur. Allık ve pudranızı tam 
sürebilmek için bu muvakkat pembelı• 
ğin veya solgunluğun geçmesini bekle
melisiniz. 

* 8. Pudra altına sürdüğünüz kremı fr.z. * la buluyorsanız yüzünüze yumuşak bjr 
5. Krem sürdükten sonra daima biraz havlu koyunuz. Üstüne on parmağınızla 

dinlenmelisiniz. Çünkü bu suretle hafif hafif hafif dokununuz. Havlu fazla krc· 
-------------------------------- mii~~yüzünüzüuğu~urm~~bl ~-
Şapkalarda moda olan rarh bir hareketten;izi kurtarır. 

Açı][ renk ince yünlüden elbise. Siyah 
garnitürler.inin etrafı ipekle brode ya
pılmıştır. 

k l 
1. Pudra yüzün her tatafına (dudak-

umaş Ve aarnı·ıu··r er Jarla göz kapakları da dahil) ve bol bol 
O ·· sürülmelidir. Rengi, teninizin renginden 

az açık olmalıdır. 
Fazlası yumuşak bir fırça ile silinmc-

lld~. . 

azun~uğunn cebleri işte bıınun için hep Cebler, kenarlnrı koyu renle düz örgü, 
rend.ınden ... Y~lnız kol kenarlarına düz ortası çizgili birer banc1da'.:l ibarl'ttir. Duğ l 
rengınden tek lastik yapılmış. meler kroşe ile örülmüştür. 1 

İki rop 
Bakınız ne kndar canınız sıkılmadan Dar etek, spor mamodan ibaret takımı 

ö:ece~siniz: Beş sıra koyu renkten düz ör-1 örgiı bluz veya kaza!< pek güzel tamam
gu. Bır sıra açık renk ters, bir sır:ı koyu lar. Bu bluz en s:ıde modeller ar2sından 
renk ters, gene bir sıra açık renk ters.. seçilir. Çünkü ör~ü eşyanın en güzelleri, 
~u~dan sonraki sm1d1 koyu r~nk yünle en sade olanla:dı::-. Basıt bir örgü, düz 
uç ılmik yüz, dördüncü ilmik koyu renk- fakat yeni bir bıcim ve uygun renk]('r ... 
ten örül~e~. Bir sıra önceki beyaz ilmik 1 İşte bu tarz elbiselerin bütün şıklığı bu 
olduğu gıbı muhafaza edilir. Ayni şey üç şeyden gelir. 

İlkbahar mc;»d ında göze 
likler çarpan dev iş· 

Kumaşların ba§ın

da ince, düz yumuşak ~il(J 
yun 'üler geliyor. Çlz- ~\'2~ 
gili faniHilarla eko -
se tüvitler mevsimin 
başlangıcı için tok 
sevilen kumaşlar a -
rası'ldadır. Yaza doğ
ru tual dö ku, krep, 
sürıı, alpak, otoman, 
grogrenler moda ola
cak. Çünkü; bu ku -
maşlar parlak güneş altında göze çok hoş 
geliyorlar. 

Her bahar olduğu gibi bu yıl da empri
meler daha ziyade bol roblarla, fanteıi 
tayyörlerde kullrınıhca:<. Bur.lnnn bıJ
hassa küçük çiçek veya motiflilen pek 
beğeniliyor. İri, eksantrik desenliler ge
ce tuvaletlerine hnsredilmektedir. 

* Renklere gelince: Umumiyetle parlak 
ve göz alıcı olanlar moda: Sarı, pembe, 
turuncu en çok sevilenlerdendır. 

* Biçim ve garnitürlerde de büyük bir 
)'~ilik var. Göğüs her zamandan yukarı
da ve daha dolgun. Bunun için korsajla

rın çoğu büzgülü. Bu tarz bilhassa zay!f, 
ince vücudlulara pek iyi gidiyor. Göğüs
leri esasen şişmanca olanların bir de bü7-
gü ile dolgun görünmiye heves etmeleri 
doğru olmaz. 

Yeni modada elbiselerin umumiyetle 
bellerine çok ehemmiyet veriliyor. En şık 
modellerin belinde hemen mutlak bir de
ğişiklik var: Kimisine göz alan renkten 
geniş sentür konulmuş, kimisinin göğsiJc 
kalça arasına zıd kumaştan bandlar di
kili. Bazılarının belden aşağısı (tünik) 
tarzında. Robclan ziyade süveter • eteği 
andırıyor. Bu so'lur.c•ı pe-c sevı~mckted.r 
ve pek yenidir. Öğleden sonra elbiselerin
de -bilhassa jerse- lerde enine büzgü pek 
çok. 

Koyu renk elbiseler; kordela fiyonga

lar, danteller, çiçeklerle gençleştiriliyor. 
Bunların binbir çeşidi var. Hiçbir kaydü

şart gözetilmeksizin isteğe ve zevke gö

re her türlüsü, her tarzı kullanılnbihyor. 
Bir ışık ve renk mevsimi olan ilkbahara 

da ancak böyle zengin bir moda yaraşır 
değil mi? 

Biri ekose, 
renk 

diğeri 
ipekli 

koyu 

Koyu renk, sade şapkalar ka
ranlık, donuk kış havasile bir
likte düne karışmak üzere. Ta
biat gıbi modanın da en parlak, 
en şen devr.ne giriyoruz. H:~
bir mevsim genç kız ve kndına 
bahar kadar süsl-?nmek imkfım 
vermez. Bütün kış sadeliğinı, 

• an at kullanışını düşündüğ;,i nüz şapkalarınızı artık bol bol süslıyebil:rsinız Mev
sim modası en göz alan renk!eri, en paTlak kumaşları, e:ı çeşidli garniturlerı size 
getiriyor. 
Ağır başlı denölecek şapkalar bile kordeliidan yapılıyor. BurJann, başta grog. 

ren olmak üzere, türlüsG var. Blö la\•ad. sünbül rnavısi, zi.i.mrud yeşiH, kırmızı 
renklerde düzl·.?ti gibi çizgili, damalı, bcneklileri de çok mo.:b. Spor §apkalar iç n 
yün grogrenle bir nevı jers~ (dıiz veya jurlu) kullanılıyor. 

Türban, tok b:çiminde veya kaJopl:m büzgülü §apkaıar daha ziyade çizgili yün 
jerseden yapılıyor. 
Yumuşak tafüı ve fay kordela!arın da bu koleksiyond·ı mühim bir yer: var. 
Akşam için saten kC'lrdeladan şapkalar pek moda. Bunıara ekseriya garnitür ola· 

rak bir demet ~ır çiçeği konuyor. 
Koyduğumuz mod~!ler: 

Yeni şapkaların en güzel süsü: Çi~ektir. Her türlüsü moda. Abiyyc şapkalarda 
kamelya ile menekşe, nerkis ve sfınbül diğerlerine tercih ediliyor. Açık renk 
hasırlnra türlii türıü kır çiçeklerinden demetler koyuyorlar. Renkleri çeşıdli. 
Fakat daha ziyade menekşe moru hfıkim. 

Tül gene moda. Bu bahara mahsus gtizel de bir yeniliği var: Renk renk çizgilı 
veya ekoseli. Yahut mimoza çiçeğine benzer §ekilde altın, gümüş rengınden be
nek işlemeli. 

Pek seyrek, ine":? tüller, fazla sivri veya düz tepelerı süslemekte kullanılıyor. 
Kolay kolay yaraşmıyan şapkalurı hoş bir hale soktugu için vualetin bu yıl da 
moda oluşuna memnun olmak lfizım. 

Solda: Siya!ı Panama dantel gıbi dilimli. Kenarlarına kırmızı gr Jg-:-en geı;i • 
rilmiş. 

Sağda: Yeşil has1rda:ı basık. bir şapka. Kordeltlsı beyat grogren 

.J 

Sağdaki ince ekose yünlüden düz biı 
elbise. Etekleri düz yapılmıştır. Ceblerı 
verevdir. Parlak deriden kemeri ve ya
kasını tutan burulmuş ipekliden kolyeeı 
vardır. 

Soldaki: Koyu renk ipekliden elbısc. 
Eteği verevdir. Uçları pliseli geniş b r 
kuşağı vardır. Göğsüne w kol agızların.ı 
nervürlü parçalar konmuştur. Yakasınn 
bağlanan kravatın da uçları plise yapıl
mıştır. 

.. 
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Sayfa ~ 

Meşhur artist Lavrens Tibet Nevyork operasında 
bir temsilin düello sahnesinde, rakibine hançerini 

salladı, Rakibi birdenbire sendeledi. 
Bu hafta göreceğim z f•J r 

Sahnelerde seyredilen dramlar, acıklı T•• k •• [ d • ·ı • "Jl.6•h • •• d • R b 
hadiseler yalnız hayalen cereyan etmez· .l Ur Çe SOZ en l7l mlŞ lVll racenzn goz esz n Ve 0 er 
~:~::~~isadı:~e:: ::~~~i;~~~a~ Tay lor i/P ]on Kravford'un bir filmi de gösteriliyor 
dır. Gazeteler dikkatle takib edilecek a· Bu hafta Saray ve ,--~~--------------...____~~ 
lursa zabıta havadisleri arasında böyle İpek sinemalannda 
yerlerde sık sık hakiki dramların vuku- türkce sözlendirilm!ş 
bulmakta olduğu görülür. büyük ve güzel bir 

Okuyucularımıza bunlan bir iki de ta. film göstcrilmekte-
rihi vak'a katarak anlatacağız: dir. Filmin ismi c Mih· 

Fransada birinci Napoleon tarafından racenin Gözdesiıı dir 
hnssaten takdir edilen meşhur trajediyen Mevzuu şudur: 
Madmazel Jorjet zamanmın en kudretli Saşa, Broden ve 
dram san'atkarlarından biri idı. Sahne- Mişa Hindistana a:ıe· 
d~ insanların arka arkaya bıçaklnndık- lirler. Maksadlar-, btı-
lrı müdhiş bir dramda çok muvnffakiyet yük bir servete ka-
gösteriyordu. Piyesin en heyecanlı yeri vuşmaktır. Şasa vak-
san'atkfırın aşıkının aldatmasına taham- tile Parıste tanımış 
mül ederek kalbinin üzerine var kuvve· olduğu güzel kadının 
tile bir hançer darbesi havale ederek in· şimdi Eşnapur mih . 
tihnr etmesi idi. Günün birinde hançer /fli> racesinin karısı oldu-
san 'atkarın korsasmın balinaları arasın· ğunu öğreniyor. K:ı-
dan geç-erek bir yara husule getirdi. dının ismi Sita'dır & ,., 

~ 
San'atkarın Y.arası çok ağır d~ğHdi. Fa- Saşa sevgilisi ile gö. ~1fl 
kat baygınlığı uzun sürdü. Polisin yap· Lavrcns Tibet rüşedursun diğer ıkı t • 

mış olduğu tahkikattan hançerin meçhul arkadaşı mihraceyı ~,.. . 
bir el tarafından değiştirildiği meyda· afi\! tam saat 23 de infilak eim•ştir. Müd· soymağı düşUnüyor· 4., 
na çıktı. MalUm olduğu üzere tiyatroda hiş bir panik başgöstermiş, 35 kışi ağ1r lar. Günün bırinde 
snıı'atkarlar, hakiki silahlann benzerle· surette; 115 kişi hafif surette yaralan· Saşa, çok sevdiği Mi

rini kullanırlar. İşte bu meçhul §ahıs, rnışt~r. . . . . . . şa'yı öldürüyor. Mih
bunu değiştirerek yerine hakiki bır han- İkı bın seyırcıyı ihtıva eden Stoddard race karısını bıraltıp 
çer koymuştu. Vak'anın faili meçhul bilhassa çok zarar görmüştür. Polis talı- Kaplan avına çıkı· 
kaldı. I kikata girişmiş, fakat hiçbir şey meycia- yor. Avda mihrace 

1930 senesi şubatında, Viyanada Max na çıkaramamıştır. imdad sesleri duyu. 
Reinhardt tiyatrosunda meşhur muhar- -------- . yor. Bagıran Saşadır. 
rir Schnitzlerin bir dramı temsil ediJ,. Gaze eciler Mihraceye yan:ı~ 
yordu. Aşık kendisine hlyanet eden kızı mak için bu hileye bJ~\ urmuştur. Kendi· 
brovning tabancasile öldürecekti. Kıs- Bur saya gittiler 

1 

ni Kont Sartov diye takdim ediyor ve sa-
kanç aşık rolünü maruf san'atkar .Curt raya misafir ediliyor. Sarayda delikanlı 
Danes, kadın rolünü de bizzat karısı ya- Buı sa kaplıcaları Türk anonim şirkctı Sita ile görüşmeğe muvaffak oluyor. K:ı· 
pıyordu. Bir gece gene bermutad partö· (Çelik Palas otel ve banyoları) tarafın· dının Avrupaya kaçmasını temin ediyor. 
neri üzerine siltihını boşaltır. Kadın yere dan vaki davet üzerine Türkiye V.! ecne· Broden bir aralık başvekil Ramiganl 
yuvarlanır. Seyirciler işin farkında ol· bi matbuatından 40 kişilik bir h1?yet bu görüp Sartovun bir serseri olduğunu bil
rnadıklarından pek canlı bir surette tem- s<ıbah Tophaneden kalkan Denizyolları - diriyor. Bir takım heyecanlı vak'alardan 
sil verildığinden dolayı bu sahneyi var nın Ergün vapurile ve Mudanya yolu ü- sonra nihayet Avrupaya kaçmağa muvaf
kuvvetierile alkışlarlar. Fakat kadın b:r zerinden Bursaya hareket etmtşlerdir. fnk oluyor. Mihrace arknlarından gidi· 
türlü yerden kalkmadığından ve kan sız- Gazeteciler salı gününe kadar Hursanın yor. Malikanesinde bit takım yeniliklerin 
:ınağa başladığından hakiki vlarak öldii· misafiri kalarak o gün Yalova üzeM;ndr:>n yapılmasını isteyen mihrace Fürbringer 
:rülclüğü anlaşılır. ~ehrımize döneceklerdir. Bursa Seslet ı adında bir mühendisi angnjc edıyor ve az 

Curt Daens abdal abdal sahnede apışıp gazetesi sahibi Sedad Ataman Bursa sonra mühendism karısını seviyor. Bir 
kalır. Tevkif edilir, muhakemesi görülür. matbuatı adına vapurda kendı!erine re- gece Berlinde Kristal Palas'da bulunu'r· 
İki sene hapse mahkum edilir. fakat etmek ve karşılamak üzere 1strn· ken rakkaselik eden eski karısını görü

1937 senesi kanunusnnisinin sonu Nev
yorkta büyük Metropoliıan operasında 
provalar yapılmaktadır. Bılahare sinema 
lılemınae büyük bir muvaffakiyet knzan. 
mış olan meşhur bariton Lavrens Tibet, 
Boheme, Rigoletto, La Tosca gibi büyük 
operalan oynamağa hazırlanmaktadır. 

hula gc>lmiştir ve ayrıca Çelil~ Palastan yor. Saşa dahi oradadır. Bnnları yakalat. 
bir memur da şehrimize ~önderiln1i~tı:. mak isterken Saşa sarayı ateşe veriyor. 

Orgeneral Fahreddiıı 
Fransaya gitti 

Mihrace güç hal ile İrene'i kurtarıyor ve 
onu mühendise teslim ediyor. Nihayet 
Saşa sevgilisi, mihrace de mühendisin ka· 
rısı ile Hindistana avdet ediyorlar. 

Ordu müfettişlerinden 0.!'genPral Fah- GÖNÜL AVCISI 
O akşam Cavallerio Rustıcana oyna

nacak. Az sonra orketsra düello faslına 
başlar. Mascagninin kudretli müziği 
herkesi teshır etmektedir. 

reddin Altay dün Lamartini vapurilc cMelek> sinemasının bu haftaki prog-
Fransaya hareket etmiştir. Org<>!ler~l ramını teşkil eden bu filmde baş roller 
Pransada Vişi şehrinde bir miiddet isti· Robert Taylor ve Joan Crawford tarafın. 
rahat edecek ve rahatsızlığını tedavi et- dan yapılmaktadır. 
tirccektir. Orgeneral Fahreddin Altay Peggy babasının arkadaşları ile nhba'J. Sahnede Lnvrence Tibet partöner! J c-

seph Sterzıni ile hançerle düello etmek· Galata rı~tımında İstanbu~ komutnnı Ge- dır. En iyi dostu da Jackson'dur. Peggy 
neral Hahs General c ı c h "d G ayni zamanda derin bir aşk ile Randolf'u tcdir. Düello esmer güzeli Lola uğurun- ' emı a .ı , ene-

d lm ktad 1 rnl Osman Tufan, General İhsan Ilga:?. seviyor. Fakat delikanlı ona hiç ehemmi· 
a yapı a ır. . .. · · · p • · k b d . . . , ı ve bırçok sub, ylnr tarafından uğurbn- yet vermıyor. eggy nın ocası u ara s.ı 
Bırdcnbıre Sterzını sende.er. Beyaz mıştır vefat eder. 

gömleği kan içinde kalır ve yere yuvar- ı Beş sene sonra Peggy bir aralık Ran· 
lnnır. Halkı heyecan kaplar. Herkes ye· tık t d . t "f . l • • dolf ile görüşüyor. Sevişmcğc başlıyqr-
rın. den fırlar. Ne oldug~unu henu··z anh'-•a- e rısa mu ettiş erı arbrılacak 1 • k J k , b"l 

J lar. Peggy mese eyı açı ca ac sona • • 
mıyan Lavrens Tibet elinde kanlı han- . İlk tedrisnt müfettişlerinin azlığı yü- diriyor. Adam bu işden vazgeçmesini kı· 
çer şaşkın şaşkın bakınmaktadır. Orkes- zundcn ecnebi ve ekalliyet mckteble _ ıa tavsiye ediyor. Kız ihtiyar dostunun 
tra birdenbire durmuştur. Koca tiyatro- ıinde teftişler vaktinde yapılamamak • 
da çıt yoktur. Az sonra yaralı götürülür. t~?ır .. Bu mektebi erden bir çoğu he .. ) 
Bereket versin yarası hafifür. Bir ç<?yrek nuz hır sene içinde hiç teftiş görme • 
sonra tekrar rolüne devam içın sahneye I m1~tir ~füfettişleıin vaktinde ınekteb
çıkar. Fakat aradan on beş dakika ya ge-1 lerı teftı~ edememeleri yüzünden ders
çer ya geçmez, tekrar yere yuvarlanır ve !erden tam randıman almak imkanı ol
bu sefer sahiden ölür. Doktorlar k=ılb rnamaktadır. Maarü Müdürliiğü gele • 
sektesinden öldüğünü tesb;t cderlcır. ı cek ders yılında bu hususta icab eden 
Müdhiş bir sinir buhranına uğrıyan Lav- tedbirleri alacaktır. 
rens Tibet aylarca sahneye çıkamaz. ----

1936 senesi te§rinisani ayı. Hollywood- Matbuat umum müdürü şehrimize 
daki büyük bir film kumpanyasının stüd- geliyor 
yasu. Bir zabıta filmi çev.:-ileccktir. Ha· Matbuat Umum Müdürü Naci Kıcı • 
zırlıklar. .ta~mlaAnmıştır. Başroller~e nıan bugünlerde şehrimize gelecektir. 
meşhur ıkı sanatkar bulunmaktadır. Na- Naci Kıcıman, 7 Nisanda toplanacak a
sıl oldu ise bilinmez san'atkfirlardan birı lan Balkan matbuat kongresinde bu .. 
rol icabı hafif bir surette vurması ic'at- 1 ıunacaktır. 
ederken, arkadaşına sert bir hançer dar- -----------
besi havale eder. Yaralı ölüm haline gi- Manisada zabıta vukuatı azaldı 
rer ve bir ıki saat sonra da hayata göz· Manisa (Husustl - Vll!iyetlmlzln emnly;t 
lerini kapar. Mahkeme fail John Dreıviki işler! gayet yolundadır. Tek tuk Ml vak'alar 
pek hafif bir cezaya çarpar. olınaktny n da, suçluları derhal yaknlana -

1937 senesi şubat nyındıı, Ncvyorktn rak adliyeye verilmekte ve ccznlnndırılmnk
Brodway mahallesinde, şehrin büyük si· tndırlar. Emniyet direktörü Taceddin Ortn
nemalarından yedisine gözyaşlan akıtan cın aldı~ı tedbirler, vukuatı, son glinlerde 

Robert Ta11lorla Joan Cf'tlvford cGönüZ ttvcısıc filminin bir sah neı.l~e 

c.Zoraki asker. de meşhur Fran nz komıği Fernandeı 

sözünü dinliyor ve John ile evleniyor. türiır. Orada elbiselerini soyar ve k(\ndi 
İhtilal zuhur ediyor. Randolf yaratanı· elbıselerini ona giydirir. 
yor. Peggy bu haberi alır almaz hemen Espıtalyon ayıldığı vakit kendını Ce
hastaneye geliyor. Randolf nihayet öl- zaire gıden bir vapurda bulur. MFJ'ter a• 
meden evvel Peggy'yi sevdiğini ıtiraf e· dam Fransız müstemleke ordusuna gö-
diyor. nüllü yazılmış ve onun yerine biçare Es-

ZORAKİ ASKER pitalyon gitmiş. Böyle bir şeyden haber-
Sümerde gösterilen bu filmin baş rolü· dar olmadığı hususunda ileri siırdiığü ıd· 

nü meşhur Fransız komiği 1''ernandel yap- diatara rağmen silah altında bırakılır. 
mıştır. Bir sürü vekayiden sonra bir nıusadem 

Espitalyon karısı ile Marsi?yaya gelir. vukubulur. Espitalyon yararlık gösterır 

Bir sahtekara rastlar. Adam bunu iyice ve madalya alır. İşden haberöar olan k 
sarhoş ettikten sonra tenh:ı bir yere gö- rısı gelip kendisini kurtarır. 

bombalar vaz'edilmiş. Bombalar ayni sa- bUsbütun azaltml§tır. Saray ve lpek dnemararındo gösterilen tilrkçe sözlü .. Mihracenin Göz desh filminden iki sahne 
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AltTİP PASİF 

Kasablık hayvan getirmek üzere be- •••••••••••••••• LlT. LlT. 
ıediye ve kasablar şirketinin iştiraki i-
le kurulmuş olan şirket faaliyete geç- lstanbul Borsası kapanış 

Hatları 2 - 4- 1938 
Kasa ve Devlet Bankası nezdln-

deki mevduat • • • • • , , 

Sermaye 200.000.000.-

892.154.377.74 miştir. Şirket, bir taraftan İstanbula 
hayvan getirirken başka tüccarların da ıı---------------ı 
hayvan getirmesine izin verilecektir. Ç E K L E R Dahil ve hariçteki dlğer bankalar 

Adt 1ht.lyatıar 

FevkalAde ihtiyat 
25.954.517.23 

18.303.655.7~ 44.258.172.98 

1.261.327.288.73 

112.889.000.-

1?. 796.285.837 .l 2 

195.008.714.32 

0.826.647.19 

42.007 .666.21 

114.143.612.27 

Şirketin kasablık hayvanları İstanbul 
piyasasında görünmeğe başladıktan 

sonra et fiatlarında hissolunacak dere
cede ucuzluk olacak, bu ucuzluk şir -
ketin mesaisi ilerledikçe daha fazlalık 
gösterecektir. 

Ege ve Karadenizden hayvan geti -
rilcceği gibi şimdiye kadar Suriyeye 
kasablık hayvan gönderen Urfa ve Mar 
din havalic;inden de hayvan getirile -
cekti r. 

Piyasada a:tı yüzden fazla kasab 
mevcudu ka.ınıştır. Kasablann her -
günkü kazançlarının normal şeklini mu 
hafaza edebilmesi için perakende fiat
larla toptan fiatlar arasında dokuz ku
ruşluk bir fark husule gelmesine ça -
lışılmaktadır. Bu suretle kasablar mağ 

Londra 
Xn-Yorll 
PaN 
Mlllno 
Brl\kael 
Atına 

CeneTre 
BofJa 
Aımterd&m 

p_, 
Vl.Jam 
Maılrtd 
Ber11n 
VartOT& 
Budapeff.e 
Bfltreo 

' Belarad 
Yotoh&ma 
Ma.toTC 
Stot.bolm 

Açılı<J Kapanış 
627, CJ.7. 

o.790650 o,790650 
25, 7659 26, 7669 
J6,0238 16 0238 
4,6819 4,6819 

67,022Ci 87,0225 
3.4480 3,4480 

63,6050 63,6000 
1,4278 l ,-Hı78 

2'l,64 22,64 -. 
12.7388 
J,96ı;9 

4.1894 
S.98 

106 21 
&4,4215 
2,7356 

1'3,86 
5°0896 

ESHAM 

-. 
12.7388 
1.9689 
4.1894 
3 98 

10ô 21 
S4,4235 

2,7306 
23 86 
3.C.896 

dur vaziyette kalmıyacaklardır. ı--------.-A-ç-ıJ-,,--K-.-P-.0-,1 
Bigada kesilmiş kuzu lhra.catına 

hız verildi 

Biga (Hususi) - Burada yirmi gün 
önce başlıyan kesilmiş kuzu ihracatı -
na bugünlerde hız verildi. İlk günler
de haftada yüz na yüz elliyi geçıniyen 
ihracat, şimdilerde çoğalmış ve her 
postada üç yüzden b~ yüze kadar ku
zu sevkedilmeğe başlanmıştır. 

İstanbul piyasasına sevkedilen bu 
kuzular, belediyenin üstü kapalı et a
rabasile kesim evinden Karabiga is -
kelesine nakledilmektedir. 

Kesilen kuzuların derileri de der -
hal tuzlanarak her hafta balyalarla 
İstanbula gönderilmektedir. Kuzu eti 
ve derisi ihracatından her sene şehri
mize vasati olarak 20,000 lira kadar bir 
para girmektedir. 

l\talkarada hayvanlar zayıf düştü 

Malkara (Hususi) - Bu yıl kışların 
şiddetli olması, kar ve yağmurun de -
' amlı gidişi bütün hayvanatı pek za -
yıf düşürmüştür. Hayvani maddeler 
istihsali pek azdır. Her sene SO - 60 ku
ruş arasında satılan tereyağı bu sene 
100 kuruştan aşağı düşmemiştir. Ku -
zu eti 50 kuruştur, en ucuz şey yu -
murtadır. Onun da tanesi 30 paradır. 

Buğday yedi buçuk kuruşa satılınakta
dır. 

Almanyada otomobiller benzin 
yerine havagazı kullanmıya 

başladılar 
Almanyada Stuttgart şehri hava ga 

zı kumpanyası otomobillere benzin ye
rine havagazı vermek üzere tevzi ma
halleri açmıştır. 

Şehrin lağım sularından elde edi -

Anadolu tm. • eo 
pqln 
A. ım. ,. eo ndtU 
BomonU - Hektar 
Aslan çlmento 
Merkn b nkaaı 
İf Bankaaı 
Tele ton 
1Ulhat n DeQlr. 
Qark Dettrmenl 
"JVtoe 

100 100 
10 60 10 60 
8 60 

12 76 
ı ıo 
7 

İSTİK RAZLAR 

Açılıı Kapaaıt 

ftrk bOrc• 1 P81ln 
• • l ndell ısı 46 19 45 
• • U Yade!. 

T A H Vİ LAT 

Anadol• 1 ptl. 

• ı T&dell 
• u pe. 
a ll Y&. 

Anaclolıa m t1. ııeıtn 

Açılıı Kapaoıı 
u 50 41 50 

41 r;o 41 50 

40 2" 40 2ö 

PARALAR 

~t aıtuu 1 Aı_:ı 1 ı Banma\ o.. a -

len bu g~zda fazla mikdarda metan bu 
lunmaktadır. Bu gaz kömürden bildi -
ğimiz şekilde çrkarılan havagazından 

da çok daha kuvvetlidir. Bu gazın kuv
veı haruriyesi benzinden yüksektır. 

1 m/3 gaz l litre benzinin yerini tut -
maktadır. Bu gaz husust büyü!< şişe -

!erde satılmaktadır. 200 atm. kuvve -
tinde olan gaz 12 m/3 lik şişelere vaz'
edilmektedir. Bu 12 m/3 lik gaz 150 

kilometrelik bir mesafeye yetmekte -
dir ki benzine nisbetle yüzrle otuz nis
betinde bir idare temin eylemektedir. 
Stuttgart'daki gaz tevzi mahallinde her 
gün 3.000 m/3 lik gaz bulunmaktadır. 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsası 

Ankara menkul kıymetler ve kambiyo borsasının nisanın birinci günü Maliye 
Vekilinin kısa bir nutkilc merasimle açıl dığını ve muamelelere başlandığını yaz. 
mı tık. Yukarıdaki resim Maliye Vekili Fuad Ağralıyı kordelayı keserken gös

'· ı C'dir. 

nezdlndekt mevduat , .. • • 

Senedat cfizdıı.nı, Hazine Bonolan 

ve ibrazında nakte tahvil edile-

bUen kıymetler 

Roporlar .•. , 

Muhabirler-zimmet baklyelerl , , 

Teminatlı cart hesaplar 

Bnnkanın malı olan Esham ve 

Tahvilat : 

Devlet.in olanlar, devletçe temin 
edllml§ olanlar ve tahvllft.t 

Muhtellt .• , . , .. 

Başka bankalarda iştirakler 

Oayrt menkuller ve cayrl men· 

kuller üzerine iştirakler 

Muhtellf borçlular . . . --- ---Eshnm ve Tahvlllit hesabı carlleı1 

Ticari kabullerlmlzden dolny 

barçlular . . . . . . . . 
Kefalet ve ~mlnntlardan . dolay 

bo.rçlular • • • • 1 • ,, • 

Nazım Hesaplar : 

Memurin 
ınndığı 

1ht1yat V1 

Teminat için esham , 

bııstret 

205.484.824.43 

I 66.422.947 .50 

18.361.008.59 

44.458.810.03 

755.909.196.79 

Kefalet • • 9.693.050.65 

597.688.70217 

1.876.532.546.99 

11U45.45C.80 

ı.ı 77 .172.674. 75 

499.266.759.22 

184.783.956.09 

35.141.016.20 

83.547 .205.09 

9.791.557.81 

112.889.000.-

11U43.612.2'J 

143.553.439.48 

4.948.905.926.SS 

Esham ve Tahvllft.t hesap!o.n • 2.711.749.061.- 3.521.809.618.41 

Hesabı cari ve tasarruf mevduatı. 

E.5ham ve TaHvilfıt cart hesaplan. 

Muhabirler-matlup baldyelerl • 

Mütedo.vil çekler (çek sirküler) , 

Adl çekler .•.• • 

Muhtem alacaklılar 

Ticari kabuller • • 

üçüncü §ahıslnr hesabına kefalet 

ve teminatlar • . • • • 

Benedat cüzdanı reeskontosu 

Geçen seneden müdevver kAr • • 

Bu devre! hesablye safi Un . • 

Nazım llesaplar : 

Memurin 1htıyat ve basiret 

sandığı 

Kefalet u Tahvllfıt mudileri 

.Esham ve Tah..-llA.t hesaplan • 

44.458.310.0S 

765.602.247 .4t 

2.711.749.061.-

143.553.439.46 

16 244 074.81 

8 469 683.'3 

10.BVl.790.SS 

f.948.905.926.86 

3.521.:809.618.41 

Yekün ı Llt. 8.470.715.!ilS.33 Yekün : Llt. 8.470.'11Ji.5t5.S3 

Reis 
PESENTI 

Murahhas Aza 
VEROİ 

Mürakipler 
GARRONE • ALlUANSİ - GALİMBERTİ 

GARELLİ • MARTİRE 

Baş Muhasip 
_, NAZARETH 

BANKO Dİ 
1937 Yılına Aid Genel Kar Ve Zarar Tablosudur 

Zİl'tll\IET MATLUP 

LiT. LiT. 

Umumt masrıınar 86.952.405.91 Milll ve hulct senedat üzerinden Iskonto ve f a!zler. 69.227.541.51 

Vergl ve harçlar 6.354.094.70 Röporlar üzerinden faizler 3 .794.78.f~ 

Alacaklı hesabı carller llzerlnden verllen faizler • 22.630.63'!.56 HazJne Bonolan, Esham ve TahvllAt ve i§tlrakler 

Senedat cüzdanı reeskontosu 16.2'14.074.81 üzerinden kupon ve temettüler 44.753.50\.'19 

-------~-------Gayri menkul gelirler! . • l.239.059.55 

132.131.208.04 Muhtelif faiz ve tArlar 21.053.107.st 

1937 devrel besablyest san ltlrı 10.891.790.SS 

YekÜJı : IJt. 143.072.998.39 Yekun : Llt. 143.C?7Z.998.39 

Reis 
PESENTİ 

Murahhas Aza 
VEROİ 

Mürakipler 
GARRONE - ALI\fANSİ - GALİl\tBERTİ 

GARELLİ • MARTİRE 

BaşMuhasıp 

NAZARETB 

Türk - Rumen 
Ticar et odası IY eni zahire borsası/ Deııizbanlı 

• • Kadrosu 
Türk - Rumen ticaret anlaşması mu

cibince karşılıklı olarak birer ticaret 
odası kurulması lazım gelmektedir. 

nızamnamesı 

yapılacak 
Bükr~teki Rumen - Türk ticaret odası Istanbul Zahire Borsası için evvelce 
kurulmuştur. Yakında İstanbulda da bir nizamname hazırlanmış; fakat mer
Türk - Rumen ticaret odası kurulacak- jyet mevkiine girmemişti. Tıcaret O -
tır. dalan yerine iktısad odaları teşkil e -

Bu ticaret odaları iki memleket 8 _ dileceğinden esasen mer'iyet mevkii -

rasında ticari mübadelenin inkişafına 

çalışacak, Türk ve Rumen tüccar ve 
,müstahsillerine istenilen malumatı ve -
recektir. 

ne girmeyen bu nizamnamenin de hiç 
bir kıymeti kalmamaktadır. Bi:naena -
leyh zahire borsaları için, iktısad oda
lanna uygun umumi bir nizamname 
vücude getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Denizbanka bağlı müesseselerin m:
murin şubeleri tevhid edilmiş ve De -
nizbank İstanbul şubesi memurin şu -
besi müdürlüğüne Liman İşletme şef • 
!erinden Cevad tayin olunmuştur. 

Bankanın İstanbul şubesi muhasebe 

müdürlüğü İş Limited muhasebe mü • 

dürü Neş'ete verilmiştir. 

Denizbankın hazirana kadara kad • 
rosu tamamlanacak ve o tarihten itiba.
ren tam kadro ile çalışılacaktır. 



3 Nisan SON POSTA -
Frankocular denize 

yaklaştılar 
(BC!§tarafı 1 inci sayfada) silerin mukavemet yuvalarını çevir -

1 TELGRAF HABERLERi 1 

Bir vatandaşın 
Kızılaya teberrüü 

Südet Almanlarının 
şefi dün Berline gitti 

riyente ve Azar kasabalarını işgal etmiş- mek ve şehri tahribden korumak için 
lerdir. doğuya doğru ilerliyorlar. ~'rankistler 

Cumhuriyetçilerin taarruzları Las İn- bu hareketlerinde mühim olan Tamari • 
vıeruasdan Saelise kadar otuz kilometre- tede Lietarayı zaptetmişlerdir. 

Ankara 2 (A.A.) - Kız:lay Cemiye
tinden: İstanbul tüccarlanndan ve Türk 
tebaasından müteveffa H;risto Drago
tıis'in vasiyeti mucibince cemiyetımize 

teberru ettiği bin Türk lirası bu sabah 
ailesi tarafından cemiyete teslim edilmiş
tir. Bu insaniyetperver vatandaşın ruhu
nu taziz ederiz. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Faris 2 (A.A.) - Övr gazetesinde 
bugün Berline hareket etmiştir. Bayan Tabouis, Orta Avrupa me<ielesi 

Henlayn, Südet Almanları için Çckos- hakkında diyor ki: 

lovak hükfune~ tarafından tanzim edi- Orta Avrupa.da gerginliğin bir mik
lec~ ~lan statü hakkında, Alınan ricali- dar azaldığı söylenebilir. Avustur -lik bir cebhede inkişaf etmektedir. Fransada endişe 

Faris 2 (A.A.) - Bugünkü gazete-
Resmi tebliğ ler, komanterlerini bilhassa İspanya 

le goruşecektir. · 
:va - Çekoslovakya hududuna tahşıd 

Barsclon 2 (A.A.) - Mılli müdafaa ne· harbine tahsis etmektedir. 
Güyandaki menfasından anayurda av

det eden Mehmed Aliye cemiyetimizce 
60 lira yardım yapılmıştır. 

Macaristanla müzakereler edilmiş olan Alman kıt'alan, yeniden 
Prag 2 (A.A.) - Venko gazetesi, üç Almanyaya çağınlm1ş ve Avusturya -

küçük itilaf devleti arasınd3 bir itilaf da halen, biri motörlü olmak üzere, 
h.astl o~ma~ı temin etmek üzere Maca- iki fırka ile bir kaç dağ taburu kal -
nstan ıle mu7.akere1ere yeniden başlan- mıştır. 

zaretinin teblıği: Popüler gazetesinde serbest fikırler 
Şark cebhesınde, düşman şiddetli SU· sütununda Zirornski diyor ki: 

rette Leri~ayı bombardıman etmiş ve İtalya ve Almanyanın yapmakta ol
ınevzilerimize kuvvetli hücumlarda bu- dukları ispanya harbi cbir ihtıyat 
l~nmuştur. Sabah bazı mevzilen kaybet- tedbiri harbi •değil fakat Curnhuriyet
tı~e de akşam .muvaff:ıkiyetlı mukabil çi Fransaya karşı bir chazırlık harbiıo 
hucuml 1 · Idık A ·ı b'" '"k . :-ı- a gen a · sı er, uyu za- dir. Buna göre vaziyet almalı ve teşki-
yıaLta .udgratılmıştır. latlanmalıyız. Hadiselerin realitesini 

erı anı b d k tl · · n cenu un a, uvve erımız, ne derece ağır olursa olsun cesaret ve 
Monroycyi tcrketmiştir. soğukkanlılıkla olduğu gibi görmek 

Alkoriza mıntakasında, mukabil taar- lazımdır. Memİeket, 1793 de kendini 

Tokat havalisinde iskan edilen Roman
ya göçmenlerinden muhtaç on aileye 100 
Hralık tohumluk dağıtılmıştır. 

Greta Garbo ve 
kocası Tun usta 

mış olduğunu bildirmektedir. Bu müzıı. 
kereler esnasında silfilılanma sahasında Diğer taraf.tan, Almanyanın Çekos
hukuk müsavatınm tanınması, müteka- lovakyada hadiselerin kendi seyirleri -
bil ademi tecavüz teminatı ve hiç bır hü- ni takib etmesine intizar karan ver -
kfunetin itilafa dahil memleketlerden bi- miş olduğu sanılmaktadır. Almanya, 
rine daimi surette zaran dokunacak bir bu mesele ile yalnız diplomatik bir 
tedbir almıyacağına dair müşterek bir 

~zlarda bulunduk ve 922 rakımlı tepeyi kurtaran ruhunu enerjisini ve 
l§gal ettik. . . "d ' ld t ı· 
Ş azmını yenı en e e ,. me ı -

ark. orduları cebhesinde, Masgosoya dir. Partinin vazifesi bu lüzumlu 
doğru ılerliyen nasyon:ıhst bölüğünii ta- k Ik d tm' kt' Bunun 
ınam·ı h ık a ınmaya yar ım e e ır. 

ı e ına vett . h . d h lAf·· ·· f h d M k b arıcın e, er şey, a uguza veya u 
er ez ce hesinde, GuadalaJara mm- f . b" t ı· · tt'r Partı"mı'zı·n taka d şere sız ır es ımıye ı . 

S sın a taarruza geçtık ve MonteçUlo, vazifesi bu her iki şıkkı da ortadan kal-
e~~~~blanko, Serrojo ve Kalabaı:ası işgal j dırmaktır. Eğer tamir kabul etmez bir 

Ah hadisenin, yani İspanyol Cumhuriyeti-
anades mıntakasında mücadele şid- . k t ·· .. ·1 k . t i 

detli bir surette devam eylemektedir. ;nın su u unun onune geçı dme. ıs en -
yorsa, bunun zamanı nere e ıse geç -

Tunus 2 (A.A.) - Greta Garbo ile Le
opold Stokovski f talyadan buraya gel
mişlerdir. Artistler gazetecilPrıe fotog
rafcılara izlerini kaybettirmek için ken
dilerini getiren vapurun güvertesinde bir 
kaç saat kalmışlardır. 

Greta ile kocası Hanuname'de karaya 
çıkarak Villa Sensebas1iyen'e yerleşırdş
lerdir. Vaktile dük ve düşes dö Vindsor 
da bu villada kalmak istemişlerdi 

beyanname hazırlanması işleri görüşül-
mektedir. · 

Bu gazete Prag, Bükreş ve Belgrad a· 
rasında şimdiden bir itiliif hasıl olduğu
nu ve Budapeşte ile doğrudan doğruya 
müzakereye başlanabileceğini ilave et
mektedir. 

"Son Posta,, nın 
Davası daha 
Haklı görüldü 

bir 

Lcrida mıntakasında mek fü:eredir. 
Al l Ş • (Baştarafı 1 inci sayfada) Barı.elon 2 (A.A.) - Lcrida mıntaka- Cephe gerisi teşkilatı m a D ar U Ş n l g . . _ .. .. . . 

ıanda iki gündenberi şiddetlı muharebe- :Madrid 2 (A.A.) - Cephe gerısı hakkındaki dedikoduları temın ~d~c7k bır ~~ruk r~Jımı verıl-
1~!'" cereyan etmektedir. Asilere kar§ı teşkilatı hararetle devam etmekte ve , • • mesi fikrıd1:1'. Muhıttın B~r~en, .. bu -
go~derılen ÜÇ fırka kuvvctind(ki hücum bir çok hizmetlerde sağlam erkeklerin t e k Z lb e d l Y 0 1 ı a l nun gerek ıktısad, ger~k mı!lı I?Uda • 
kıt aları bunların ilcrlcımesine mani ol- j yerı·ne kadınlar kullanılmaktadır. Mad v· 2 (AA ) Al · b"l· faa ve gerek memleketın umumı tek -

~ ıyana . . - man a3ansı ı 'k · · · -ks lrn · b kunl maga çalı~aktadır "dd b' k lt t !arını ka .. d nı sevıyesının yu e esı a ann-
r·· · n e ır ço yera ı ram.vay - diriyor: Bazı Fransız gazeteleri bugun e d d 

1 
-

Franko kıt'alarının mükerrer hücum- dınlar idare etmektedir. Avusturya hakkındaki iftiralarına de- an ~~. e~ece erde elz~ old~gu me -
larına rağmen h .. k · t ·ı L ·d S"dd ı· h bel selesı uzennde sık sık dikkatı celbet -. . u ume çı er erı anın .,. ı et ı mu are er vam etmişlerdir. Mesela Figaro gazetesi, . . . 
ıkı tarafındaki hatlarını ve mevzilerıni Madrid 2 (AA) - General Miha- B Ş . . 9 d ki ğl çocuk mekten halı kalmamıştı. Şımdı mem -

h . . . uşnıgın yaşın a o unun · tJ ·· - · 1..: b · .. 
mu afaza etmektedirler. hanın harekatı bizzat idare ettiöi Gu- h . h . k ld w b'Jd"rdı'ğı' nunıye e ogrenıyoruz ıu, u ış uze -D . b apıs anesıne onu ugunu ı ı . d 1 t dkikl .

1 1 
. . 

b" un sabah cumhuriyet kıt'aları muka- &dalnjara cephesinde hükumetçilere, gibi diğer yabancı bir gazete de B. Şuş- ı:n e yapı~ e . er ı er emış ve ı -
.ıl taarruza geçerek bir gun evvel terket- jlllÜsaid çok şiddetli bir muharebe ce '! nigin mtihar ettiğini yazmaktadır. şınö~taç e _ _ı,lm.esı pe~ yakm1aşrn.ışhr. 

tıklC"r, bırçok mevzileri istirdad etmiş· reva etmektedir grendıgımıze gere otamobıl ve 
lerdir. J n S · . t Eski Şansöliye, eski başvekil şatosu 0 • kamyonlar hakkında tesbit edilecek ba 

Eb on vazıye lan Bclvederdedir. fl - - ··kı 1ı b. renin cenubunda Montalban-Alkn- Saragos 2 (A.A.) _General Solşa- zı vası ~ra .g.ore, ~ru er esas •. ır 
ııi~ yolu uzunluğunda cumhuriyetçiler gam bu sabah Barbastro doğusundaki surette. ı~dırıl~c~ktır. ~ernleket~rnıze 
mukcınmel mevzilerde bulunmaktadır- Benabarra'yı zaptetmişlerdir. Bu kol _ Başvekilin otomobil ıdhala.tıle _Pek zıyade alaka -
lar. Jarm Leridanm hududuna varmaları Ziya/ eti dar olan Amerika ı~e. yapılan ~on~ş. -

Bilbao 2 ( A.A.) - Lerida bölgesin- için birkaç kilometre mesafe kalmış _ malar arasında her iki taraf da ou ışın 
de şimal müfrezeleri şimdi hükfunet _ tır. Ankara 2 (Hususi) - Başvekıl Ce- hallini temin edecek bir yoldan gitmiş-

Hil Bayar şehrimizde bulunan Osman - ler ve b<121 müsbet neticelere varmış -

tarzda meşgul olacak ve iş'arı filıire k::ı. 

dar kuvvet istimalin.den vazgeçecek -
1ir. Pol - Bonkur ve Chamberlain'in 
beyanatı, Fransız ve İngiliz politikala
rmın yeniden selabet almış bulunma -
lannı göstermesi bakırnmdnn semere-
lerini vermeğe başlamıştır. 

J Prf. Fiesenje 
Üniversitemizi 
Takdir etti 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Profesör morfoloji enstitüsünü gezer· 
ken kadavralar üzerinde çalışan yüzler· 
ce gencin çalışmalarından çok mütehas· 
~s olmuş ve: 

- Burada çalışanlara gıpta ediyorum. 
Farise gelirseniz size böyle bir enstitti. 
gösteremiyeceğim. Biz teşrih çalışxnala· 

rını mart iptidasında kesıyoruz. Burada 
bugüne kadar çalışıldığını gördüm. Bız .. 
den ziyade çalışıyorsunuz, takdir ede
rim> demiştir. 

Akşam saat 18 de Üniversıte konferans 
salonunda bir konferans vermiş, ve kon
feransta, 1500 ü aşan tıb talebcsı ile pro. 
fesörleri hazır bulunmuştur. 

Profesörü, rektör bizzat talebeye ta .. 
rutmış ve: 

c- Bugünkü resmi tebliğ ıle memle
kete verilen büyük müjdeyi veren pro
fesörü takdim ediyorum-. dedigi zaman Prens Seyfettinin Emekli Türk Generalleri yarınki lı B~nkası erkanın~a~ Vik.on~·-Gose~e lardır. Yakın bir zamanda bu işin de 

M • . . bugun Anadolu Klubunde bır ogle zı - halledilmiş olacağını memnuniyetle ya ırasını zevcesiııe dünya harbım ,, Son Posta ,, ya yafeti vermiştir. Ziyafette mali meha- zabiliriz. Profesör talebemizin konferansı ne 
l';e, .. mı·y l f f ı t b 1 1 clı kadar bilgi ile ve anlıyarnk dinlediğini ı. or ar anlatıyorlar i e mensup zeva u unmuş ar r. 

sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

(B Lord Loydla görmüş, konferanstan sonrn bundan si-
aştarafı 1 Wı.ci sayfada) (BC!§ tarafı 7 nci sayfada) Bolu da ~u··ı~ ı.al tayiş1e bahsetmiş ve: 

meclisine arzedılmiş ise de mecli~ sala- dır. Polonyalılar, Almanlara taraf darlık- J ı'ı' a.H <- 1stanbul Üniversitesinde çalışmak 
h~yetini kullanarak bu izdivacı ve bu iz· !arını idame ettirdikleri takdirde hem ŞSİZler evi Memleketimiz hakkında büyük bir hevesile İstanbuldan ayrılıyorwn> de-
dıvaçtan dolayı meydana gelecek neta- Leh ve hem de Alman kuvvetlerile çar- Bolu 2 (A.A.) - Bolu Halkev: fçtl- sempati besliyen ve son iki sene zar - miştir. 
Yici evvelce batıl saymıştır. Yalnız Emi- pışmak büyük harb zorluklarını tevlid e· mai muavenet komitesi kimsesiz muh- fmda üçüncü defa olarak Türkiyeyi zi- ----------
rin dostu veya herhangi diğer bir sıfatla dEccktir. Aşağıdan yani Romanyanın şi- taçlar için İstanbuldan getirttiği bir yaret ederek, Cumhuriyet rejiminin ba Bir otobüs yandı 
kkendisine miras~-n bı'r meblaAğ tnhs>'sı malinden geldikleri takdirde de muhare- ustanın nezaretinde bir işsizler evi aç- şanlarile yakından alakadar olan İn - d _ 

l.ü d · asil · d Lo d Dün gece yarrsına ogru, saat on ararlaşmıştır. Bu karardan bayan ha- beyi ancak Çek mıntakasmda yapabile- mıştır. Bu imalathanede herkesin ko - gilterenin güzi e sıy enn en r 1".· • bi 
- Lo d d'" p k t ı· d t t b ı t birde .c1J"iıbde 'r yangın çıkımstır. berdar d ı k ceklerdir. Çünkü, Almanların k!'ndı kuv- layca yapabilecegi mısır koçanı yap - y , un ar o e m e s an u ma - • 

e ı ere isabet eden para takdım' b ·· ·u · · k b 1 d k Yangın, Eyübün Kızılmescid scka • edil vetlerini Çekoslovakyada tahşi::l etmeleri raklarmdan hasır iskemle, masa ve ev- uat rnumessı ennı a u e ere , _ d k" . H d . d k ınce kEndisi parayı reddetmiş ve an- akla yakındır. Bu suretle Rus ordusu şi- k tleri gibi sürümü mümkün 
0 

_ memleketimiz hakkındaki ihtisasları - gın a, ıreççı ay 3 ?11 gnr~Jın ~11 .. ~ ~ 
cak. meşru varis sıfatile bir şey kabul <'· ' ra sepe nı ş-yle anla~tır· mıştır. Yangın, garaJın muştemılatile 
deh ı - malden ve cenubdan geldiği takdirde yan lan mamulat meydana getirilmekte - 0 

.. . • • • . içinde bulunan bir otobüsiin tam~men 1 cccıgini bildirmiştir. Halbuki bu dan: şarktan geldiği takdirde de ce,bhe- eli - Turkiyedeki ihtisaslarımdan bah-
h kk r .... yanmasından sonra söndürülmüştür. a ~ yalnız krallık meclisi verebilir. den yarılacaktır! · sederken, her şeyden evvel, daima dik-
Meclıs ise izdıvacın batıl olduğuna za. - Peki, İspanya harbini Frankocuların Qksford kayık yarışını ~atimi çeken bir noktayı işaret etmek 
manında karar vermişti. Bayan Türki- kazandığına göre; bu vaziyetin, Avrupa. kazandı ısterlm: .. . .. . . 
yeye b' k .. nın siyasi vechesine tesir edeceği.ne kani Bu m~bıın .~o~a; Türkiyenin ?1111 • Rize (Hususi) _ Rizeye ilk kar ya-ır aç gun evvel avdet etmiştir. O- mı"sı'nız' ?, • Londra 2 (A.A.) _ Oksford ve Kem· mum harıci b .. uyuk. davaların. ı h:ç bir 
rada huk k • ğışile bozulan Rize- Trabzon yolunda u unu müdafaa etmek için hu- G 1 Fr k Al t 1 b . takımları arasında yapılan senelik zaman teahhudlerı çerçevesı dışına çık 

Rize - Trabzon yolu 

kukşin ı - enera an o, man ve ta yan rıç . ks t . ff k 1 b"lm 15-20 metrelik bozuk yol bir buçuk ay-
as arın reylerini alacak ve tekrar bb ld ğu 1 d geçen sen oldugu· gibi bu r.ıa ızın anzıme muva a o a ı e - d b h . b . 1 M muhi i o u na nazaran, i eri e, otori- kayık yarı~ı e. . sid" an eri entiz itıri ememiştir. 

ısıra dönerek dava açacaktır. ter devletlere yardımcı bir siyaset takib sene de Oksford takımı ıki kayık boyu Tüır:. k" , d tl k d' · d bek 
Bu vesile ile şunu kaydedelim ki, E- edebileceğine kaniim. Fakat, bugün, bu- farkla iki dakika 32 sanıyede ka7.an- lediğ/v~~~ile~sas~~bi~ i~~:f et _ te!!~e :a~~~~z;~l~~s:~~~::ıs;11~~ nı~in varisleri olan prensle:-, birer ziraat nun müşbet bir netice vermesi mümkün mıştır. rneksizin, Şark işlerini Sadabad paktı, gelişi imkansız kılmaktadır. Nafıada 

nıutehassısı göndererek "İfff' 1 • t • değildir. General Franko, dahili vaziyc- Joe Louı"s galı"b Bog-azlar meselesini cMontrö- mukıı. _ tahsisat bittiğ!nden bu yol amclei ğ "' ın:.erın op ı · · d.. l "k t t ·· ı·· k l "k 
ra ını tedkik ettirmeğe karar vermi~lcr- tinı uze lttık tt~n. v_e a~ a•~kuts une a mı- velesi ve Hatay davasını da Milletler mu ellefe ça~tırılmak suretile yap-
dir Bu .. 1 h yan mcm e e ını ımar et.... en ıonrı. se- Şikago 2 (A.A.) - Ağır siklet ve Cemiyetindeki anlaşma ile tanzime mu tınlrnaktadır. Bu gidişle yolun inşası-. mu e assıslarm raporları biliıha. . . .. 1 
re mak . . sını yukseltmcğe çalışacaktır. spanya, bütün katagoriler dünya şampiyonlu - vaffak olmuştur. Bu suretle, Türkiye, nın asgari daha dört ay devam edeceği 
cek ve :

1

1 aıdı tarafm~an tedkik e~:ıc-1 şimdilik talt derecede bir hükfımet ola- ğu için yapılan 15 ravundluk boks ma- cidden örnek ittihaz edilmeğe layık bir anlaşılmaktadır. 
Y ece prenslerm bazıları bırle- rak kalacaktır. Fakat, onun güdeceği si· çında Amerikalı ıampiyon Joe Luois, hareket tarzı ihtiyar etmiş bulunuyor. • • . 

ferek verilen raporlardakı izahatı öğrc.'- yasete nazaran, istikbaldeki ıehlike1er Amerikan namzed Harri Tomas'ı 5 inci Türkiyenin diplomatik muvaffaki - Karadenız ıeferlenode yaz tarıfeıi 
necekleı ve terekeyi görülecek rağbet şunlar olabilir: ravundda nakavt etmiş ve bu suretle yetlere rnüvazJ olarak, ekonomik saba- Karadeniz yaz seferleri için bir ta· 
ve müşterek menfaatlc.rine göre, arala- 1 - Cebelüttarık boğazını İtalya lehi· şampiyonluk ünvanını muhafaza ey - da tahakkuk ettirdiği inkişaf da ayrıca rüe haz.ı.rlanmaktadır. Yaz tarifesi t 
rında taksim edeceklerdir.:ıı ne kapatmağa teşebbüs, }emiştir. göze çarpmaktadır. Haziranda tatbik edilecektir. Yaz mü-

El-Ehram gazetesinin verdıği bu malü- 2 - Roma imparatorluğunu kurmak d k ı· b• Demiryolların madenlerin, ağır sa - ;nasebetile seyahate çıkanlar fazla ola _ 
sevdasına düşen faşist İtalyanın Fas ve Zongul a ta ıse ınası nayiin kuruluş ve ilerletilişi ve bü - cağından bazı iskelelere f<12la seferler inat üzerinde merhum Prens Seyfettinin t" b 1 :M:k "k~ · 
Tiınusu zaptetmek gibi emellerine yar- Zonguldak 2 (A.A.) _ Bir vatandaşın un un arın .ı..>ı..ı razsız ve su unet ı - yapılacaktır. 

zevcesinin ikamet ettiği apartımanı tc- dım, 1 kete armağan olarak yaptırmağı c;inde başanlışı, herhangi bir iş etra - --:- --·-------1-=----~-
lef onla bularak görüştük. Bize şu malii· 3 - Fransanın emniyetini cenubdan :e:~d ettiği 60 bin lira kıymetindeki fında gürültü ve nürnayişden hoşlan - tir. Işte bunun için Türkiye Cumhuri-
ınatı verdiler: tehdid. li a binasının dün merasimle temeli •· mıyan biz İngilizleri bilhassa cezbede- yeti evvelce de olduğu gibi, bugün da-

Fakat, İngiltere bunlara meydan verir tı~ı. rek, memleketinize karşı beslediğimiz hi icabında memleketinin emniyet ve •- Prenses Ulviye bir ay evvel Mısır
dan gelmişti. Burada hukuk müşavirle· 
tile görüşüldükten sonra geçen salı günü 
tekrar Mısıra gitti. Kcndisinın hukuk 
:müşaviri Mehmed Ali Sevkettir. Elycvm 
Ankaradadır. Oradan Mısıra gidecektir.> ,,,. 

mi? Hindistan yolunun tehdide uğraması- takdir hislerinin bir kat daha derinleş- hürriyetini layıkile koruyabilecek mü-
na göz ywnmak basiretsızliğini yapar fzmir SU şirketi mesine hizmet etmiştir. cchhez bir orduya malik bulunmakta • 
mı? Bundan başka calibi dikkat olan ci- dır .:ıı 

Bu suallere kat'iyetle cHayır!:ıı diyebi- İzmir 2 (Hususi) - İzmir Su Şir - het şudur ki, Türkiye bütün bu başa - Kıymetli misafirimiz Lord Loyd, 
liriz. ketinin satın alınacağı Nafia Vekaleti rıları arasında, herkesin bildiği gibi dün akşam Atina yolilc Londraya ha _ 

Sabih Alaçam tarafından şirkete bildirilmiştir. milU müdafaa işini de ihmal etmemiş - reket etmiştir. 
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•=========================~==================• Çin hikayeleri l "Son Posta,, nın BİR BAHJİYARLIGltJ HİKAYESİ ) 
(Baş tarafı 7 nci sayfada) dlsini öldürmemesi için yalvarıyor, ağlı 

yordu. Hakan: Yazan: 

::Charles Foley-· 

Çeviren: 

Faik Bere.men 

- Bu askere :;c'vı-?. benıını(' bl'raber a
va gideceksin, c;iliıhlarmı bana t<.•si101 et· 
sin ve iki at haz•:-1 ıısm! 

- Sus, dedi. Ben köpr:k kanına gır 

mcm. Seni daha elim b·r ölümle öldtirc • • • Tahsildarla beraber kasabanın kahve- ı 
sme girdim. 
Panayır olduğu için kahve tıklım tık· 

lım doluydu. Bu kalabalıktan hiç kim· 
scyi t:ınımıyordum. Bir s:uıdalyeye ili· 
şince, gözlerim, karşıda iki belediye aza· 
sının ortasına oturmuş olan bir jandarma 
mülazımına takıldı .. 

Bu da yapıldı Silı.Hihrını tes~:m eacn 
asker, yedeğinde ikl atı çek"!"<'~ sar<ıy -
dan dışarı çıkardı. Nefc::rı sa\·d:lar. atl3ra 
bindiler. İmparacorıı:e atta ık<!n biıc ha -
kanın kollan ara• mci.t bulunuyordu. 

ccğım. Sen benim aşkımla, inliye inliye 

öleceksin! Sen bcru değil, ben seni zehir· 
ledim. 

Sonra hala aıYJıyan imparatoriçeyi ser• 
best bıraktı. Onun hayvanını da yede 
ğine alarak uzaklaştı. 

Sanşındı; beyaz bir teni v<P:dı. Mavi 
gözleri saf bir ışıkla parlıyordu. İpek bı· 
yıkları ince dudaklarını gölgelendiriyor· 
du. Yüzünden temiz bir adam olduğu an
lnşılmaktaydı .. 

Sarayda ava gittikleri havadisi üzeri· 
ne hiç kimse bir şüp'ıcyc d'.i!°?Mr:milti. 
Artık ormanların derınlik!erıne varmış· 
Jardı. Hakan at•aıı indı, ona da ındJrdi. 
Gaddar imparat-:ır:ç? şimdı hak:ına ke!'l• 

~-- KÖRFEZ ... 
Bu isim altında İzmitte bir 

gazete neşredilmeye başlana

caktır. Şimd"den hazırlıkları ya-

Bundan pek kısa bir zaman sonra im

paratoriçe genç Türk hakanının ismini 
hnyıklıya sayıklJya öldü. 

J Almanyanın Londra sefiri 
1 Londra 2 (A.A.) - Yeni Alman sefirJ 
Von Diroksen'in tayini hakkında vuku. 
~bulan istimzaca kral tarafından muva· 
fık cevab verilmiştir. 

Gulerken beyaz dişleri dudaklarının a
ı ından görünüyor ve bu gülüşünde hır 
çocuk s fıyeti göze çarpıyordu. 

pılan bu yeni gazetenin mahalli 
ihtiyaçları her suretle karşılıya

bilecek b"r mükemmeliyette ol
masına itina edilmektedir. 

-················································ .. ·······--Benim oraya baktığımı gören tahsildar: 
- Bu, kasabamızın jandarma kuman· 

danıdır, diye fısıldadı. Güzel bir genç de-
ğ l mi? Karısı da çok güzel ve iyı bir k l· 
dındır. Evlenmeleri garib bir şekilde ol
du. Bakınız, mülazım kalkıyor. Kcndisı· 
ne bir şey söylıyecektim. İsterseniz bera· 
ber gel n gidelim .. 

n,rkaç dakika sonra mülazımla yanya
na yürüyorduk.. mülazım az konuşuyor 
\ e suallere nezaketle cevab veriyordu. 

Epey konuşmuş yürümt.iştük. Kasaba· 
nın kenarına geldiğimiz vakit gözüme 
ş irane ve şirin bir ev çnrptı. Durdum 
ve eve bakmıya başladım. O zaman müla
zım sakin bir sesle: 

- Burn.,ı karımın evidir, dedi. 
Bunu soyleyince tahsildarın sözü hatı

rıma g ldı. Gült.imsiyerek: 
- İzdivacınızın garib oir hikayesi var

ını ? diyf' ordum. 
Lfıkayd b r tavırla: 
- Öyle diyorlar. Fakat ben izdıvacımı

zın hık·y<' mi pek tabii bulu)orum. Baş
kaları ıç.n be-.ki gar.b olabilir. dcdı. 

Sonra tatlı bır sesle ilave ettı: 
- Ş mdı ben de burada, bu C'vde otu

ruyorum. I t rs nız gcl.n b"raz oturalım. 
H nuı:a g der& eğer, s1z , karını n -;ıl 

C\ ndı ır zı anlatsın .. bunda hıçbir e • 
r n ı 1 k yok. 

Ku uk, tc>miz doşelı bir salona girdik. 
At. s nı a muHizımın karısı goründı.i Bu, 
uzun boylu, sarı ın, çok güz l, çok SC'm

pat.k ve ç0k s:ıde bir kadıncı. 'l'ıbkı ko
ca.-;ı gıbı safiyetlf' gülüyordu . 
Bırcr kadeh J,kor içtikten sonra müla

zım ayağa kalkarak karısına: 
- Ben belediyeye kadar gideceğım, de

di. Sen, Mosyöye, izdivacımızm hikayesi· 
ni anlat.. benden iyi anlatacağını umu· 
yorum. Belki bu hikaye Mösyönün hoşu
na gidecektir .. 
Kadın, tatlı bir tebessüm!e dudakları

nı ayırdı. Ve kocasına şefkat ve sevgi do
l u bir bakışla baktı. Mülazım çıkınca ka
dın: 

- Bu köşkte büyüdüm. Baharı marqu
is idi. Bütün servetini erıttıkter, sonra 
öldü. Vefatında bu köşk bile ıpotekti. Sa
tılığa çıkaıılc;a alınacak para ancak borca 

Lam!>ııyı yaktım ralon aydınlanınca gözlerimi onıı çcv1 ,.d~m. 
Solgundu, faJ:at güzeldi. 

tekabül edebilecekti .. hayatta yapayalnız tum.. aklıma tehlikeli ve korkunç şeyler 
ve ümidsız bir halde kalmıştım. Draho- geldi .. 
marn yoktu. Bu vaziyette benimle evle· Kapıyı yavaşca araladım .. bir üniforma 
necek hiçbir asilzade tanımıyorcıum. M;ı- göründü.. ihtimal noterden "eya hüku
nastıra gitmek .. hayır; bakırc kalmaktan metten resmi bir müzekkere vardı. Süku
nefret ediyordum. Evlenmek, sevmek ve netle açtım .. 
sevilmek istiyordum. Fakirlık, yirmi ya- Elinde kasketi arkamdan geldi. Salona 
şındaki bir kalbin rüyasını öldüremez.. girince mülazıma sordum: 

- Mektubu verıniz!. 
- Mektub yok .. yalnız nou~rdcn öğrcD

dım ki... İşte onun için geldim .. 
İfadesinde bir kat'iyet, bir mc>rdlik var

dı. 

Lambayı yakmak için klbriti arama6 a 
başladım .. ama ellerim heyecandan titrı
yordu. 

Matem bitince tereddüd eımeden note
re gittim .. köşk on beş gün sonr:ı satılığa 
çıkarılacaktı. Kasabada yegane tanıdığım 
insan da bu noterdi. Kendısine evlenme 
fikrımden bahsettim. Ve şayeJ, şerefli, 
namulu ve iyi bir genç beni almak ister
se, kapımı gelip çalmasını söyledım. Doğ
rudan doğruya kendisile konuşacak, an-
la acaktım. O gene aynı sesle ve ciddiyetle kl'lnuş· 

. . ma ına drvam ediyordu: Bu bıraz romantık ve çııgıncn bır ha-
rf'ke>tti belki.. gülmekte haklısınL~ Mö • , - Evet, benı tanımıyorsunuz. HakkıIP-
tb. fakat hayat hakkında hiçbır maluma- d.a h~çbır şcy bılm yo.:-ıunuz. Oh! Ben. sı
tım yoktu. Bu har~ketse bana merdce ve zı ne .. k.~da~ ç~k gordum. Ne kadar guz,,l 
utunılmı~acak bır şey görünüyordu. ve huzunlu bır duruşunuz vardı .. noter

Ondan s nra kendimden memnun ola
rak eve döndüm. On beş güniım gene in· 
zı\ a içinde geçti. Bütün gün bahçede çi· 
c kl r arasında dolaşıyor ve kapının Çd· 

lırunasını heyecanla beklıyordum. Fakat 
hiç kimse kapımı çalmıyordu. Yoldan ge
çenlerın hiçbıri kapımızın önünde durmu
yordu .. 

le konuştuktan sonra artık gcc-c ıtiindıız 
sı:rJ duşunmcge başladım. Hu ukş:tm bu
raya geldıın. Yolun kenarında duraıak 
hır.sinin kapınızı çalıp çalmıyac .. ğ:nı 
bckledım. HE'r ne vakit buradan birisinin 
gcçtığıni gorsem alnımdan soğuk bır ter 
aşağıya yuvarlanıyordu. Kapınızı çalına

yışım tereddüd edişımden değildi. Benden 
daha iyi bir insana düşmenızi arzu edi

Son gün, güneş batarken merdivenin yordum. Eğer hiç kimse gelmezse o za
başına gelip oturdum. Ortalık iyice ka- man cesaret bulacaktım. Filvaki çı:kin 
rarmadan içerıye giı·mrk isterr.iyorduın. ve kaba bir insan değilim.. yüreğimir. te· 
Boş evin içi soğuk, rütubetli ve bır ölüm mızliğine güv~ebilirdim. Şınıdi söy!eyın 
havası gibi korkunçtu. Madınazel.. şayed beni kendinize liiyık 

Henüz merdiven başına oturmuştum ki görmedinizse söyleyin. Hemen gideyim. 
birden sokak kapısının çahndı~ını duy- Fakat emin olun hüzünlü olarak gidecc
dum. ğim. Ve inanınız, bana hiç kimse kapınızı 

Titredim, tereddüd ettim .. yanlış duy- çaldığımı bilmiyecektir. 
muş olmalıydım .. fakat tekrar kapı hızia Lambayı yaktım. Salo:ı aydınlanınca 

çalındı. Kapıyı açın~a mutlaka hıç ltim- gözlerimi ona çevirdim, solgundu. Fakat 
seyi bulinıyacaktım. Avluyu geçtim. Hay-, güzeldi. Gözleri ıztırabla d'Jluydu. Henüz 
ret. kapıda birısi vardı. O zaman kork· onu tanımıyordum. Fakat nedense büyü!< 

·········-································-····-· .. ---... 

BAL K OP ERETi 
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E S Ki TAS 
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6 Nisan Çarşamba 
akşamı 9 d'l Fran-
sız tıyc.trosunda 

s11n 1atkA.r Nıışlt - Hul Opereti - Mu
ella kon~eri - Gurden Bar Varyete 

SELANİK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• fdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'~ 

Türkiyedeki Şubeleri ı 

1STANBUL (Galata ve Yenicaıni) 

MERSİN, ADANA Barosu 

Yunanidandak i Şubel~ri ı -- -
SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamelelert 

Kiralık kasnlar servis! 
artisll ri O R K E S T R A~---_..:,~!!f~~~~~ 

İstanbul Orman E aş Mühendisliğinden : 
Cinsi 

•;... ____ _ Mile.dan 
Hacmı 

M3. D3. 

Muhammen vEihit fiatı 

Lıra K. 

Çam 3641 208 5 15 
Go mar 7 079 3 85 
ı - B 'u ilinde merkez ilçesinde hudu dlan şartnamede yazılı Dimbilt devlet 

ormanın an num rala mış :i641 M3 208 03. ba dC'nk 7877 ad t kereste~ık dC'" rık 
çam ve 7 M.>. 019 D1. ba denk 3 aaet kerestelik Goknar a , cı hır yıl ıçınae çı

karılmnk üz re 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile artırmaya konulmu~tur. 
2 - Arttırma 5/4/938 tarihine müs:ı<iıf Salı günt.i saat 15 de Bolu HukÜPt(!t 

b"nar.ındakı Orman d.airesınde yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul ınetre mıkabı muhammen bedeli çamın 515 ve Gbk

narın 385 kuruştur. 
4 - Muv.ı.kkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Bolu, Ankara, 

İstanbul Orman Başmühendis muavinliklerine ve Orman Umum Müdürlüğüne 
müracaat ede:bilirler. cl489, 

b ·r emniyetle elimi eline verdim. O za· 
man yüzüm kızardı ve alçak hır sesle: 

- Bu hareketimden dolayı hakkımda 
ne düşünüyorsunuz? diye sordum. 

- Merd ve namuslu bir i..rı.san olduğu

nuzu düşünüyorum. Bunun iç!n sizi sevi
yorum; ve bunun için de geldim. 

İşte böylece nişanlandık ve evlendik 
mösyö .. eğer bu hikaye size de garib ve 
tuhaf geldi ise gülebilirsiniz.. 

Güzel gözleri bir yaş bulutile kaplandı. 

Ben ise gülemedim; gülmedim. Bu halim 
onu memnun etmiş olmalı, ki samimiyet
le elimi sıktı. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Oç genç kız 
Yazan: Peride CeMZ 

=========:::::::::::::.:::c::-=======================================================================================================================================c-=;--.=o 

=: Son Posta'mn edebi romanı: 29 == 
Ah, t ! 

Yazan: ezihe Muhittin ---
Hem daldıklaı ı keyif alE;mınC' doyma

dan gece yarısı ta Rüfai dergiıhma ka
dar dönmek, adeta bir ziyafet sofrası
n a oturur oturmaz aç kalkmağa bemd
yordu. 

Bir gece tam avdet saati gelince bir
birinin yüzüne bakan iki abdal hovar
da· 

- Adam sende! der gibi tekrar içme
ğe başladılar. Ve bu kararı verdikten 
sonra iki gece bir gün o meclisten ay
n lmadan aç behııniyetlerini doyurmuş
lardı. Bu müdhiş yorgunlui:(u dinlen
dırmeP.e gelen uzun ve derin uykudan 
uyandık atı zaman şaşkın şaskm hc>sab-
1 d 'ar. Aradan tam kırk sekiz saat 
gcı;!'Ilişti ! 

Ti nır t ü bütün çarpılan a -zını top-
1 rr. • .ı ç şarak Sadiye: 

Be rt:k tekkeye dönm ycceğim 
! - dcdi-
ı onun sırtını okşıyarak: 

N . j,tersen öyle yap c:rc-n1er -di
YP d'\ai?',erdi - harçlı:tın, masrafın 

-
benden, istediğin yerde otur, keyfıne 
bak .. 

- Eyvallah erenler!. .. 
Bu konuşmadan sonra Münirin Ga

latada kendisine vurgun o!an Şişman 
Eleninin evinde yatıp kalkmasına ka
rar verildL 

Haftada iki üç gece de Sadi ev araba
sile geliyor, kendilerince büyük ve gü
zel bir eğlence alemi yaptıktan sonra 
genç mirasyedi bütün masrafiarı ödü
yordu. Şişman Eleni bu abdal hovarda
lardan sızdırdığı çil liraları asıl sevgi
lisi bir latarnacı palikaryaya yedıriyor 
ve belalısile ara sıra Münire gözdağı 
veriyordu. 
Mtinır bu yanda dünyadan hnbersiz 

yaşavıp dururken beri tarafta tekkeye 
daha sık devam etmeğe ba~lıyan kadın
lar ,gene sevr,ıli küçük şeyhlerıne toz 
kondurmuyorlardı. 

Tekke artık bir kadınlar klübü hali
ne gelmişti. Evvelce Münire okunmak 
ve çiğnenmek için bekleştikleri odaya 

gene geliyorlar, akşama kada:." sigara ı
çerek derdleşip gidiyorlardı. 

Oıtada dolaşan bir sır vardı. Fakat 
.ne tekkedekiler buna dair bir şey söy
lüyorlar, ne de gelenler bir şey sorma
ğa cesaret edebiliyorlardL Yalnız ara
larında fısıltı halinde: 

bir ay'ın ilk üç haftası Sndiden gelen u
fak tefek yardımlar son hafta büsbü
tün kes"lmişti ve bir gün zavallı Sadı
nin hayata ebcdıyen gözlerini kapadığı 
anlaşılınca on parasız kalan Münırm 
beline bir tekme yerleştirilince kapı 

dışarı ettiler. 

sile bir serseri olduktan sonra epeyce 
bir zaman geçmişti .. ta ki ...... 

'ÖPLÜKTEN SARAYA! 

- Himmeti hazır olsun! Gene e··en- Yıllarca saygı ve sevgi arasında ya- Jurnallerin hummalı bir faaliyetle 
leri bir sabahcı kahvesinde görmüşler. şıyan Münir şimdi yersiz yurdsuz ve saray kapılarını çaldı~ı bır devırdi. Her 
Ortada ne kadar desti, sürahi, bardak sefil bir serseri olmuştu. kuytu köşede korkunç bir tehJıke ejde-
varsa kırıp dökmüş!.. Sulan yerlere rinin hayali kıpırdıyor ve çat•lan endi-

Artık köprü altında yaşıyordu. Fakat şenin karanlık ve sinsi gölgesi bastın-
dökmüş mübarek!. El · · · d ı .. - h t Şişman enının evın e a ışLıgı aya ı yordu. Hele sarayın durgun, tenha ve 

- A, tevekkeli değil hemşire .. orta- bir türlü bırakamıyordu. O, bir yarasa loş koridorlarındaki çıtırtılardan bile 
lığı kuraklık yağmursuzluk kavuru- olmuştu. Gece basınca sığındlğı kovuk- ürküntü duyarak odalarına sinenler 
yor. tan kalkıyor, aç ve çıplak Galatada ta- vardı. 

- Ah elbette kuzum .. iki gözümün mdığı dar ve kirli sokaklara dalarak, Birbirlerine hiç benzemiyen, hep 
celali beyhude olur mu hiç!. karanlık yeraltı kahvelerini, pis ha- korku ve tehlike fısıldıyan jurnalleri 

rnamları dolaşa dolaşa dileniyor, kovula, 
Aradan aylar geçti. Katlınlar hala birbir gözden geçiren padisahın sinır-

dövüle topladığı birkaç kuruşla bir bar- h i · d tekkenin kapısını aşındırır ve kaybolan leri, sisli ve uğultulu bir hu ran çın e 
dak rakı yuvarladıktan sonra çöpleri e- d 1 b" · · -

hakkında bir haber işitmek için can a- kıvranıyor u. Cüm ei asa ıyesının mu-
şeliycrek karnını doyuruyor ve bütün b ld k ·· 1 · k tarlarken Galatada Şişman Eleninin e- vazenesi ozu u ca goz erme uv u 
bir gu""ndüz uyuşmuş bir halde uyuyor- h l" d b" k k vinde de bazı hadiseler oluyordu; zaval- girmiyen padi~a 'n e ın en ırço • a-

lı hastalıklı Sadi ardı arası gelmiyen du. zalar çıkıyor! Bozuk ve düzensiz kafa-
sefahat yorgunluklanna dayanamıya- Artık tekkedeki bekleme odasını ya- sından çıkan gazablı iracleler memle
ıak yatağa serilmişti. KencHsini müdhiş vaş yavaş terkcden kadınlar birbirleri-

1 
k_e:ıe bir heyecan ve dehşet havası es

bir içkiye kaptıran Münir de onu ara- ne sokaklarda rastlayınca gene geçmiş tırıyordu . 
yıp r.orac k halde değıldi. _günleri hatırlatan bir aşinalıkla ha la- Saray doktorlarının verdikleri mü-
Şi~man Elcni eskisi kadar para tuta- rını tuhaf tuhaf sallıyarak geçip gıdi- ekkinler tam ters ne bir tesirle padi

madıkca Müniri itip kakıştu·ırken beri- yorlardı... şahın uykusunu bü bütün kaçırıyor ve 

ki: Kadınların mühim vak'aları unutma- onu gözü açıl· bir halde hezeyanlı kfi· 
- Bizim erenlere haber gönder! -de- sı içın aradan uzun~a bir zaman geç- buslar içinde kudurtuyordu. 

yip kadını susturmağa çalışıyordu. Son 
1 
mesı lazımdır. Evet, Münir tam mana- (Arkan "r) 



3 Nisan SON POSTA 
• Son Posta • nm maccr romanı: 76 

• 
1 a olunur!~,, a 

Harb usl•n ar sandaki-mücadele 

~landa henüz sözünü ikmal etmemişti ki, kısa boylu, tıknaz, gayet temiz giyinmiş 
hır Japon, ciddi bir yüzle, garsonu elile iterek, emrivaki halinde içeriye giriverdi 

. - Peki .. §imdi .. senin bir ümidin i-ı 
\'ın Irlandaya mı gideceğiz? .. 

- Yok canım. Sen tayyareni Dün
kerk'den Parise getirtmiş değil misın? .. 

-Evet.. · 
- O halde yann Litvanyaıı ve kız.ile 

beraber hakikaten hareket ediyoruz. 
Olanda derin bir hayretle yüzüme 

baktı; 

- lrlandaya değiJ, Holandaya! 
- Holandaya mı? .. 
- Evet.. Litvanyalı ve kızının bize 

orada dünyanın en mühim sırlar: için 
çok büyük rolleri olacağım zannediyo
rum. 

- Sen herifin 1 S bin frangı aldıktan 
sonra geleceğini umuyor musun? .. 

- Bilhassa 1 S bin frangı aldıktan 
BOnra geleceğine tamamile kaniim. E
sasen herifin, mücrim olduğu için Fran
sanın askeri casus şefinin elıne düş-
mekten .. d ·· tl dı All h b'l" • o u pa a . a ı ır, eger şu Japon garsonu c:ilc iterek odaya gırdi. 
esraren · v· ı Jsk b" ık · gız ıe opo a ır şey ç ar- ,__ •. .. d d b. · k t k"" ··ğil· • dek · mazsa ya 1 ekl d" H 1 b" A«pmın onun e urmuş, mm pe a- şampanya opu tenın ı yepyenı 

nn ge ec er ır. e e tz b.. 1 k h h 0 dd t • · d l ıd· 1 · · akl d şimdi ot ld h b. k . • 

/ 

u o ara eyecan ve ı e ıçın e o - e ıven ennı parm arınm ucun an 
e e emen ır yeme yıJe- d • •• •• f k !Ad ok b" t tın - b'lh a·kk d d llın rahatc b. 1 y k ugumuzu gorunce ev a a e nazı ır u aga ı assa ı at c iyor u. 

, a ır uyuya ım. arın er en- .. 1 .. 1 d . b" h.. tl ı J b. ·· -
den hemen h k t h 1 ğı gu uş e ve enn ır urme e yer ere aponun zararsız ır adam gorun-

arc e azır ı yaparız. k d - ·1 J 1 h k k . . .. t a· -. b . . h Olanda d" ·· eı· b" h ld . a ar egı mış, apon ara ma ~us yayı me ıçın gos er ıgı u ıtınayı emen 
uşunc ı ır a e. b. . ·ı · ·ı f k d Ol h 

- Fakat iş ehemmiyet kesbediyor.. ır ınAgıffızcc ı deil; . h l d ı ·ı ar etenF kand~fk(ier.nial kendisini ~o~-
dedi.. ben Draveski 1 A t _ - mızı erım, mu terem ey ı. amış ı. a at o esı yenememıştı. 
ceğim. ye ma uma vere M~htcrcm centilmen! Terbıyesizce bir Sert bir tavırla: 

- Ver sen bilirsin! cür'ette bulunduğumu bilivorum. Fa- - Kiminle müş~rref oluyoruz? diye 
- Ja~onlar meselesind bahsede- kat mutlaka görüşmek .mechuri~etinde- sordu. 

yiın mi?.. en . yim .. af buyurun! d di. Japon tekrar eğilerek, ayni nazik, 
- Olanda çocukluk etme buna h· Bizi ürküttüğünü anlıyaıak son de- tatlı gülüşile: 

lüzum yok! ' ·· .ç rece tatlı ve son derece naz\k bir gü1uş- - Ooo! Kendimi derhal takdim ede-
Olanda: le gülmekte olan bu topa··lak gcivdeli yim, dedi.. Japon turist acenteleri itti-
- İyi düşün! dedi Eğer Japonl . ·~ın Japon, fena bir emeli olmadığını gös- }ladırun mümessili Yama-Fuhi. Muhte

içine girmişlerse tek başımıza u~~ .. a- termek ve her hangi bir şü bheyı aklı- rem ve kıymetli ecnebileri J aponyada 
mayız! ş mızd:ın silmak için kol1armı hala öne ,seyahate davet etmek için her türlü e

- Rica ederim Olanda! Sen isi bn a doğru sarkıtmış tutuyor. hatta ellerin- mirlere hazır bulunduğumu arzetrnek 
bırak ... Kendimize itiıruıd etme~i ;i~a l de sanki her hangi bir silah bulunması vazifemdir. 
ederim. İşi ben idare edeceğim! şiibhesini de gidermek için sol elindeki 

Olanda benim bu sözüme büsbütün ~Ç==---,.,,...,_.,.=--o-==,,,....===z::::m 
( ATkası mır) 

k lm ocuk bakımı mütehassısı aranıyor c:ını sı ı ış bir halde başını çevirmiş-
ti. Fakat o anda otomobilimiz durdu. O
tele gelmiştik. 
Yemeği bir şişe şarabla beraber oda

mı:ıa g.etirmelerini söyliycrek sür'atle 
daıremıze çıktığımız zaman hemiL pal
tolarımızı çıkarmamıştık ki odanın ka-
pısı vuruldu. • 

- Giriniz! .. 
Diye seslendim. İçeriye giı en otel 

g~rsonu.' bizim hayretimiz arasında, i
ç~~e bır kart dövizit bulunan bir tcp
ınyı bana doğru uzatarak; 

- Bir ·· ·· 
b kı . mosyo yanın saattenbt>rı sizi 

e ıyor! dedi. 
- Bizi mi? .. 
- Evet, mösyö! 
- Nasıl adam bu·! .. 
- Bir Japon!. 

Çocuk F.sirgeme Kunımu Genel Merkezin
den: .. çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara
dn KeçiörendeltJ Annkucağı müesscsetj d1-
rcktörlliğu açıktır. Doktorlarla ~'lctık koru
ma ve idare işlerinde tecrübt?ll yuksek tah
sil gbrmuş bayanlardan arzu edenler craitı 
anlamak için kısa hal tercumelcr!le Anım
rnda Çocuk Esirgeme Kurumu Ba.şknnh~ına 
muracnnt'an. • 

TiYATROSU 
Se'lenin son teıns·ııeri 
Pazartesi (Kadıköy) 
Sthı ( Bııkırköy ) 
Çarşamlıu ( Osklldar) 

sinemnlarındn 

ilk defa olarak bllyOk vodvıl 

- Japon mu? .. 

Birdenbire hayretle Olandaya bak- fN /1Uf SjiQ İLA(ID!Q 
tım. Olanda kü k.. -
kalın r unu çıkanrken donup 

KONTAK YAPTI 
-z~~gı;td~k Asİi;·~ Ü~ı~k i-ir.iti;-': 
liğinden: 

Kozlu kömür işlen Türk anonim ş=r • 
ış gibiydi. Garsona· 

nld Bdir Japon mu, dediniz? clıyc mı-
_ an ı. - . ı 

içi ~et, madam!. Muhım bir mesele 
nmış .. mutlaka görüşmek üzerC' sizin 

ıvdetinizi bekledi. 

Hayretle elimdeki kartı okudum: 
- Ha-Ma-Fu-Hi! .. 
Hayretinden gözleri b .. .. .. b' . 

hald k uyumuş u 

kın e .. a~a ta duran Olanda şaşkın şaş
yuzunıe baktı: 

- Ha-Ma-Fu-Hi mi? .. 1 

Olanda henu"z .. .. .• 'k 1 . t' k" k sozunu ı ma etmemış-
1· 

1 
. ısa boylu, tıknaz, gayet temiz gi- ı 

Y~~ış bir Japon, son derece ciddi bir 1 

Yüzle, garsonu elile iterek emrivaki 
halinde, odaya giriverdi. ' 

. J_a~.nun böyle cür'etle içeriye girdi
ğim goren Olanda, sanki bırdenbire 
Dolçiyef'in kanserli ölülerinden birinl 
görmüş gibi haykırmak için ağzını aça
rak, dehşetle bir adını geriye çekildi. 

• 
BiR JAPON CASUSİLE 

KARŞI KARŞIYA 

Den izyolları 
I Ş LE.TM ES 1 

Acenteleı:: Kar-aköy Köprübatt 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han TeJ. 22740 

Karadeniz Hattı Postaları 
1 Nisandan Ağustos sonuna kadar 

Karadeniz hattında yaz tarıfesi tat
bikine başlnnacaktır. Buna naz.ıran 
postalar İstanbuldan Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri saat 12 de kalka
cnklnr, gidiş doniişte kış tarıfesinde
ki ayni iskelelere uğrıyarak İsUınbu
la birer gün evvel geıecek!t•rdır. Yal
nız kış tarifesinde Hopaya kadar gi
den Salı postası yaz tarifesinde Ri
zc'den dönecek, Hopaya gitmiyecek-
tir. cl76:h 

keti vekili umumisi avukat Hilmi Yük-
sel tarafından miıvekk;b şirkelın his::ıe • 

dan bulunduğu Kozluda kfrn 167 nu • 
maralı ocağın bedel men!aatından ş rket 

ı hissesine düşen 8885 lira 42 kuruşun tah· 
sili talebile diğer amil ve hİSSE'darlar a • 
leyhine açılan davadan dolay1 ikamet -
gtıhlarının belli olmamasın!! binaen iJ{ı -

nen vaki tebHğata rağmen müddcilerdc>n 
Süleyman ile Hüseyin Hüsnü mnhkemcde 
hazır bulunmadıkları cihetle haklarında 
gıyap knrnrı verilerek bir muamele ,.a • 

1 pılmaksızın muhakeme 20/4/938 çarşam
ba günü saat onn talik kıhnmış olduğun
dan yevmi mez.k(ırda bizzat hazır bulun
ması veya musaddak bir vekil gönder -
mcleri lüzumu, aksi halde haklarında gı
yaben muhakemeye devam olunacağı 

tcblığ makamımı kai moımak üzere ilan 

olunur. 

Ben, gayri ihtiyarl elimi tab ncama 
göturmüştüm. Kabul edilip edilmiyece
~i hakkındaki cevabı dahi beklemeden 
C:Ür'etıe odaya girivermiş olan bu garib 
l'nisafir şaşıran garsonu kolundan dışa-
~~ it~ b~~ h~~ kn~rn1ş.~Nl'-~••••m•••••••••••••-~-----~r 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, bütün 
ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. 
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Tabib alınacaktır • 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyo.zgatta çalıştırılmak fizer<! ik• tabib 
nacaktır. 

Kabul §artlarını öğrenmek istivenlerin istida ile Nisanın yirminci günü a ..... 
mına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. cl646:t 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - EksiltmeyP. konulaı: iş: Bergamada Bakırçay ova"'J ve nehir ıslahatı 

ameliyatı, keşif bedeli l.!'6!.903 lıra 86 kuruştur. 
2 - Eksıltme: 11/4/1931\ tarihine rastlayan Paznrtesi günü saa~ 15 de Nafia 

Vekaleb Sular Umum Mı.ıd:.ir!üğü Su Eksiltme Komisyonu odasın:tı:l kapalı :ınrf 
usuliJe yapılacakt:r 

3 - İbtckliler: Eksiltmt' ~artnamesi, ırıuknvele proJesı, bayınd:rlık ıt:leri ge
nel şartnamesi, fenni şartnı;m,,. ve projeyi 50 lira mukabilinde Sul:ır Umum Mu
ciürluğünden alabilirkr. 

4 - EJ{sıltmeh .. girebilnıck ıçm isteklilerin 60697 lira 12 on iki kuruş muvak
kst. temı11at vermı?si ve 501) b:n liralık Nafia su işlerini veya miinıasil insaatı 
taahhüd edip m..ıvaffakivc>tiı.: bitırdiğine ve bu kabil Nafia işlerim taşarmakta 
kabiliveti oJduğunıı dair 1'.di.ı Vekaletinden ı..lınmış müteahhitlik ,.Psıkası ıbraz 
etmesi, isteklilerm tek.lif ınektublarını ikınci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri J{ı • 
zımdır. Postada olan gec ~.me!P.r kabul edılmez. c632ı cl324ı 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları ı -
Muhammen bedelleri ile mikdar ve evsafı aşağıda yazılı iki gurup malzeme 

her gurup ayrı ayrı ihale edilmek t:arlilE' hizalarında yazılı gün ve saatlerde 

Haydarpaşada gar binası içindek1 satınalma komisyonu tarafından kapa!ı zarfl:ı 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrln kanunun tayin ettiği vesaike ve resmi gazetenin 
1.7.1937 tarih ve 3645 No. lı.ı nüshasında intişar eden talimatname dairesinde 
alınmış ehliyet vesikası ile hizalarında yanlı muvakkat teminatlnnnı muhtevi 
teklif mektublannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver • 
rnelerl lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada aatmalma komisyonu taıafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

l - 41 kalem muhtelif cins ve miktard3 tersim malzemesi muhammen bcdelı 
8111 lira muvakkat teminatı 608 lira 33 kuruş olup 14.4.1938 Perşemb~ gunü 
saat 15 de kapalı zarfla. 

2 - 32 kalem muhtelif cıns ve miktarda kırtasiye malzemesi muhammen be • 
deli 9831 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 737 lira 35 ku~ olup 14 4.1938 Per-
§embe günü saat 15,30 kopalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. (1561) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare merkez Deposu bendıye ihtiyacı için 1500 kilo ince sicim ile 4000 kilo çu· 

buk kurşunun alımları ayrı ayn eksil~mcye konulmuştur. Sicimlerın eksiltme
si 19/4/1938 Salı günü saat 15 de, kurşunun eksiltmesi de ayni günde ve sanı 
l:'i 30 da Büy•ik Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde 
müteşekkil alım satım kornısyonunda yapılacakt1r. Sicimin beher kılosu 86 ku
ruş, çubuk kurşunun beher kHosu 31 kuruş, sicimin muvakkat teminatı :ı6 liru 
75 kuruş, kurşunun muvakkat teminatı 93 liradır. Talihlerin olbabtnkı nümunc 
ve şnrtnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün· 
}erinde mezkur müdürlük levazım los~ına, eksiltme gün ve saatlerinde de .t\.o· 
misyona müracaatları. (1816) 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Bedellerini Beş sene zarfında ödemek üze· 
re nldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonların bakiyeı 

üç senelik taksitlerini def'aten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
Senelik satışlarımızın % 80 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri ödenmek

te olan 1934 ve daha evvelki 6eneler mahsulü konsinye Afyonlann iki scneden
beri verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezktlr Afyon sahiblerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan üç se
nelik taksitin l/Nisan/939 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine karar veril
miştir. 

Alnkadarların ellerindekı ayniyat makbuzlarının sıra No. larına nazaran aşa
ğıda gösterilen tarihlerde İstanbul'da idaremize rnürtıcaatlan lüzumu ilim olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukları :için bizzat müracaat edemiyeccklere aid 
olan bakiye bedeJJer bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıtaslyle kendilerine 
havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin milracnatları tediyatın 
eonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 , , Pazartesi 
1031-1045 5 , , Saiı 

1046-1060 6 • , Çarşamba 

1061-1075 '1 > , Perşembe 

1076-1090 8 > > Cuma 
1091-1105 11 , 1 Pazartesi 
1106-1120 12 • 1 Salı 
1121-1135 13 > , Çarşamba 
1136-1150 14 , , Perşembe 

1151-1165 l!S • 1 Cuma 
1166-1180 18 , 1 Pazartesi 
1181-1195 19 • , Salı 

1196-1210 20 , , Çarşamba 

1211-1225 21 • , Perşembe 

1226-1240 22 , 1 Cuma 
1241-1255 25 , , Pazartesi 
1258-1270 26 1 , Salı 

1271-1285 27 • , Çnrşamba 
1286-1300 28 , , Perşembe 
1301-1315 29 , , Cuma 
501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 
521-540 3 ' 

, Salı 
641-560 ' , , Çnrşnmba 
561-580 6 , , Perşembe 
581-600 6 , , Cuma 
601-620 7 > , Cumartesi 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Ya%8D! Ziya Şakir 

Dilşad Bigüm : " Timurun zevcesi olduktan sonra, herhalde ona söz geçirir, 
babamla harbetmekten sarfı nazar ettirebilirim. Madem ki ileri doğru bir 

adım attım, artık o yolda yürümeliyim!., diye düşünüyordu 

Bu söz~e~ Dilşadın ~ze~ind: bi~. yı~-,dil Şah.: Kamer Hanı ancak Ur dağının ı dar teskin eylemişlerdi. Sonra, kendi 
dırım. tesı~ı ~~su e getırdı .. v~cudu hır e~~klerınde, . C:Aksakal) isminde bir püınlarını izaha girişmişlerdi. 
~ k~tlesı gı~ı .kask~t.ı k:sıl?ı. Kutluk koy~e bulabildiler. 1 Hatay Bahadır, bu planı şöylece izah 
Türkan, ke.ndını se~~n ustune at,a:ak Kfışga~ hükümdarı, son derecede etmişti: 
helecanlı b~ .sesle sozune devam e.tı: meşguldu. Her taraftan akıp gelen at- - Biz, Timuru sizden çok iyi biliri~. 

- P~derınız Kaıne.r H~d~n cev.ab a- h~arı, o b~?'ü.k dağın yamaçiarını teş· Bunca sene onun maıyetinde çalıştık. 
lamadıgımızın sebebı ne ımış, bılıyor kıl eden kuçuk yaylalara sevked'yor, Bu adam tıbkı çelik yay gibidir. Eğilir, 
musun?.. bunların noksanlarını ikmal etmek için bükülür .. fakat, hiçbir zaman kırılmaz ... 

- Hayır. mütemadiyen uğraşıp duruyordu. l Ordu asker silah.. bütün bunlar bu 
- Gonderdi)miz tatarbaşlyı parça· Kamer Han, Adil Şah ile Hatav Ba- adarr: için hlçtir. Çünkü talih ona

1 

her 
lamışlar. hadırı pek soğuk karşıladı. Ve onu gö-ı harbde yar olmayı ahdetmiştir ... Onun 

- Kim p.a~çal~ış? rür görmez: için yapılacak bir şey var: Evvela, Ti-
- Bu, bılınmıyor... Tatarbaşı ile - Aşkolsun, noyan!.. Beni bu kadar mura büsbütün baska bir darbe indir-

maiyetindeki uç adam parçalanmış, 1 acı felaketlere sürükledikten sonra mek, onu sersemletmek .. ve o sersem
yalnız genç bir al ~ağı, yaralı olarpk bırakıp gitmek .. bu kadar uzun zaman liği esnasında da başına binmek ... Bu
kaçmış, güç hal ile bugün gelebilmiş. görünmemek. bilmem ki, merdll'"re ya- nu yapabilirsek. kazanırız. 

Dilşad, hayretler içinde kaldı. Kut- raşır mı? .. Hani ya vadettiğin Kapçak KamPr Han, dalr,ın dal~ın sordu: 
luk Türkanın yanına oturarak onun ve- atlılan. Celayir kahramanları .. nerede N J? - ası ... 
reccği malumatı dinlemiye başladı. bunlar?... _ Dinleyiniz .. şimdi bunu izah ede-
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SPOR .~ 
Beklenilnıigen bir netice 
------------------------------

Muhafız Gücü 3 - 1 
Beşiktaşı mağlôb etti 

Dün Beşiktaşlılar bozuk oynadılar. Muhafız Gücü 
bugün Galatasarayla karşılaşacak 

Kutluk Türkan; teessür ve hcyeca- Diye bafürdı. yim ... Geçirdiğimiz ser~eriyane ve me-
nmdan boğulacakmış gibi, kesilt kesik Hatay Bahadır, Kamer Hanın bu hi- şakkatli yolculuk, bize bir şey kazan- .. . . 
c;özlerine devam ediyordu: tabından şaşırarak başına gelenleri u- dırdı. O da, bir avuç beyaz toz ... Bütün _ Dımkü maçtan bır ıntıba 

- Bu at uşağını huzuruma get:rttim. zun uzadıya anlattı. Kaşgar hükiımd.ı- timidimiz bunda. Biz bu tozla, doğru- Milli kume maçlarının dlk:kate şayan o - rarı geri aldı, fakat 1§ tatsız bir §ekllde bitdo 
Bizzat isticvab ettim. Korkudan ade'l! d d .. - • - . "ld.. · • yunlarından blrl olan Beşiktaş - Muhafız - O arada hakeme itiraz eden FaruRun V' 

lil d 
. rı. ama ını mazur gorerek soguklugu dan do~ruya Tımur~ 0 ur~ı!e gayret gucü maçı dün Taksim stadında ·,üyük bir yundan çıkması Beşlkta~ on klıt kalın.,.. 

· i tutulmuş olan hu elikanlmın rı- ortadan kaldırdı. ı edecektık. Fakat, Dılşad Bıgüm mese- 1sürpr1zle blttı. Milli küme maçlarında en Muhafızın bir golüne mal olarak kapaııl 
• " 1etine göre. tatarbaşı evvela pederi- Şimdi .. Adil Şah da dahil 01arak üç lesini duyar duymaz, fikrimizi değiş- 1 calibi dikkat bir takım olan Beşıktaş tah - gitti. 

jn (Palkani gölü) tarafında olduğu- kişi haşhaşa vermişler vazıveti müzn- 1;rdik. OT'u bird bire öldürmeh-ten lmh.11n fevkinde bozuk bir oyunl~ on beş glln Beşiktaşı bu kadar bozuk bir gününde~ 
nu o ·~renmiş, doğruca oraya gitmiş. k b · vazrr C'rek bize çektirdiği azabı biz ev\el 7 - O yendiği Muhatızgücüne seylrc! • kalayan Muhafızgücll merkez mühaClD"" 
Fak t d kil K H .. g"n ereye aşlamışlardı. .,..,eç •. . • llerhı hayretleri önünde mağlfip olarak ko - 35 inci dakikada bir gol daha yapmak. su• 

a ora a er, amer amn uç u Kamer Han, Tı'mur tarafıııdan ı'ndı' - de ona çektırmcye karar verdık. lu kanadı kırılmış blr halde sahayı terketU. 
evvel (Karakasman dağı) tarafına git- I retlle günün en muvaffak blr oyuncusu '* 

rilen darbenin intikamını bir an evvel Kamer Hanın gözleri parladı. Derin En 1yl bir şeklile sahnda göz doldurnn Be- duğunu lsbat ettı. 
iğini haber vermişler, hat~a. atları sı- 'kta n id i ı bl hal b ~ almak istiyordu. bir kinle homurdandı: şı ş m ver c r de :ı.şladı01 oyu - Butftn hatları arasındaki irtibatın bozUl-
kı sürer]erse, Hnn'ın arkasından yetişe- _ A~ la· .. çoka·ıa· ... Fakat. nasıl?... nun on beşinci dakikasında tamamen de~U- ,. 
b·ı -· · ·ı· · 1 T b _ Bu ug· urda, ya ölece<Yim .. vevahud d kı A ö ması Beştktnşa ikinci blr sayı fırsatı vernı ı ecegını l ave etmış er. atar aşı, ..., se e smen hw.klm g rüniiyor ve ml.ş ve oyun 3 - ı mağlQblyeUerlle sona er• 
derhal ata atlamış, 0 tarafa doğru sür- intikamımı alacağım ... Bahuc:us Tımur, - Bilirsiniz ki, Timurun hayatta bir mühim bir sayı farklle işin içuıden çıknca- mlştır. 
meye başlamış. O gece. bir menzile adi bir esir gibi benim kızımla cvleni- tek sevdiği mahllık varsa; o da büyük ~ı hissini veriyordu. Beşiktaş: Mehmed All - Enver, Faruk • 

varmışlar. Atların yem kesmesi ıçin bir yor. Artık benim hükümdarlık şerefım oğlu, Şehzade Cihangirdir. Beşiktaş gôzlerlmizin alışık olduğu atak Rifat, Feyzi, Fuad - Rıdvan, Hilsnn, Ha!C}lı 
k Jd ? L • t 1 b" ; h , t _Evet oyununu yapmak için snr!ettlğl bütün gay- ş t ,..0 f 

saat kadar kalmışlar. Fakat tam vola çı- a .ı mı":. ane 0 sun, oy .e aj a a... · retıere rağmen isabetsiz paslar içinde boğul- ere • ""'ılre " 
kacaklan zaman, birdenbire bir takım Dıye bagınyordu. - İşte, biz .. evvela, şehzade Cihan- maktan kurtuınmadı. Muhafızgücü: Fuad - Saim, Htl!nll, LOt' 

H t B h d 1 Ad·ı Ş h b' · · "ld" • !ü, Cihad, Ahmed - Şahin, İzzet, Rıza, İb • 
silahlı adamların tecavüzüne ug-ramış- a ay a a ır a ı a . onu ır gırı o urecegız. Muhafız takımının büyük bir sükünet ı -

(A k ) rahim. Atıf. 
]ar. Tatarba'?ı kendisini müdafaa etmek hayli teselli etmişler .. bir dereceye ka- T ·ası var çlnde, en küçük bir şaşkınlık alameti gös - Hakem: Tank CSUleymaniye}. 
· t · F k t h h d · · -= termeden ve fırsat buldukçn zaman zaman 
ıs emı~ a a em o. em e maıyetin- r --, ' -, hücuma geçmesi, yavaş yavaş tehlıkcll ol - Ömer Bes1m 

dekiler. kılıç darbeleri altında parça Bi o toru Nöl1etci marrn başlaması, Beşlktaşın bu durgun oyu- B G 1 1 M h f 
parça e ilnı 'şler. DedPim gibi, yalnız 1 nuna bir tiirlü deva bulamıyordu. ugUn a atasaray a u a ıı 
bu ~enç nt uc;a~ı. gecenin karanlığından Gün r·k PAZAR Eczaneler Beşiktaş müdafaasının en kuvvetll tnr:ıfı Gücü karşılaşıyor 
istifade ederek kendisini, bin müşkülat No"·la rından Bu •ece nöbetci olan eczaneler •unlar- !olan soldan hücumları Beşiktaşı canlandırn-' .. .. MUll kume maçlarının deplasman oyuıt' 
ile kurtırabilmis. Eğer arzu edersen, dır: rnadı. larından oaıatnsarny - Muhafızgüciı ara • 
o at uc;nğını buraya getirteyim. Vak'ayı N İstanbul eihetindekUer: Hücum hattının en nazlı oyuncusu olarak sındaki mı.isabaka bugün Taksim 21tadındl 
aynen nakletsin. ÜZÜ/ •• • ı Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: <Eş- göze batan Şerefin armud _piş, ağzıma düş yapılacaktır. • 

F l 
. ref Neşet). Beyazıdda: CCemU>. 6amat- 1 diyen isteksiz oyunu bln bir meşakkatle ken-

Kutluk Türkfınm vaziyetı o kadar e Cl nısfı tulani yada: (Erofllos). Emlnönünde: (Bt:nsn- dine yollanan pasların heba olmasında pek Galatasaray ikinci reisinin 
ciddi ve samimi idi ki; Dilşadın kalbin- Çok eskJdenberl bir ihtiyarlık hastalığı son). Eyübde: CHlkmet Atlamaz>. Fener- büyük bir tesir yaptı. istifası 
den en küçük bir şübhe bile geçme- gibi telakki edlllrd1. Filhakika, genç ve de: CEmllyad1). Şehremininde: mamdi). HUsnü gibi; senelerce müdafaa haU:ı.n -
mişt:. Hatta, vak'anın pek acı ve kanlı orta yaşlarda nüzfil 1.sabetl ender vakt Şehzndebnşmda: <i. Halil). Karagümrilk- nın hemen her noktasında oynanu, kuvvetıı 

lm 
• olur ve öyle olmalıdır. Halbuld bilhassa te: <Arıt). Küçükpazarda: (Yorgl). Ba- lblr oyuncuyu sağ iç mevkilne koymakla 1~ -

0 asına ragmen, babasının hayatta ol- harb sonu yıllarından sonra daha henüz kırköyünde: (İstep:ı.n). lenen büyük hata., onun hücum hattında bir 
du :unu öğrenmek, onun kalbine derin elll yaşlarında olanlarda sık sık nijzül Beyof1u cihetindekller: müdafi glbl oynamasına sebebiyet vermiş, 
bir sevinç vermişti. isabeti vak'nlanna tesadüf cdıilyor. Hnr- İstıklA.l caddesinde: (Kanzuk). D:ı.lrede: ı bu çok enerjik oyuncu her fırsatta t'>PU kow 

Fakat Kutluk Türkan, derin bir tees- b1umum1nln tevlld ettiği yorucu ve üzü- (Güneş>. Topçularda: <Sporldlsl. Tnk- lamışsa da hücum hattının Ahengine uyma-
sür içinde, sözüne devam etmekte idi: cü hayat, beyin yorgunlukları, alkol ve- simde: <N1zameddlnl. Tarlabaşmda: (Ni- yan oyunlle matıflp neticenin alınmasına 

saire gibi birçok süUstlmalAtm bu l~de had). Şişlide: (Halk) Beşlktaşt:ı: CNall yardım edememiştir. 
- Bu meseleyi, biraderimin haber muhakkak dahil ve teslrl vardır. Halid>. Blrblrlnl taklb eden neticesl.ı hücumların 

almaması için at uşağını hapsettirdim. Şubhesh: nüzül hastalığının sebeblerln- Boğa.ziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: birinde F.şrerten rahat bir pas alan FJal':kı 
Malum ya, o haber alırsa, derhal rae- den en belli başlısı tansiyon yüksekliği- Üsküdarda : (Ömer Kenan>. Sarıyerde: kuvvetli bir vuruşla 16 ıncı dakikada llk sa-
selenin şekli değişecektir. Bu hareketi, dlr. CNurn. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıtat>. yıyı yaptı. 
~<endi şeref ve haysiyetine karşı bir Blr böbrek hastalığı, bir damar h9.Stalığı Büyükndada: (Şinasi Rızııl. Heybelide: Beş1ktaşın devamlı, fo.kat neticeyi deı;tş-
hakaret teliıkki edecek, hiç şübhesiz ki, sebeblle yükselen damar tazyllo o:ızan CTanaş). tırınlyen hücumlan aıtmda ıııc devre ı _ o 

28 ve otuzu geçer. Bittabi bunun ı:etıce- bitti. 
derhal hududdaki ordunun ileri atılma- sı blr damar çaUamasıdır. BevJnde çat- · ,, ---- -~·---- .. - ikinci devrenin llk saniyelerinde Şerefin 
sı için emir verecektir. Şi'lldi ben, bu- lıyan bir damar derhal tazyik altına al- İstanbul ikinci İflfuı l\1emurluğundnn: güzel blr p:ısını mAnasız bir şütıe heba eden 
nun önünü almayı düşünüv. orum. dığı merkezler üzerinde aksi tesir hu- ,..., t b1 k d Müflis Salbn Müskirı:ıt Fabrikası Vasil ~re r sayı açır ı. . 
• - Ne vapmak fikrı'ndesinı'z'. suıe aetırir ve bu merkezlerin idare ettı-" ,. Birkaç dakika içinde kendini top:ırlıyan 

- Bunun için ancak bir çare düşü- 61 11.zada tele görülür. Yüzün ynrısı, dil, Andis oğlu ve ştriki komandit §irketine Muhafızgücü llk on dakikada ayaktan aya -

b·ı· D" - .. l 'kl bir kol, bir bacak nezfin ;ani yayılnn }';il dolaştırdıır.ı topu Beşlkt•aın kale hatları 
ne ı ıyorum. ugun şen ı ermi artır- kanın sür'at ve derecesine gbre ya tama- aid bulunan rakı çıkarrnağa mahsus kazan 6 ı; ..., 

k V d h ı 'k"h k b d içinde ezmek suretne lkl mühım fırsat ka -ma . e er a nı a yapa::-a ıra e- men veyahud kısmen tele olur, tutmaz o- ve inbik ve ır.otör ve yazıhane eşyası bi- çırdı. 
rimi böylece oyalamak. lur. Hasta konuşamaz, dil çok n~ırlaş-

mıştır. Nüzill isabet ettiği zaman hasta rınci arttırmacia kanuni kıymeti bulmadı- Oyunun havası değişti, Beşiktaş muavin 
- Evet.. iyi olur.. lakin, pederimin 

rızası olmadan ...... 
Kutluk Türkan, derhal Dilşadın sö

zünü kesti: 
- Evladım! .. Hiç şübhe etme! Bu iz

divaca. pederin de memnun o:acaktır. 
Çünkü bu izdivac, iki memleketi, dost
lukla birbirine bağlıyacaktır. Senin 
düşünceni biliyorum. Pederının rızası
nı tahsil etmek istiyorsun. Fakat pede
rin, senin buradaki vaziyetini takdir e
decektir. Ve, her şeyi hoş görecektir. 

Dilşad, sükfit etti, vaziyeti, bir daha 
zihninden geçirdi. Kendi kendine şu 
hükmü verdi: 

- Timurun zevcesi olduktan sonra, 
her halde ona söz geçiri'I', babamla hnrb 
etmekten sarfı nazar ettirebilirim. Ma
dem ki ileri doğru bir adım attllIL Artık 
o yolda yürümeliyim... dedi 

kendinden geçmiş bir halde ise ve b!J- hattlle hücum h:ıttı arasındn yer d-~·;ıtlr -
hassa derecei hararet de yüksekse h:ı.sta- ğındnn ikinci artırması 7 /4/938 perşemb2 I meler! Adeta tatsız bir şeklide birbirini ta -
nın öleceğine kuvvetle hükmr.dUlr. Maa- kib etti. Muhafız da bu gayrlt '11ilıkten ıs -

gu-nu saat 9 da yapılacağından istiyenle- ur d u b 1 k•ft 1.__ dl 
mafih bazan böyle vak'alarda yapılnn 1 n e yo arını u ma .... gec ~uıe . 
kan alma amellyesl ve diğer tedavilerle rin Beyoğlunda Hamalbaşmda 52 No. da Feyzi sol açık oynar mı? Dün oynadı. E§-
yavaş yavaş açılır ve o zaman bir tara- hazır bulunmaları ilan olunur. (Goıg) refi11 sol lçde oynadığını llk defa görduk. 
fın tamamen men<~ç olduğu meydana Hakkının merkez muavin yerinde oyna -
çıkar. ması, bütün bu değişiklikler içinde yapılan 
Bazı zayıf felclerde tedavi lle o!dukca Gazianteb Asliye Hukuk l\!abkemeslnden: zarurl fakat makul bir hareketti. 
Iyl bir netice alınmaktadır. Feleler he- G. Anteb1n Kurbu Kuzanlı M. Mehmet Ra- İleri gtt, geri gel, açığa geç, muhavere ve 
men tamamen geçmektedir. Fnkat bu mlz kızı Fet.hlye Vuslat tarafı'ldan 20/ 7/937 hareketleri arasında Muhatızgücü merkez 
vak'alar nadirdir. Her halde böyle bir tarthll arzuhalle G. Antep asllye hukuk mah- mühachnl 21 1nc1 dakikada kafa lle gilzel bir 
Anza geçirenlerin ~ hayatındnn uzunca kemeslne müracaat olunarak müdeaaleyh sayı yaptı. 
bir müddet çekilmeleri lAzımdır. Znten Kilisin Büyük Kütah M. ve Mehmed C. dan Muhafızın gittikçe açılan düzgün oyunu 
!eleler ne kadar zayıf olsa dımağda eskl şoför Nuri ve Mehmedln gt\ya babası Meh- korkunç bir şekil almış, Beşlktaşda ise ilerl-
cevvalJyet ve faaliyet kalmaz. met Rnmizde üç bin seksen bir lira alacakları s1 için fazla funld kalmamıştı. 
Vakitsiz nüzfil isabetinden korunmak için olduğundan bahsUe mumaUeyhln dlğer ka- 26 ıncı dakikada Muhafız merkez mulıa-
fkl çare vardır: rısı Sıdıka aleyhine dava açarak bwıun tah- clmi güzel blr şiltle ikinci golü yapmakta ge-
l - Tansiyonu yfikseltmemek, slll hakkında Kilis mahkemesinden muvaza- clkmed1. 
2 - Böbrekleri kontrol. atan 21/5f935 tarihinde aldıkları hükmün Yer değiştirmeler Beş1ktaşın btitün h .. t -
Gerçi bunların haricinde de mesela. fi- iptali ve buı'ta müsteniden konulan bJ.czln ıarında blrblrlnl taldb ederken Muhafız mer 
rengi netıcesl ve şeker hastalığı neticesi knldırılmnsı ve terekeden hlı;sesine düşen kez muhaclml 81 inci dakikada tısa bir vu
de bazı !eleler görillür. Fakat ekseriyet- kısms vaki müvazaanın men'i taleblle açı _ ruşla üçüncü golO yaptı. 

Gnlatasarny terbiye! bedenine klübQ tk112" 
el relsl Osman Müeyyedln klüp 1klnc1 reJsll' 
vazlfeslnden istifa ettlğl haber alınmı§tır. 

Eskrim müsabakaları 
Beyoğlu Halkevl tarafından tertlb ecıueı 

eskrim müsabakalarına Beyoğlu Ilalkevt ,.
lonlannda devam edildi: 

Perihan - Naslbeye 5 - 8, Bella - Hürınl1 • 
ze hükmen, 'Bella - Perlhana 5 - 3, Nasibe 

1 

Hürmüze hlikmen, Perihan - Hürmilze hllJ• 
men, Nasibe - Bellaya 5 - 2 galıb geldiler. 

Erkekler epe: 
Bedll • Sermed'e 3 - 2, İlhan - Rızaya S-lı 

Sermed - Rızaya 3 - ı, Bedll - İlhana 3 • ı. 
Rıza - Bedllye 3 - 2, İlhan - sermede ı · f 
gallb geldiler. 

Flöre erkekler: 
Esad • Suha 4 - 4, İlhan - BedHye 5 • S. 

Bedll - Sühaya 6 - O, İlhan - Esada 6 - ı. 11• 
han - Sühaya 6 - ı, Bedii - Esada 5 - 3 gJ" 
Ub geldiler. 

Flörede İlhan hiç mağlflp olmadan çauı 1 

piyon oldu. Epede BedU ile İlhan müsavi pu• 
van aldıklarından haftaya tekrar karşıla 1 

şacnklar. 
Kızlar arasında: flörede Pcrıhan, Naslı>" 

Belln ikişer puvun aldıklarından tekrar ı;:ır
şılaşncaldar ve şampiyon haftaya belli ola 1 

caktır. 

Yedek subay okulu galib 
Dilıı Taksimde Yedek sübay okulu ıaıcı 1 

mile, Beykoz takımı arasında yapılan ın., 
4 - ı Yedek sübay okulunun galebeslle bit' 
ml.ştlr. 

Bir sporcunun pederi vefat etti 
Galatasaray Spor klübü Genel Sekreter 1 

11ğ1nden: KlübUmUzün ve milll takımın sJ 
açığı Bay Necdetın pederi sabık rılsumat ınO 
dürlerinden B:ı.y Fazıl Kayral uzun sllrcn bit 
hastalığı müteaklb aramızdan nyrılınıştır• 
Cenazesi Şlşll Fransız hastanesinden 3 NI • 
san 938 p:ı.zar günü saat 11,30 da kaldırııaraJ 
Beşiktaş camllnde namazı kılınacaktır. 
- NecdeUn ncısınn bütün Galatasaraylı afi 
kadnşların iştirak ettlğlnl bildirir ve ten 

1 

dl.sine Allahtan sabır vermesini dileriz. 

• 
le felclerın sebebi tekrar edelim ki, da- lan dnvanın yapılmakta olan duruşmasında: Beşiktaş kalesi o kadar karışık ve sıkışık 
mar katılığı ve böbreklerin natamamıye- Mahalll lkametlerl meçhul kaldığı a.:ılaşılan bir vaziyette idi k1 Mehmed Ali topu ynka -
tldir. müddeaaleyhlere nıı.nen tebllgat itasına ka- lndı. Hakem çaldığı düdükle topun ortaya -----------------ı 23 Nisan Çocuk Bayramı ve o hafta d• 
Cevııb isteyen okuyucularınuzın posta rar verilmiştir. Berınuclbi karıı.r bunhrm gelmeslnl blldirdl. Çocuk llaftası'dır. Bu bayramda çoC1•" 
pulu yollamalannı rica ederiz. Ak.o;! tak- muayyen olan 18-4-938 tarlhlnde saat do- Y&n hakemlerinin gol saymadıkları bu lan evindireeck olan Çocuk Esirgenı• 

Aksu nehrinin sahillerini bir yıldı- dinle ıstelderl mukabelesiz kal:ıblllr. kuzda mahkemede hazır bulunmaları lfızu - sayı üzerine lkl takım ve h:ıkem arasında Kurumuna yardım ediniz. 
ı ım sür'atile geçen Hatay Bahadırla A- •---------------' mu ilan olunur. thtuat ~ıktı. Nihayet hakem ilk verdiği ka -

BEKLENI\fiYEN ACI BiR DARBE 

• 
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lSTANBUL 
3 Nisan 1938 Pazar • 

Öğle neşriyatı: 
12 30: Plftkl:ı Türk muslklsl. 12.50: Hava

dis. 13 05: Pl~kla Turk musiklsl. 13.30: Muh
telll pllk ne-;r.yatı. 
Akşam n riyatı: 

16: Taksim stadından naklen· Gala tasa -
ray-Muhafızgucü maçı. 18.30: Pliikh dans 
musikisi. 19.15. Konferans· Prof Snlih Mu
rad (Radyo derslern. 20: Mftzeyyen ve arka
daşlan tarnfından Türk muslkısi ve halk 
18.rlnları 20 45: Hava. ruporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından arabca soylev. 21: Cemal 
KAmU ve arkadaşları tarafından Türk mu
siklsl ve halk şarkılıın, (saat ayan). 21 45: 
Orkestra. 2215: Ajans haberleri. 22.30: Plak
la sololar, opera ve op<'ret parçaları. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

* 4 Nisan 1938 Pazartesi 
Öfte neşriyatı: 
12 30: PJ kla Türk mu!lklsl. 12:50: Hava

dis. 13 05: Plılkla Turk mu ik1s1. 13 30: Muh
tc'if Pliik neşriyatı. 

Akşam n rlyatı: 
18.30: Plakla dans mu lklsl. 19.15: çocuk

lara m.a.sal: Bayan Nine. 19 55: Borsa haber
leri ıo: Rıfat ve arkadaşları taratından Türk 
musı1t1s1 ve halk şarkıları. 20 45: H:ıva rapo
ru. 20.48: Ömer Rıza t rafından nrabca soy
h!T. 2-1: Fasıl saz heyeti Ibrahim ve arka
da§?an tarafından, (saat Ayanı. 21.45: Rad
yofonik tcmsıı: Stüdyo orkc trası refakatne: 
<THA.İS). 22.15: Ajans baberlerl. 2!? 30: Plflk
la sololar, opera ve operet parçaları. 2!? 50: 
Son haberler ve ertesi gunun programı. 

nönu Halkevl gösterit kolu tarafından blr 
temsil. 19.15: Konferans: Unlverstte namına: 
Doçent Gallb Gültekin (Hayatı ucuzlatmak 
için ne gibi tedbirler almalıdır?). 15.55: Borsa 
haberleri. 20: Necmeddln Rıza ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
lan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza 
tarnfındıı.n arabca söylev. 21: Belma ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (saat lıynrı>. 21.45: Orkestra. 22. 
15: Ajans haberleri. 22.30: Plakla sololar, o
pera ve operet parçaları. 22.50: son haoerler 
ve ertesi gunun programı. 

~ 

ANKARA 
3 Nisan 1938 Pazar 

Öğle ne ri)atı: 
12.30: Kanşık pHl.k neşr'lyatı. 12.50: PlA.k: 

T·frk mu:llklı 1 ve halk !jarkıları. 13.15: Dahi
li ve harlcl h<>berler. 
Akşam ne riyatı: 
18 ~O: Plakla dans mu ikisi. 19.15: Tiırk 

musikisi ve halk şarkıları CM:ıkbule Çakar 
ve arkadaşları>. 20: Saat ayarı ve ıırabca 

neşri~at. 20.15: Türk muslkl.sl ve halk şarkı
ları cSalfıhaddın ve arkadaşları). 21: Pl:'ık 

neşriyatı. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Ajans haberleri. 22.15: Yarın~ program. 

* 4 Nl an 1938 Pazartesi 
Öğle neşı iya tı: 
12.30: Knnşık plAk neşriyatı. 12.50: Plik: 

Türk musl!dsl ve halk şarkılan. 13.15: Dahi_ 
U ve harlct haberler. 17.30: İnkılAb dersleri: 
CHalkcvlndeıı naklen). 
Akşam neşriyatı: * 18.30: Knrl§ık plA.k neşriyatı. 13.55: İn~lllz-

5 Nisan 1938 Sah ce ders: Azime İpek 19 15: Türk muslkic;i ve 
ötıe ne~i tı: halk şarkıları <Servet Adnan ve ark3d:ışlıı.-
12 30: PlAkla Türk mı kisi. 12.50: Hava- nl 20 &ıat ayan ve arnbca neşrt;at. 20.15: 

dls. 13 05: Ptftkla Turk mu ki'il. 13 30: Muh-ı Pl11.kla dan.c; musikisi. 21: Spor konuşması: 
telif pl • ne r y tı. Nlzameddin Kırşan. 21.15· Stüdyo salon or-

Ak am ne riyatı: lkestrası. 22: Ajans haberler!. 22.15: Yannld 
18 O: Pi ki dans m ikı 16 45: Emlno- 'Program. 

rıü Halkevl neşriyat kolu namına Nusret Sa- * 
ra. 1.9: Pln.kla dans mu iki i. 19 15. Konfe- 5 Nisan 1938 Salı rans. Emlnonu Halkev, so yı:ıl yardım şube- ö~ı 

1 1 11 namına Doçent Sabahaddin Rahmi hyhp- " e ne~r ya 1
: 

otlu <Halk bilmeceleri). 19 55: Borsa haber- Tü12k.30: M~htelU plA.k neşriyatı. 12.50_: Pl!\.hlk: 
ıerı 20· v dl Rıza k d 1 r musikls1 ve halk şarkılan. 13.15. Da _ . . e a ve ar a ::ı ş an tarafın- • ha ı · 
dan Türk musikisi v h lk k 1 . ılı ve rlc haberler. 17.30: Inkılab dersler!: 

e ş.ır ı an. 20·45 · CH::ı.lkevlndcıı naklen). 
Hava raporu. 20 48: Ömtr Rıza tarafından a- ı Ak • t 
rabea söylev 21: Tnh in Karakuş ve arka- ş:ım fl('c;rıya ı: 
da şiarı tarafından Türk mu k! 1 ·ıe halk ş:tr-1 18.30: Pli\ ·la dans musikisi. 19.15: Tu~k 
kılan, (snat flynrı). 2145: Orkestra. 2215: mu tkisl ve hal~ şarkılan (Hl1:11'et Rıza ı:e 
Ajans haberleri 22 30 . PJ" kl 1 1 arkadaşları>. 20. Saat Ayan ve arabca neşri
Ye operet parç~ları 22 50: S~nso;a~~l~~ : yat .20.15: Türk musikisi ve halk ş.ırkıları 
ertesi günün progr tHaluk Recai ve arkadaşları). 20.45: Keman 

amı. solo: Necdet Atak. Piyanoda Marsel Bl 21: * Sıhhi konuşma: Doktor Fahrıye Şahenk. 21. 
. 6 Nisan 1938 Çarşamba 15: Studyo salon orkestrası. 22: Ajans ha-

Ölle neşriya&ı: berlcrl. 22.15: Yannki program. 
12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk mnstkisJ. 13.30: Muh
telif pllt neşrtya tı. 
Alqıun DflŞJ'iyatı: 
17: İntıllb tarihi dersi: Üniversiteden nak

len. 18.30: FaUh Halkevi gosterit kolu tara
fından bir temsil. 19.15: Plakla dans muslki-
11. 19.55: Borsa haberleri 20· Nftft'h t · · =ı e ve ar-

ada§lan tarafından Türk musikisi ve halk 
tarkılan. 20.45: Hava raporu. 20 48: ömer 
Rıza ıarafmdan arabca söylev. 21: Nuri Ha-
nı ve arkada.:lan taı·afından klislk Türk 
lkis mu-ı ı. (saat fıyan). 21.45: Orkestra. 22.15: 
AJaruı haberleri, 22.30: Plakla solclar, OP<'ra 
fe operet parçaları. 22 50: Son haberler ve 
ert~sı günun programı. 

* '7 • 'isan 1938 Pu embe 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plikla Türk m.uslkls1. 12:50: Hava

dis. 13·05: Plfikla Türk mu lklsI, 13.30: Muh
tellf Plak ncsriyatı. 
Akşarn neş~atı: 

17: İnkılab tarihi dersi: ttnlverslteden 
naklen. 18.30: Çocuk tiyatrosu (TI!klnin ma
rifetleri). 19 15: Spor musahabeleri: Ejref 
Şefik. 19 55: Borsa haberleri. 20: Sadi Hc..şses 
ve arkadaşları tarafından Türk .:musikisi ve 
halk şarkıları. 20.45: Ha va raporu. 20 48: Ö
mer Rıza tarafından arabca soylev. 21: R:ı
dlle ve arkada lan tarafından Türk musi
tısı ve halk şarkıları, (saat iyanJ. 21.45: or
kestra. 22.15: Ajans haberleri. 22 30: PJfı.kla 
aololar, opera ve operet parçalan. 22.50: Son 
haberler ve ertesi gunun programı. 

* il Nisan 1938 Cama 
Öğle neşriyatı: 

12 30: PI:\kl<ı Türk mmlkisl, 12.50: Hava
dis, 13 05: Pl1i~·la Türk mu ikisi, 13.30: Muh
teııt Plak neşriyatı. 
Akş:un neşriyatı: 
17: İnkıHlb tarlhl dersi: Unlversiteden 

naklen. 18.ZO: Beyo~u Halkevl gosterlt kolu 
tarafındfan bir temsll Hl ıs· Konferans· AU 
Kliml Akyuz <Çocuk terblv il. 19 55: Bor
la babcrlerı 20: Mı.ız Her ıı r ve arkad ş
ları tarafınd n Turk mu v h Ik ~arkı
ları 20 4ö> Hın raporu 20 4 · 011rr Rıza t'l
rafından arabca ylev 21 · N.h ve arka
daşlan tarafından Türk mı lc;l ve halk 
farkllan, <saat ayarı). 21.45: Orkestra. 2215: 
Ajans haberleri. 22.30: Plakla sclolar, opera 
Ye operet parçalan. 22 50: Son haberler ve 
ertesi günun programı. 

* 9 Nisan 1938 Cumartesi 
Aqam neşriyatı: 

41~2·30: PU\kla Türk muslkl$i. 12.50: Hava
~ıİr ı3.o5 : PlAtıa Türt musikisi. 13.30: Muh

ö Pllk neşriyatı. 
fle neşrıvatı. 

1830· ., . 
aa ~ .. ..:._~onferans: Emlnonu Halkevl namı
-u Altan <Mimar Sinan). 18.50: Emi-

* 6 Nisan 1931 Çarşamba 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık pllk neşriyatı. 12.60: PlAk: 

Türk muslklsi ve halk şarkılar.ı. 13.15: Dahi_ 

ıı ve hıı.ricl ha~rler. 17.30: İnkılAb dersleri: 
<Hnlkevlnden naklen). 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plftkla dans musikisi. 10.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları). 20: Saat l\yan ve arabca n~
riyat. 20.15: PHikla opera ve operet parça
ları. 21: Havacılık: Şakir Hazım Ergökmen. 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans ha
berler!. 22.15: Yannki program. 

* 7 Nisan 1938 Perşembe 
'Ö!le neşriyatı: 
12.30: Kanşık plft.k neşriyatı. 12.50: Pl!\.k: 

Türk musikisi ve halk şarkılan. 13.15: Dahi
li ve harlc' haberler. 

Akş.'lm neşriyatı: 

18.30: Plô.kla dans muslltlsi. 10.15: Türt 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları). 20: Saat ayan ve arabca neş
riyat. 20.15: Radyofonik temsil. 21: Fotog
ratcılık hakkında bir konuşma: Safder Şük
rü. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans 
haberler!. 22.15: Yarınki program. 

* 8 Nisan 1938 Cuma 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık plA.k neşriyatı. 12.50: Pllik: 

Türk mus1lds1 ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 17,30: İnkılAb dersleri: 
(Halkevlnden naklen). 

Aks.-ım neşriyatı: 

18.30: Kıınşık pl{i.k neşriyatı. 18.35: İngi
lizce ders: (Azime İpek). 19.15: Türk musi
kisi ve hulk şarkılan (Hikmet Rıza ve arka
daşları). 20: Saat lıyarı ve arnbcıı neşriyat. 
20.15: Türk mus1k1sl ve halk şarkıları (Leman 
ve arkadaşlan). 21: Konferans: Parazitolog 
Nevzat. 21.15: Plakla dans musikisi. 22: A
jans haberleri. 22.15: Yarınki program. 

* 9 Nis:ın 1938 Cumartesi 
Öğle ne rlyatı: 
12 30: Karışık plCık neşriyatı. 12 50: PlA.k: 

Turk musikisi ve halk oarkılan. 14.15: Dahi
li ve harici haberler. 

Ak!!nm neşriyatı: 
1830: Plak neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka

ragöz <Kuçuk All). 19.15: Türk musikisi ve 
halk şarkılan (Servet Adnan ve arkndaşlan). 
20 :Saat A.yarı ve ara.ben neşrtvat. 20.15: 
Türk musikisi ve halk §arkılan <H·kmet Rıza 
Se-'"'or ve arkadaşları). 21: Hukuki konuşma: 
Sureyya Anamur. 2115: Stüdyo :;alon orkes
trası. 22· Ajans haberler!. 22.15: Yarınki 
Program. 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubelariı 1 
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: Ut. Tütün Gümrüğü 

*.:_er türlü ban!ta ifi * ı 

Dr. Operatör Süleyman Mehmed 
idaresi altında açılan 

Tezer'in ~ 

BilQınum Cerrahf, Dnhilf, Nisai ve Asnbt hastaları kabul eder ve en bllyük 
kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedikleri mnte· 

hassısa kendiltsrinf tedavi ettirmekte serbestir. 
Yatalı ücreti 2 liradan bn lar 

lstanbul Üniversite i Arttırma, E siltm ve ı 
Pazarhk Komi yonu ilanları. 

1 - 51289 Jira 16 kuruş keşifl. Gurcbıı da yapılacak ikinci dahilıye Anfisi in-
şası vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işlerı genel şartnamesi. 
D - Özel şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

.. 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kuruş bedel ile Rektörlükten alabilirler 
3 - Eksiltme 18/4/938 Pazartesi gi.ınu saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 kuruş muvakkat te· 
minat vermesi ve bund:ı=ı başka aşağıda ki vesikalan getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 5C,OOO liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in
şaat müteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

15 - Teklif mektubları 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Komisyon 

Başkanlığına makbuz mukabillndP vc-rilecektir. Posta ile gönderilecek mektub· 
larm en geç 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mü
hfir mumu ile iyice kapatılmı~ olması §arttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl66h 

Fi 
A 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. -
1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Taksimi, Dolmabahçeye bağlayan Gazhane yokuşu yeniden inş:ı edileceğin • 
den mezkfü yol nisanın birine! gününden itibaren seyrüsefere kapalı olduğu ilan 
olunur. (B.) (1742) 

~ 

Fatihte Unkapanı civarında Haraççı Kara Mchmed mahallesinin Yeşiltulumba 
'meydanında kain harap ve maili inhidam 21 No 1ı evin yıkılmak suretile mahzu
runun ortadan kaldırılması hakkında his">cdarlardan hır kısmına tebliğat ifa edilmi 
ise de, diğer hissedarların kimlerden ib:.ıu et olduğu ve nerede oturdukları anlaşıla 
mamı~ olmakla tarihi Handan itibaren on beş gün zaıfında yıkmak suretıle 

mahzurun izalesi, aksi takdirde yapı yollar kanununun 44 üncü maddesı mucı 
bince belediyece yıkılacağı tebliğ rnakıırnında olmak üzere ilan olunur. 

(B.) (1823) 

Nafıa Vekaletinden : 
5/Nisan/1938 Salı günü saat 15 de Malzeme eksiltme komisyonu odasında açık 

eksiltmesi yapılacağı ilan edilen bir adet Lokomobil ve tef errüatı görülen lüzum 
üzerine eksiltmeden kaldırılmıştır. (894) (1813) 

Kartal Sulh Hakimliğinden: 

Hazine vekili Zülfikar Ozanın Malte • 

pede eski maliye müfettiş muavinlerin ... 

ren Rasim Rıza aleyhine ikame etmiş ol

duğu alacak davasının cereyan eden mu· 
hakemcsi neticesinde 153 liranın maa 
rnasarü tahsiline dair verilen karar müd

deaaleyhin ikametgahının meçhul olması 

hasebile tarihi ilandan itiLaren bir a'J. 

zarfında hükmü mezkıir temyiz edilme
diği takdirde kesbi kat'iyet edeceği d • 

betle keyfiyet tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (1045) 

Son Posta 
Yevmi, Slyas!. Havadis ve Halk ıazeteıa 

Yerel;atan, Çatalçeıme sokak. il 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlP.rin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize .aittir. 

ABONE FIA TLAAI 

TtlnKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

' 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

l<aOO 750 1 tOO 
~340 12:20 'j 11) 

210 J 1 uoo twJ 

Abone b delı pEşırdır. Adre1 
değıştirmek 2:> ıturuştur. 

1 
Ay 
Kı. 

loU 
271) 
310 

Gelen evrak geri verilma. 
llc:.nlardar meı'uli;yet alınmG2. 
Ce\ ap için mektublara 10 kuru§luk 

Pul .ilfıvesi lflzımöır. 

.......................• , 
Poıta katusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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" Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalamak 

değildir. Evvela diş temizliyen tertipleri 

. iyi intihap etmelidir. ,, 

Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişıe

ri güzel ve beyaz pek az :nsan tanımaklığımız bu sözün doğ
ruluğunu isbat eden en kuvvetli delillerden biridir. Diş ma

cununuzu iyi düşünerek ı:ec;miz. Daha doğrusu diş rnac:ı~u 
denince ilk akla gelen ve en mükcn'mel, en müessir, en çok 

sevilen ve kullanılan macun olduğuna şüphe bulunmıyan 

cRADYOLİN:o ku!lanmız. 

ADYOL 
il 

Mikroplan öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir, 
dişleri parlatır ve beyazlatır. 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat ~kçesl Liret 145,769,054,50 

• MctkC'zl İdare: MILANO 
İtalyauııı' başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
rl'ltnn, Yugoslavya, Romanya, Bul
cnrist-nn, Mısır; Amerlka Cemahlrl 
Muttchldesl, Brezılyn, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvnt.ör ve 
ıcoıumblynda 

Atllynsyonlnr 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

PalAs <Telef: 44841 /2/3/415> 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: Allllemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğ.lun

da: istıklfı.l c:ı.ddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Öksürenlere ve 
gcğUs nezlelerine KAT BA. 

liendine oeyhude yere 

ez!~ et ediyor 

NEVROZiN 
''r----------------, 
1ı 

BOVALARI 

KUMRAL 
Si VAH 

I 

Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı· 

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergiler inde sıhhi ev -

safı haiz saç boyalan arasında bi -
rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL 

Z E N 1 T H 
BUtUn Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Zenıth rud
l'Olnrmdan UçUncll perU 

B A K E R 
M A ()AZ AL ARINA 
gelmiştır. 'fUkenmeden evvel 
rndyonuzu intıhab edıniz. 

'-------------------~ 
1> Annelere müjde 

S. M. A. geldi 
Faz:n istek karşısııı ın piyasada 

mevcuı.Ju k.llmıyun bUytlk lwtu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A. 
Ame.rık,ıda ı gel 11. 

Sa)l'l çocuk doktor
lorınıız una sUdO nlln 
eşi ol n vo A ve D 
vılamınler nl muhtevi bu.ı.1.ıan 
S. M. A. yı mırıelere elıemmiyetld 
tavs ) e etmtktedırler. 

Hor eczanede bulunur. 
Tnfs.ıııt irııı : 
Gnlata P. °K. l097 yo mnrn<-aat 

'
'* t , 

~!-~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KATIPMA~BUZ:l3m~~~7brlhln~ 
994 numaradıı 109 kilo ve c995• numarada 

OL 
KAN, KUVVET 

iŞTEHA ŞURUBU 
Cilde pembelik, saçlara 
ve gözlere parlaklık, 

vücude dinçlik veren 
en birinci 

KUVVET ilACIDIR 
Her eczanede bulunur 

Saç bakımı, güzclli(İn en birinci şartıdır. 

Kepek}eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

110 kiloluk afyonu Uyuşturucu Maddeler İn
hlsa.nna teslim ile mukablllnde Hi2 r.umarn
lı makbuzu kaybettim. Yenislnl alacağımd:ı.n 
eskisinin hlıkmü yoktur. 

Sındırgıda tüccardan 
1\1. Dedeba.'j 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahife 400 kuruı 
lhinci aah.'le 25G )) 

Üçüncü r.ahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 » 
iç sahi!elu 60 )) 

Son sa.hile 40 » 

Muayyen bir müddft zarfında fazla. 
ca mikd::ırda ilan yaptıra::ııklar nyrıca 
tenzı1ütlı tari fenıizdcn !stifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar için a)Tı blr tarife derpiJ 
edilmıştir. • 

Son Posta'nın tlcart ila::larına aid 
işler i~in §U adrese müracaat edıl
melıdir: 

-~-

tıAncılık Kollektlf Şlrkdt,, 
K:Uıramaıızade ilan 

Ankara caddbJ 

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp EmeQ 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGtL 

varken ıstırap 

çekilir mi? 
Baş, diş ağrlları 

ve nşntmeklen mntevellid 
bOtUn nğrı, t;ızı, saııcılarla 

nezleye, romatizmaytt karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

icabında günde !J 
kaşe alınabilir. 

Ur. kAF lL LtltıAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mutehassısı: Pazardan maada 
tıergun t2 - G> Dlvanyolu n\L-nara 11>4. •• ıe. 
lefonu 22398 - 21044 

6 ncı keşide 11/Nisan/1 j33 
Bu keşidede : 

dedir ... 

20 .000 ve 5 I! 00 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.0 O, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
1 kendi menfaatmız iktizasıdır. ı, ______________________________ .a# 

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

M EN AR ·----... 
ORANJ, MANDARİN, RUBİ, KAPSİN, PURPU e -\IRMIZI renklerde her 
simaya yakışan Venüs Rujları reklam fiatına satışa ık ı-ılmıştır. Çok sabit ve 
cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs rujlarını n '"'6.ll.ıakkak tecrübe ediniz. 

Nureddla Evllya zade Eczayl klmyevlye, alltt bbblye ve ıtriyat deposu, lstanbul 


