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İ t a 1 y a S İ Y. a S e t İ n İ [ F ranko kuvvetleri 
taraftan Katalonyanın 

değiştiriyor mu? muvasalasını kesiyorlar 

her 

lngiltere -Fransa-İtalya arasında'ieridanınsukutuüzerine 
bir müselles ittifaktan bahsediliyor Barselonda panik çıktı 

Barselonda silah albna çağınlanlann ancak yüzde otuzu' 
"Türkiyeyi de siyasetimize iştirak ettirmeliyiz,, davete icabet ettiler, Franko kuvvetleri Akdenize 30 

' ·~"'metre yaklaştılar, Barselonda 80 F ransıı tevkif edildi 
Bir Londra gazetesine göre ltalya, Avusturyanın İşgalindenberi Almanyanın ' __ _ p .. A~.____,~ ........,...... _ ..... ----

lehine olarak meyletmiş olan müvazene terazisini düzeltmek istiyormuş 

eıZı~dr:a~üşm~:~~:r~~~al~~~r ::; 1 ---K .... ·a·-b-,:-1 d .... e ......... m·-,;·s·-,··-,. -·-
erecektir. Fakat bilahare müz.akerelere 
İspanyadan gönüllülerin çekilmesi anına 
kadar devam olunacaktır. g o·· .. , • 

Bu yazıyı yazan Sunday Taymis gaze. ru m em 1 ~ 
tesi, Kont Ciano'nun Varşovaya gideceği 'I 
noktasında ı•rar etmektedir. İtalya ile s· ı• yas "ı b 1• r ha d 1• s e 
Polonya arasındaki mukarenetin hE:defi, 
İngiliz - İtalyan mukarenettnin hedefi gf. 
bl, merkezi Avrupada Avusturyanın iş· 
galindenberl Almanyamn lehine olarak 
meyletmiş olan müvazene terazisini dü
zeltmektir. 

Japon maslahatgüzarı 
Sovyet elçisine casusluk 

yapmasını teklif etti Bu gazete, İtalyanlarla İngilizler ara· 
sındaki müzakerelerin Fransanın tam Moskova. 3 - Tass ajansı bildiriyor: 

(Devamı 11 inci sayfada) 1.,,..;lterenin. Roma sefiri Lord Pört Japonyanın Afganistandaki maslahat- 1 • •••uuu•-• ·~· güzarı Kuvabara, geçenlerde Kabil'e gi- Tayyareler tarafından. bombardıman edılen Barselonu.n. acıktı hali 
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:•n•••e•• den yeni Sovyet büyük elçisi Mikailof'a Saragossa 3 - Gandesa'yı işgale -ılerinden ancak 30 kilometre mesafede 

yakında başlanıyor 
Va~ıfl~r idaresi Valide hanı için alacağı 260 
bın lıragı yeni akar inşasına tahsis edecek 

Eminönü. meydanı, (X) f1aretıı btrnı Va.l"ıde Hanıdır .. 
Em?ıönü meydanının 9çılması etra- mamlanınıştır. Han hakkındaki takrir 

fındaki hazırlıklar ilerlemektedir. Va - .bu hafta verilecek, icra marifetile müs-
lo.fiar idaresi ile her türlü anlaşma ta- (Devamı 11 inci sayfada) 

karşı emsalsiz bir küstahlıkta bulunmağa den Franko kıtaatı ileri yürüyüşlerine bulunuyorlar. Hükfunetçilerin elinde 
cür'et etmiştir. (Devamı 11 inci tayfada) devam ediyorlar. Şimdi Akdeniz sahil- (Devamı 11 inci l41J1adaJ 

Sabiha Gökçen'in 
uçuşlan 

Tayyarecimiz lzmirde 15 
gün kalacak 

Mısırda intihabat Vef d· 
partisinin hezimetile bitti 
Eski Başvekil Nahas ve Beid Paşalar meb' us 
çıkamadılar, hükumet partisi 96 meb'usluk kazandı 

Kahire 3 ~ Mısırda yapılan intibaha- Uzım gelen 18 mınt~ka hariç ol~ak ~ 
tın netic;sine göre nisabı ekseriyet hasıl zere, hükCımet 96, Saıtciler 79, mustakıl• 
olamadığı için tekrar intihab yapılması (Devamı 11 'nd sayfada) 

Emek!i Türk Generalleri 
Yarınki DDnya Harbi 
nİ " Son Posta ,, ya anlatıyorlar 

Galatasaray Muhafizı '.~:..-~~ 
3 1 1 

Saoıtıa Gökçenin son manevralarda 

Almanya bugün harb 
eder ·mi, nasıl 

ve kimlere karşı eder? magv UA b ett• çekilen. bir t•esm.t • J (Yazısı 2 inci sayfada) 

(Emekli General Fehmi Tmaz'an görUşU] 
Sarı kırmızılılar dün çok güzel bir oyun çıkardılar. 

Şild maçlarında da Fenerbahçe 2. O sıalib geldi 
Ucuzluk 
Mücadelesi l

neral Fehmi Tinaz mevzuumuza böyle~ 
Eski İstanbul ç~k bir kapıdan girmek istiyor. Kendile-

~erkez kumanda- r.ıne: 
nı emekli general _ o halde sayın general, bir ihtimal 

Radyo 1 arın da g Ü m r kii Fehmi Tınaz ilk olarak söyler misiniz? Avrupada harb 
. resı•mıeri indirilecek sualıme §U Ce\•abı patladığı takdirde, hangi devletlerin bir• 

ve:-dı: birlerinin müttefiki bulunmalarL ve ga-
Hükfunetin gümrük tenzilatı yollle u- - Bir A\•1 upa libiyetin hangi tarafa teveccüh etmesi 

cuzlatmak istediği maddeler arasında harbi zuhur ettiği muhtemeldir? diyorum. 
soğuk dolablan ve radyolar da vardır. takdirde ne gibi Şitndiki halde: 
Biri umuml sıhhat bakımından, diğe - neticeler tev1id e.. - Almanya ve İtalyaya karşı Fransa 
ri de memlekette fikir ve san'at hare- deceği. galib ve ve İngiltere cephe alacakb.rdır. 
ketlerinin, yani medeniyet ve kültürün mağlUbların kim· - Ya Sovyet Rusya? 
inkişafına hizmet cihetlerinden çok mü ter olacağı hakkın· - O da demokrat devletlerle bir safta 
hinı iki fenni unsur olan bu icadlar - d k •1 b' bulunacak tabii! 
d T .. k h Ik · b' · b a at ır şey B h k J an ur a ının genış ır nıs ette .. - u arbde Ameri. anın ve apon -
istifade edebilmesini isteyen hlikumet, soyleneme:z:. Bu yanın rolleri ne olabilir acaba? 
bunların memleket dahilindeki fiatla- hususta tahmin f· - Amerika fngiltereyı bırakamaz. A· 
rını arttı.ran gümrükleri tenzil etmeği dilen bütün .fikir Emekli Generrı merika istiskal edilir bir kuvvet değildir. 
düşünmektedir. Yakında bu hususta ler, bir ihtimal Fehmi Tına: ,Nitekim, umumi harbd~. Almanlar bu 
,münasib görünen kararlar verilecek - olmak kaydi ihtirazisile ileri sürülebili~. hatayı ·yaptılar ve mağhlh oldular. Ja-
Ur. İstanbulun ~ski merkez kumandanı Ge· ~ (Deı·amı 1 inci sayfada) 
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Her gün 

Mısır "e 
Şark misakı 

- Yazan: Muhittin Bireeıı 

M ısırlı bir mcslekdaş, Nurı Elsaid, 

iki defadır, Al Mokattam gazete

sinde Mısırın şark misak1 , yani Sadabad 
paktı ile ciddi bir alakası buiunmadığını 
söylüyor. Bu meslekdaşa göre, Mısır Irak 
ile İbnissuud Arabistanı arasınfüı akte -
dilip diğer Arab memleketlerinin de fş
tiraklcrine açık bırakılmış olan Arab pak
tına iştirak edebilir; çünkü bu, bir Te • 
haliiül Arabi misakı, yan\ Arab memle
ketleri arasında bir tesanüd ~ktidir. Hal
buki Mısırın $8.dabad paktına iştiraki için 
ortada bir sebeb yoktur, çünkü Mısır bu 
paktı imzalamış olan merr.leketlerle hem 
hudud değildir. 

Resimli Makale: 

Varlık yaşamak demektir, yaşıyan her msan düşünen ve 
isteyen im:anöır. Düşünen ve isteyen insanın yürüdüğü yol· 
da varacağı merhale de muvaffakiyettir. 

IC J lk hedef yaşamaktır. X 

Hayatta her şeyden evvel sıhhatinizi ve vücudünüzü ko
royunuz. Bırinci derecede ehemmiyet vereceğiniz iş budur. 
Servet, saadet, muvaffakiyet sonra gelir. 

Sözün Kısası __........ __ 
Yazı ÇoK Olduğu için 

Bugün Konamadı 

Amiral Hortinin 
Macar milletine 

hitabesi 
Budapeşte 3 (AA.) - Naib Amiral 

Horty, bu gece radyoda Macar milleti
ne hitaben beyanatta bulunmuştur. 

Horty, bu beyanatında, .Avusturya
nın Alınanyaya iltihakı neticesinde ef .. 
karı umumiyetle hasıl olan heyecamn 
yersiz olduğunu, bu heyecandan isti -
fade etmek isteyenlerin inkisarı haya
le uğrayacaklannı söylemiş, her türfü 
ihtilal teşebbüslerinin şiddetle tenkil 
edileceğini ilave etmiştir. 

Horty, Milletler Cemiyetinin ehem-
miyetini kaybeylediğini, Avrupanın ye 

Son defa, Hariciye Vekıl:mizin. artık 
günü dahi kararlaştınlmış olan seyaha
ti vcsilesile yazmış olduğu bir makale ile 
bu mesele hakkında aldıgı bu vaziyeti, 
Mısırın en mühim gazetelerinden birin • 
de, bir kere daha teyid etr.niş olduğu için 
bu bahse biz de biraz dokunmak istedik. 
Hariciye Vekilimizin S3dabad paktına 
hakikaten Mısırı da iştirake davet edip 
etmiyeceğini bilmiyoruz. Fakat, ister et
sin, ister etmesin, bahis, nazari sahada 
dahi mütaleaya değer bir ehemmiyeti 
haizdir. 

( ) 

ni baştan tensikinin Milletler Cemiyc· 
te. 7F\f IC5jl A R A ce o N ıo A ti haricinde başladığını kaydettikten 
;;;;;}} 'l:::::JI. ~ i;;;J) sonr.a Macar milletinin bükfunete iti -

"--------·----------------·------------------------- mad göstermesini istemiştir. 
Bu resmin ne olduğunuı•-HERG ... N BiR flKffA •ıFransız Cumhurrelsl Budapeşte 3 (A.A.)-Horty'nin be· 

U yaı:ratı bütün memlekette derin bir a -
Anlıyabilir misiniz? JNapolgonla konuşuyor )ds uyandırmıştır. Nasyonal Sosya~ıst-

* Mısır Si'ıdabad devletlerile -evet- hu
dud sahibi değildir. Fakat, buna rağmen, 
Mısır bir şark memleketidir. Şark memle
keti olmak için, mutlaka Avrupanın şar
kında bulunmak lfızım değildir. Nasıl 
coğrafyanın her noktasında nisbl bir şark 
varsa, şark ve garb istikametlerine izafe 
edilen siyasetlerin de nisbi bir şarkı ve
ya garbı vardır. Fransızlara nazaran 
ıark Viyanadan başlar. Almanlara göre 
prk Balkanlardır. Türkiye için de şark 

lere mühim tavizlerde bulunulacaguı-
Ressa m ın 

1 

dan korkan mutedil mehafilin endişe -

yanındaki kadın leri zail olmuştur. 

!rürkiyenin ötesidir. 
Siyasi manada şark devletleri ise büs

bütün başka bir ölçüye göre taym cdi • 
Ur. Avrupalılar cşark devleti denildiği 

ıaman, evvela, hemen ekserisi islam 
kültürü içinde yetişmiş olan ve bir çok 

Acemi bir Tessam, yanına gayet çir· 
kin bir kadın almış sokakta yürü • 
yOTdu. Tanıyanlardan biri gördü. AT· 
kadaşına gösterdi: 

- Erkeği tanır mısın? 

- Hayır tanımam! 

- Acemi bir ressamdır. 
- Ya yanındaki kadın kimc1ır? 
- Onu ben de tanımıyorum an.a, 

her halde şaheserlerinden. birinin mo
deli olsa gerek! ·---- . Amerika bayragına bir 
yıldız daha konuyor 

noktalarda Avrupalılardan ayrılan mem- Birleşin Amerika hükumetleri bay-
leketleri kastt:derler, ikinci derecede, rağına bir yıldız daha ilave edilecek -
r\vrupalı, şark memleketi tabiriıe, öte • tir. Teksas arazisinden ayrılacak bir 

Bu resim nedir? denberi, müstemleke olmak üzere gözü- kısım, yeni bir hükfunet olarak Birle -
ıı.e kestirdiği memleketlerı veyahud da Bir masaya dizilm~ tabaklar veyahud şik Amerika hükfunetleri kadrosuna 
kendi siyasetine kolaylıkla bir peyk ola- bir resim paleti mi? Hayır .. Sadece l/.m- girmektedir. 
tak kullanabileceği ve sanayii için de bir dra moda Aleminde yeni yeni başgöste - Bu işe önayak olan Teksas ahalisin-
pazar haline getirebileceği yerleri kasdet- ren §<ipka nümunelericlir. den Makalen isminde birisidir. Yeni 
miştir. Mısır, bu iki mananın her ikisile hükfunet için hazırladığı kanunu esa -
tle bir cşark memleketi. dir. Hatta bu • mahsustur. Halbuki yakın bfr gelecek, si ile Birleşik hükfunellerin varidatı -
günkü siyasi bünyesile ve mesela Ca - ona bu alakayı da verecektir. nın ehemmiyetli surette artacağını va-
miül'ezheri ile şarkın en eski kültürünün .. . . detmektedir. Teksas eyaletinde at ve 
de bekçiliğini yapınaktadıP. Irak ve Türkiyenın komşuları olan Su- köpek yarışları memnu bulunuyor. Hal 

İngiltere hakimiyetinden h~nüz karni- riye ve Filistin elbet yakın zamanlarda buki bu ilhakla yeni eyalette bu gibi 
len kurtulmuş olmıyan ve son zamanlar· istiklfil.lerine kavuşacaklar ve elbet on • yarışlara müsaade edileceğinden bu 
da bir de İtalya tehlikesi karşısında si - lar da SB.dabad paktına iştirak edecekler- yüzden varidatın ehemmiyetli surette 
nirlenip ordusunu takviyeyi düşünmiiş dir. o zaman Mısırın hududları, Kanal • artacağı tahmin edilmektedir. Fakat 
olan Mısır, bu işaret ettiğ!miz manalarda da Ef anistana kadar bütün Sadabad yeni hükıirnette yapılacak en büyük ye 
bir şark devleti olduğunu iddia edemez. n g 

1 
.
1 

b:..n i la kt nilik karı koca boşanmasına dair tat -
Eğer iddia ederse bu, zararını bilahare memleket ene lıl.ieşm ~ 0 ca ır. bik edilecek kanundur. Bu kanuna gö--
çok pahalı ödiyeceği bir gafletten başka Son bir nokta daha kaydedeyim: De • re bir ay müddetle yeni hükfunette o-
bir şey olamaz. nizlerde hudud olmadığın:ı göre, Türkiye turanlann yalnız yüz dolar hare ver-* ile Mısır Akdenizin büyük ve mühım bir mekle boşaruna karan alabilecekler • 

Mısırın Sadabad paktına gırmesi ıgın sahasında hemhududdurlar. O Akdeniz dir. 
hudud alakasının mevcud olmaması da 
bir sebeb değildir. Çünkü bu nev, pakt -

lann a,kdi için bir hudud alfıkas:nın vü
cudüne lüzum yoktur. Fransnnın Çekos
lovakya ile hiç bir hudud alakası yoktur. 
Yugoslavya hududu ile Türkiye ve ge-

ki kenannda üç kanı toprağı bulunan • 
lar bile tamamına sahabet iddia ettikieri 

halde Mısırın ve Türkiyenln bütün fk • 

tısadi ve medeni hayatları bu denizle a-

Stratos/ er tabakasına 
çıkmak için bir teşebbüs 
Polonyanın Legkionovo fabrikalarında 

şimdiye kadar görülen balonların en bü

yüğü yapılmaktadır. Bu balon Stratos -

Geçen hafta Pariste ihtiyat asker -

Ier birliği büyük bir balo vermiş ve 

baloda eski kostümlerle Fransız tari -

hinin muhtelif sahneleri canlandml -

mıştır. Yukandaki resimdeı baloda ha

zır bulunan Fransız Cumhurreisini Na
polyon kıyafetine giren tanırunış Fran
sız artistlerinden birile konuşurken gö 
rüyorsunuz. 

Toprak altında inşa 
edilen ev 

İngiliz milyonerlerinden Harry Ben
sen toprak sathından beş metre derin
likte yeni yaptırdığı fevkalade modern 

evinin küşad resmi için bütün dostlannı 
davet etmiştir. 

Bu yeraltı evi Bensona 30,000 İngiliz 
lirasına malolınuştur. Evin toprak üstün
de görülen kısmı fevkalade güzel bir 
bahçeden ibarettir. Bahçenin etrafı par-

maklıklıdır. Ev sahiblerl bahçeye yer al
tından bir merdwen ile çıkarlar. Bahçe

nin beş metre altında en büyük bomba
ların bile tesir edemiyeceği 1,20 metre 

ne Fransa ile Rusya arasında hiç hudud 
alakalan bulunmuyor. Fakat, muhtelif 
paktlarla birbirlerine bağlı olan bu mem
leketler arasında muayyen bır siyasete 
göre muayyen bir takım menfaat birlik
leri vardır ki bunlar onlan birleşmeğe 

lakadar bulunmasına rağmen bizim hak

kımız bize kafi derecede sQrulmakta de

ğildir. İşte bir hudud birliği ve bir men-

faat ~tiraki daha! 

kalınlığında bir çimento tabakası vardır. 

Ev de bunun altındadır. Bu ye!'a:tı evi iki 

katlıdır. Fevkalade aydınlıktır. Tecdidi 
hava şayanı hayret derecede mükem

fere çıkmak rekorunu kırmak için kulla· melidir. Münnsib mahallere kon·ılmuş ay 

nılacaktır. r,alar vasıtasile güneş ziyası da yeraltı 

ıevketmiştir. 

İşte bu bakımdan Türkiye ile Mısır, 
fran ile Mısır ve hatta Efg·mistan ile Mı
sır arasında bir takım menfaat alakaları 
vardır. Hattfı bu alakalar, mesela, Rusya 
Ue Fransa arasındaki menfaatlerdE'n da
ha mühimdir. 

Ümid etmeliyiz ki Al Mokattam mu - Yeni balon 135,000 metre ınikabında evinde bol bol bulunmaktadır. 
harririnin müdafaa ettiği fikir Mısırda en 

münteşir fikir değildir. Temenni de ede. 

lim ki, doktor Arasın yapacağı seyahat, 

Mısırla Türkiye arasında bu r:ıeselelerin 
hiç olmaısa layık olduğu ciddiyetıc mü

taleasına bir mukaddeme teşk l etsin. 

Muhittin Birgen 

muazzam bir şeydir. Balonda kullanılan 

kumaş Loç mensucat fabrikalarında ve 
husust surette dokunmuş pek hafif bir 

hnle getirilmiştir. Ayni zamanda soğuğa 
ve en yüksek mesafeye tahammül ede • 

bilmesini temin etmek üzere Varşova kim 

ya enstitüsü tarafından yapılan bir ter-

--~=-·-------.....----
kib ile kumaşın üstüne kauçuktan bir ci
dar geçirilmiştir. 

Bu muazzam Polonya balonunu kap -
tan Hinek ile Virzinski idare ed~cekler • 
dir. Yeni balonun yer yüzünden 30,000 
metre yükseğe kadar çıkacağı hesab edi
liyor. 

Bugünkü Avrupa parçalanmış bir ha!- ---------------------·---------------------------,-

d bulunuyor. Kazara bu Avrupayı hır • ı s T E R ı N A N, İ S T E R ı· N A N M A J, 
leşmiş farzetsek ve biz de, Mısırdan Ef - ' 
ganistana kadar §ark devletlerı. nifak ve 
ihtilaf içinde bulunsak birleşmiş bir Av
nıpanın başımıza ne büyük bır bela teş
kil edebileceğini tasavvur etmek kolay • 
dır. İşte Mısırlı meslckdasımın bu nok -
tayı iyi düşünmesi lazımdır. 

* Nihayet, Sadabad memleketleri ile Mı-
sır arasında hudud aüıkasızıığı bugüne 

Sirkeci yolcu salonunda, yolcuları teşyi ve ıstikbal ıçın te ve snlon kapısı önünde vedalaşmaktadırlar. Bazı vakitler 
gelenlerden birinci ve ikinci sınıf için 10, üçüncfı sınıf için yolcu Ealonu bomboş, binanın önü ise adamakıllı kalabalık 
5 ku~ bekleme ücreti alınmaktadır. Buna da sebeh, serser~ olmaktadır. 

ve işsizlerin yolcu salonunu fuzuli surette işgallerine mey- Bu itibarla biz, Sirkeci yolcu salonun'un kendicıinden bek
dan vermemektir. Fakat ücret alınması yüzünden de yol- , lenen !şe tam manasile yaradığına inanmıyoI'UZt fakat ey 
cularını .teşyi ve istikbale gelenlerin çoğu salona girmemek- okuyucu sen: 

IS TER 1 NAN, İSTER l NAN M Af 

• 
lzmirde 
İlkbahar 
At yarışları 
İzmir 3 (A.A.) - İlkbahar at yarış 

Jannın birincisi bugün Buca koşu saha· 
sında yapıldı. Neticeler şunlardır: 

Birinci koşu 3 yaşındaki yerli yarım 
kan İngiliz at erkek ve dişi taylara 
mahsus, mesafesi 800 metre idi. Birin· 
ciliği Bayap İfakatin Kayarhan!, ıkın • 
ciliğl Bay Celfil Bayann Bintepesi aldı. 

İkinci koşu 3 yaşında ve hiç kn~u 

kazanmamış haliskan İngiliz erkek VP 

dişi taylara mahsustu. Mesafesi 140!.l 
metre olan bu koşuda birinci Bürha -
nettinin Komisarl, ikinci Fevzi Lutfü· 
nün Yetimesi geldi. 

Üçüncü koşu 4 ve daha yukarı yaş -
taki yerli yarnnkan İngiliz at ve kls -
raklarına mahsustu. Mesafesi 1800 met. 
re olan bu koşuda Prens Halimin Sağ • 
nakıı birinci, Hüseyin Özkahramanın 
Sadası ikinci geldL 

Dördüncü koşu, dört ve daha yuka
n yaştaki haliskan İngiliz at ve kısrakla
nna mahsustu. Mesafe 1600 metre idi. 
Birinciliği Salih Temilin Springboartı, 
ikinciliği de P:rens Halimin Novisi aldı 

Beşinci koşu: 4 ve daha yukarı yaş
taki yanmkan arab ve haliskan ara.b at 
ve kısraklanna mahsustu. Mesafe 1600 
metre idi. Salih Temilin Musulu birin
ci, Sadık Ökdemin Canı ikinci geldi 

Sabiha' Gökçen'in 
Uçuşları 
1zmir 3 (Hususi) - Türkkuşu başôğ· 

retmenl kadın tayyarecimiz Sabiha Gök
çen kumandasında iki tayyarelik Türk· 
kuşu filosu bugün saat 11.45 de Eskişe .. 
birden şehrimize gelmiştir. Sabiha Gök
çen Gaziemir tayyare meydanında hara· 
retle istikbal edildi ve kendisine mütead
did buketler verildi. 
Kahraman tayyarecimiz,seynhatinin çok 

güzel geçtiğini söyledi. Sabiha Gökçenin 
beraberinde iki makinist ve bir pilot var
dır. Burada 15 gün kalacaktır. Atatürk 
konağında misafir edilmiştir. 
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4 Nisan 

rl Bu Sabahki J (' 1 

L 'c; Gazetelerde J \)~ 
Rumen Hariciye Nazırının Doktor 

Aras ve Litvinof'a telgrafları 

Yeni nıeb'uslar 
İttifakla 
Seçildiler 

l»mh;~:,dug~~~zN~!k~~~~~ = AL: E E 
olduğu başmakalede, dünya ka11ısında Tllr
klyenln vazlyetlııl tahlll ediyor. Bazı korkak 
ve mnıiz düşuncelerln dfinya hfıdisclcrlnden 
Türkiye namına ürkmesini şiddetle tenlcld 
eden muharrir, hiç bir blokla ittifakımız ol-

l" • S h k• ·Ankara 3 (A.A.) - Boş olan Anka· mııdığıru ve tam· manaslle müstakU olduğu-ıtvınofun cevabı: "Yapacağınız işde ovyet Ü u- ra, Manisa, Sinop ve Bolu saylavlıklan muzu kaydederek şöyle diyor: . 

metinin mÜzaherefı·ne tamamı·Je gÜvenebilirsİnİz? için 3/Nisan/1936 pazar günü yapılan •Biz mazlum millet değiliz. Blr askeı mil
letiz. Ebedi sulh, ebedi saadet glb! hülyalara 

Anka 3 (A H seçimde Cumhuriyet Halk Partisi nam .. lnanınıyacak kadar realistiz. Kavgasız, arzu-
ra, .A.) - Yenı Rumen kabi-ı Moskova :3 (A.A.) - Romanya a- zetleri İş Bankası Genel Direktörü Mu- suz, döğüşsüz blr dünyanın yalnız tilfiler Ale-

nesinin teşekkülü münasebetile B. Kom- .riciye Nazın Komnen, Sovyetler Ha - ammer Eriş, iktısad Vekaleti Müsteşarı minde lı:abll olduğunu biliyoruz. Onun için 
nen ile Doktor Aras arasında a~ğıdaki riciye komiseri Litvinof a aşağıdaki tel- Faik Kurtoğlu, İzmir tl'z.üm Kurumu ordumuza, gençlJ.limlze, yanı kendimize lna-
telgraflar teati olunmuştur: grafı göndermiştir: · Direktörü İsmail Hakkı Veral ve Kas - nıyoruz.9 

Ekselans B. Rüşdü Aras cHariciye Nezaretinin idaresini der tamonu ~~i ~om~~nı emekl~ Albay Kurun _ Asım u~yatıı fuaıar serlev-
llariciye Vekili uhde ettiğim şu anda, sulhün muhafa - Osman Kokturk ıttifakla seçılmişler • hasını toydutu başmakalesinde her canlı 

. Ankahl zası yolunda sizinle teşriki mesaide bu- dir. mahiQkun etranarına neşrettltıerl mahiyeti 
Yeni vazifeme başlarken. biribirin~ ıa- lunabilıhekten büyük bir zevk duymak Sinop 3 (Hususi) - Sinop saylav - mechul ziyalarla bu zlyalann etraftaki te-

mimi.. bir dostlukla b11.1'1lı bulunan iki t old g- itimad etmenizi rica ede;. lığma C. H. Partisi namzedi İsmail Hak- slrlerlnden bahsetmekte, bu şualardan fenni 
ı -~ a u uma . . . tetllde lstlfade 1mltAnları bulunduğu tatdlr-mem eketimizin müştere1.: menfaatlerine rlm. İki memleket arasında mevcud kı Veral ittıfakla seçilmıştır. de kalbden kalbe hayat nakil, uzak mesafe-

en uygun bir tarzda Ekselansmızla tetri- iyi münasebetlerin tarsini ·için de çalı- terde sessiz ve aadasız konuşmak mümkün 
ki mesai edebileceğimden dolayı duydu· şabileceğimden dolayı fevkalade mem- Lehistan olablleceğlnl yazmaktadır. 
~m derin memnuniyeti arzetmek iste- nunum. _________ .,.... ___ _ 

nm.. y . "f • "f 1 da kıymetli Çekoslovakyaya Çı'n lı'lerı'n Balkan ant t tah k'-·k ı· k enı vazı emı ı a yo un 
iatediğ' i .... zh an ınıt n a IÇl,(ı ~ı:me müzaheretinize güvenebileceğimden do b h d 
sai ideali~e ~:z::::;:;e~

00

va~İ~~;';:: ıayı bahtiyarım.• ir mu tıra ver i mUVaffa"ı·yetlerı· 
şarab'lmek hususunda E'aelar..sınızın kıy- Litvinof, aşağıdaki telgrafJ.a Komne- Varşova 3 (A.A.) _ Varşovarun iyi ~ 
met.li müzaheretine ve dostluğuna güve- ne cevab vermiştir: malfunat almakta olan mehafilinde, Po 
nebıleceğime kaniim. IComnen cRom.~~y~ Hariciye .. Ne~retin~ der- Ionyanın Prag elçisi tarafından Çeko3· 

Ekselans B. Komnen uhde ettıgınızi ve sulhun ıdame:ı yo - lovakya hükumetine verilmiş olan muh 
Hariciye Nazın lunda,_te~r~i mesfü?e. bulunmagı arzu tıranm ancak Pragda n~red:ldikten 

Bükreş eyledığinızı bana bıldıren telgrafınız- sonra ilan edileceği beyan olunmakta-
lfasına davet olundukları yü1:sck vnzi- dan fevkalade mütehassis oldum. dır. 

feden dolayı Ekselansınıza en hararetli Sizin de arzunuza iştirak ederek size Hakiki manasile bir protestoname 

Geceli gündüzlü 12 gün 
devam eden muharebe 

Çinlilerin lehine bitti 

-------• Faşist İtalya, demokrat 
Amerika 

e Fransaga iltica eden 
milisler 

A 
Yazan: Selim Ragıp Emeı 

merikanın İtalyan muhacerctine 
kapılarını kapamasına, İtalya 

bir başka hadise münasebetile cevabını 

verdi. Amerika cumhurreisı Roosevelt, 
Almanya ve A vusturyadan hıcret edecek 
olan musevilerin himayesi için beyne! -
milel bir komite teşkil edilmesini istiyor 
ve bu komiteye İtalyanın da girmesini 
arzu ediyordu. İtalya, bu davete kat'i bir 
red cevabile mukabele etti ve İtalyan ha· 
riciye nazırı Ciyano, İtalyanın malt'im ve 
muayyen olan siyasetinin böyle bir da • 
veti kabul etmesine müsaade t!tmemckte 
olduğunu bildirdi. Bir kısım Avrupa 
matbuatı, İtalyanın bu tarzı hareketin • 
den şu neticeleri çıkarmaktadırlar: 

1 - Amerikanın faşist devletlere karşı 
takib ettiği siyaset karşısında, İtalya da 
Amerika ile teşriki mesaı etmek isteme -
mektedir. 

2 - İtalya, şimdilik ve tali bir mesele
den dolaY\, Berlin • Roma mihverinden 
ayrılmak niyetinde değildir. 

3 - İtalya, bu cevabile, musevilerin 
faşizm için bir tehlike teşkil cıttikleri ka • 
naatini muhafaza etmekte berdevamdır. 

* İspanyadan Fransaya iltıca eôen siv1l, 

tebriklerimi arzederken, iki memleketi- temin edebilirim ki, iki devlet arasın - olm1yan muhtıranın sadece Çekoslo -
mhfn müşter~k menfaa~!erine ve Balkan da mevcud iyi komşuluk münase.?etıe- vakyada yerleşmiş olan ve kendilerine 
An.tantının azımle bağlı bultLnduğu sulh rinin takviyesi ve sulh içinde ~nu.ştc - Prag hükılmetince müsamaha gösteri -
ve ~n~~yonal teşriki mesııi idealinde rck menfaatlerinin garanti edilmes! sa- len Polonya komünist fırkasının faa -
en ıyı .. bı.: tarzda çal~abilmekle duyaca- hasında yapacağınız işde Sovyet hüku- liycti hakkında Polonyanın şikayetle • 
lım. buyuk memnunıyeti Ekselansınıza metinin samimi müzaheretine tamaml- rini tiıdad etmekte olduğu beyan edil-
temm eylemek isterim. Dr. Aras le güvenebilirsiniz.• mektedir. 

Muhtıranın daha bir takım tali nok
talar ihtiva etmekte ve bu faaliyetten 
mes'ul olan Prag hükfunetinden bu ah
vale mümkün olduğu kadar sür'atle ve 
ebediyen hatime çekmesini taleb et -

asker ahaliye yapılacak muamele, bir mü
him beynelmikl 

mühim sevkülceyş noktalan olan bu iki 1 Fr•n••r• vaz!yet ihdas ct-
şehri geri almağa muv::ıfZak olmuşlardır. llUca eden mek üzeredir. Si-

Çin mehafili, bu mınfakadaki son mu- mlllsler v i l ahalinin va-
vaffakiyetlerden çok cesaretlenmişlerdir. z ) Y e t i her 

Hankeu, 3 (A.A.) - Çın umumi ka -
rargahından resmen tebliğ olunduğuna 

göre, Tientsin • Pukov demiryolu cephe 
sinde Çin kıtaatı geceli giindüzlü 12 gün 
devam eden çok şiddeti! bir muharebe
den sonra Japon kuvvetlerim Taierı • 
vang ve Hangşvang'dan atmağll ve çok 

mekle nihayet bulmaktadır . 

.Japonların Hsuşov'u zabtetmek teşebbüs :ıı:aman habili haldir. Fakat takib eden 
Jeıinln tamamiyle önüne geçilemese bile Franko kuvvetleri önünde teshm olmak 
hiç değilse bir müddet için tehir edile- veya imha edilmek şıklarından birini ıh-
bileceğl kanaati kuvvetlenmiştir. tiyar etmeyip de Fransız hududunu ge. 

Al d k• G f /l çen silihlı kuvvetlere ne rnuamefo yapı-manya a ı Yahudi avukatlar hakkındaki usul aze ec er lacaktır? 
Avusturyadaki Yahudi avukatlara da teşmil edildi Yeşil Bursada Hil[er Umumiyetle Fransa, şimdiye kadar bu 

Berün 3 (AA ) · Bursa, 3 (Hususi) - Bursa kaplıcaları nevi mültecileri silahlarından tecrid et -
. . •. ·. · - Adliye Nezareti - ba günü hazırlanmış olacaktır. idaresi tarafından davet edilen İstanbul Avusfurgada miı ve başka emin bir yol iıe mcmleket-nın neşrettıgı hır emirname Almanya- j Alman İ _;ıt lerine iade etmiştir. Fakat dün, bu mül-da Yahudi avukatlar hakkı~da cari u . ya • n5u ere _ matbuat mensublarile ecnebi ajans mil-

BUlü Avust d . - Berlin 3 (A.A.) -Avusturyarun At· messilleri bugün Mudanya vapurile gel- Münih :3 (A.A.) - Hitler dün ak - teciler üç, beş kişilik gruplar teşkil eden 
dir. Alınan u~:yt: baikteş~ıl etmekte - manyaya iltihakının İngiltere tarafın - diler. EvvelA Çelikpalasa giden gazeteci- şam söylediği nutukta, Münih şehri - ehemmiyetsiz birer kemiyettL Fakat bu. 

"b" Y t edılen usul mu - dan tanınması, Alman matbuatınca u _ . . .. . nin iman için icab eden plinlarm ha - gün, Fransaya iltica eden millsler binler-cı ınce 1914 
senesi Ağustosundan ev- zun uzadı a tefsir edilmektedir ler, Yeşil camı, ~eş~~ ~urbe, Halkev~ ve zırlanmış olduğunu halkın coşkun al - cedir. Velev ki silahlarından tecrid edil· 

vel baroda mukayyed bulunan Alman- F"lk" y B b ht d' k': Cumhurreisllği koşkunu ziyaret ettıler. kışlan arasında bildirmiştir. Münih şeh rnek suretile dahi bir başka yolla memle-
ya veya müttefikleri hesabı~a harbe B 

0 
ışer İ eo. ~ ~~ • ıyor .. 1• . Müteakiben Çelikpalasta yapılan toplan- ri f 945 senesinde eni plAnlarla ta - ketlerine gönderilmeleri, Frankonun kar. iştirak eden ve ceph d b b u karar, ngılız hukumetının realıst tııda Kaplıcalar İdaresi namına bir nutuk . y . 

ğulI e e a a veya o - görüşüne tamam ·1e u g d B k • mamile başka hır çehre arzedecektır. şısına yeni yeni kuvvetler sevketmek gl-arını kaybeden Yahudi Avukatların d .. ı y un ur. u a - söylendi. Buna İstanbul matbuatı namın!l H'tl bugün Avusturyayn hareket bi bir zehab uyandıracak. bu da, esasen 
mesleklerine devam etmelerin ·· rar an fevkalade memnunuz. edib Peyami Safa birkaç sözle mukabele ı . er, . .. .. 
naat edilmemektedir. e muma- Berliner Börsen Zaytung, şöyle ya· etti ve cBursanın halkı kadar yüksek, ha- etmiştır. G~.z şehrınd~ buyuk bir inti- mevcud olan gergin havayı bir mikdar 

1 · zıyor· . .. hab nutku soyliyecektır. daha gerginleştirecektir. Bu mülteciler, 
O Nısan için hazırlıklar M. - vası kadar tatlı, mabedı kadar yuksek ve . memleketleri dahili bir harbe tutuşmu' 

Viyana 3 ( A.A ) _ D h "l' erkezı A vrupada 12 marttan ev - sıcak davetini• teşekkürle karşıladı. Graz 3 ( A.A.) - Hıtler, bu akşam 
tinin servisleri ıÖ N" a ı ıye Nezare- velki vaziyetin Avrupa için daimi bir buraya ge1miştir. Bütün şehir bu ziya- bir mJlletin efradındandıdar. Bu ıebeble, 
olan plebisit'e ··ı ılsal'knd.a . yap!.lacnk tehlike teşkil eylediğini İngiltere itiraf Fransızlar Tun usta retin heyecani1e sarsılmaktadır. Sokak- muharib hakkı olan bir merni.ekete men· 
ferinin tanz:.m· ~~ ea ı ıntıhab liste- etmiştir. İngiltere şimdi bir çok endi - lar ve evler donatılmıştır. Stirya'nın sub değUdirJer. Bu takdirde onlara yapı· 
maktadırlar ~- ıtçıln durmadan çalış - şelerlnden birinin ortadan kalktığını manevra yapıyorlar merkezi şimdiye kadar bu derece ka - lacak muamele, siJahlannı ellerinden al-
= ~· ıs c er, Salı ve Ça~am- görüyor. Paris 3 (A.A.) - Tunusdan t>ildiril- labalık bir halk kütlesi görmemişti. mak ve kendilerini, muvakkaten QS('ra 

kamplanna yerleştirmekti. Bugünkü fs -

Makineye verilirken 
dig-ine göre, Fransız S2 nci hava fır - Hı'tlerı"n nutku bel be ı ı " 

panya muh~e eri, ync mile muna-
kasma me~p 21 bombardıman tayya- Graz, 3 (A.A.) - Bitler bu akşam bu- sebette yeni bir safhayı küşad eLmiş olu· 

'C::::==---

Mısır Hariciye Nazırı istifa etti 

resi cenubı ~nusda yapı~~cak olan ma rada söylediği nutukta, 75 milyonluk can- yor. Bakalım, bu pürüzlü mesele de nasıl 
nevralara fştı:Sk etmek uzere mezkur Iı bir milletin müdhfş enerjisi ve vasıta- halledilecek? - Selim Ragıp Emeç 
şehire gelmiştır. Iarı sayesinde A\'ustuı yadak! sefaletin 

Lat~b!~~:şt~~ususi> - Mısır hariciye nazırı I üzere .. yakında tetr .. a.r Lon.draya ge:le·c·ek.tır. Atina 3 (Hususi) - Anadolu :nuha -
cirleri namına Başvekil General .!'.fo -

Madrid yeniden bombardıman edildi Bukreşte mühım hır altın dovız taksası ziyaret eden bir hey'et 'l'ürk -
n Madrld 4 CP ı .)usl> - General Mlyaha dün _ kaçakçıhğı Yunan dostluğunu daha ziyade inki -
ı:;::ttlğt bir tet:ll~de, cumhuriyet ordu.;unun Bukreş 4 CA.A.> - Mühim bir altın ka - f tt• n yeni munzam muahededen 

lonyanın 1md'ldına koştuğunu ve Oua- çakçıııeı meydana çıkmıştır Bir eski mallye şa e ıre . . . 
:olahora cebhe inde 1htllalcller1 bozduğunu nazırı lle yataklı vagonlar. şirketi direktör- l dolayı minnettarlı~]arını . bıl~ıren hır 
Ucıırmtştır. terinden Flavlan'ın bu kaçakçılıklil alAkaclar kararnameyi takdım etmışlerdır. 
Şehir dun gece çok şlddeUl biı' şekilde oldukları söylenmektedir. 

tanarele: tarar•ndan bombardıman edil - İtalyanlar yeni bir denizalt t 1 Bulgaristandakl tnl.ştlr. Yuzlerce ya~nlı vardır. 1 yap ı ar 
Al Roma 4 (A.A.) - En son sistemde yapıl- Almanlar dün 

man gcnçJiğinin kihesi makta olan •Benedetto Brln. denizaltı ge- • 
Braunau 4 (~.A .) - Alman ı;ençllk teş- lmlsi toronto'da denize lndlrllmlştJr. Reylerini verdıler 

kilAtı reisi nnnr fon Şlrah Hltlerln doğdu(;ru Fra ·ı · İ 
YBI' olan buraü:ı bugün sekiz bin kız ve er- nsaya 1 tica eden spanyollar Burgaz 3 (A.A.) - Bulgaristanda 
ket Çocuk ön nre so:vlediğl bir nutukta, Hlt- Parls 4 <A.A.) - Yeniden iki yllz !spanyol b 

1 
kta olan bütün AII?.an ve A -

lertn doğduğu rchlr olmak ltlbarlle Braunau- hududu Gavarnl civarından geçerek Frnn- u unma .. h'ld . t l 
nun biıtün Alır n gençliği için bir kt\be ola· saya iltica etmiştir. Hudud muhafızları tak- ı vusturyalılar bugun sa ı_ e. op ana • 
c~ını söylemı~ur. vlye edilmiştir. rak Tessalia vapuruna bınmışler ve Al 

Bütün Aimln vllayetlerlnin 455 bayrağı manya ile Avusturyanın birleşmesi için 

Türk - Yunan dostlPğu sür'atle ortadan kalkaca~ını söylemfı ve 
demiştir ki: 
cDünyanın bahsedegeldıği Avusturya 

istikliilini Avusturya milleti istihza jJe 
karşılıyordu. Çünkü bir Alman için tek 
bir istiklal vardır: Büyük Alman vatanı
nın istiklali.• 

Müteakiben Hitler Almanyanın sulh si
yasetini, İtalya ile muslihane teşrikı me
saisini anlatmış ve Alman milletinin ha
yat kuvvetlerini olduğu gibı muhafaza 
etmek yolundaki idealini teyid eylemiş
tir. 

Hariciye Vekilinin 
Kahire seyahati 

Galatasaray klübünün 
Atatürke 
Tazim telgrafı 
Galatasaray Spor Klübü Başkanı, iadf'i 

afiyctleri dolayısile Atatürk'e aşağıdnki 
tazim telgrafını gönderınıştir: 

cFeyizli ışığınızda yü""Üycn Galatasa-

Taylılann geçirmiş old.tığunuı rahııtsız

lıktan tamamile iadci ôfiyct buyurmuş 

olduğunuz haberinden rlolayı. coşkun se

vinçlerini bildirirken daha tızun yıllar 

başımızda sıhhat ve afiyetle pa1jidar ol

manız dileklerini de Ulu Ôııclerimize hür-

metle arzcdcrim.• 

Yeni Sovyet se. iri şehir meydan nd-ı dnlgalnnıyordu. Fransada grevler yapılmakta olan plebisit için reylerini Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras, 
Al dün sabah, eksprese bağlanan hususi Moskova, 3 (A.A.) - Yüksek Sovyct nıanyada iki yeni köprü açıldı kullanmışlardır. · Ö 
Karı ruhe 4 , !\Al _ Alman müH'ıknt nıı- Paris 3 (A.A.) - Yeni grev hareke- 180 Avusturyalıdan 1 76 i -evet- ve bir vagonla Istanbula gelmiştir. ğleye meclisi dh•anı Trcntief'i Sovyctler Bir-= Dorp Mu

1
1 r Ren nehri üzerinde bir! tinin Lil ve diğer vilayet şehirlerine bir tnnesi -hayır- cevabını vermiştir. kadar Perapalas otelinde istirahat e - liğinin Ankara büyük elçiliğine re.ı; -

yer öteki de Knlmıhe yaklnlerlnde ol- sirayet edeceği anlaşılıyor. ·- k" _ d b t den Vekil, öğleden sonra Deniz aşırı men tayin eylemiştir. 
ıua.t üzere Yl''ll iki btiyilk kopru açmıştır. . , . A Dıger rey agı. ı oş .. ur. . . bir gezinti yapmış, akşam geç vakit ··-·-···················· .. ················--··-
Bu köprüler m "rrn teknıı:tın birer şaheseri Lıl de marangozlar grev ılan ede • 379 Alma_n ıse muttefık_an Hıtler ve tekrar otele dönmüştür. hareket edecek, oradan da Kahireye gi-
oıarak te.l~kki edUmektedlr. ceklerini bildirmişleı dir. . birleşme lehınde rey vermışlerdır. Vekil, öbür gün, beraberinde Mısı - decektir. Kahirede, Hariciye Vekili • 

İngılız • lrlanda müzakereleri Angulem'de, grev halında bulunan •• • • _ •• nn Ankara sefiri, Emniyet Umum Mü- miz, iki dost memleketi alakadar eden 
~s~cı;n 4 

<A 'U - o-Sundey Taymıs. gn- bir fabrikanın kamyonla kağıd çıkar - Gorıng Berlıne dondu dürü Şükrü Sökmensüer ve 'fürkofis [bazı meselelerle yeni bazı ticaret an • 
landa\

1

~şv~~ ... l~ 'den C\:ıı-rendlğlne göre, ?:- maca teşebbüs eden şoförü grevcileri Viyana 3 (A.A.) - Göring, bugün Umumi Reis mua\•ini Nihad olduğu laşmaları üzerinde müzakerelerde bu -
li11a - İrlanda ~: • .:::~:~~~ri'::ı~:v:~a~~:; tar:fından ağır surette yarala~tır. 1 Viyanadan Berline hareket etın~tır, 1 halde, Daçya vapurile İskender.iye~e lunacaJWr. 



4 Sayfa 

• 

Mimar Sinanın tarihi 
oluyor 

Istanbul avcıları 
dün toplandılar 

mutfakları •• muze 
lstanbulda bulunan 120 ye yakın sebil harab olmaktan 

. ' kurtarılmaları için kiraya verilecek 

... ) 

-

Bu sene yapılacak avcılar 
bayramı geçen seneden 

daha parlak olacak 

Piyasaya az mikdarda buğday gelmesine rağme• 
fiatlarda geçen haftalara nisbetle değişiklik yok 

İstanbul Avcılar Cemiyeti yıllık Son günlerde piyasada bir çok ibra- içinde 15 vagon kadar muamele ol 
hey'eti umumiye toplantısı dün sabah cat mal1armda durgunluk göze çarp - ve ekserisi değirmenciler tarafın 
saat on buçukta Eminönü Halkevin _ maktadı:r. Bu durgunluğa başlıca se- rnübayaa edilmiştir. 
de yapılmıştır. Kongreyi, idare hey'eti beb bir çok emt~a?ın stoklan ~e ~ra- İtalyaya ufak partiler halinde ilı 
azasından Remzi Kanatlı kısa bir hita- catın azalması gıbı sebebler gosteril - cat yapılmaktadır. 85-87 lirete ka 
be ile açmıştır. rnektedir. Piyasadaki durgunluk bi!l- sif Ceneve, Tiryeste muamele!er o 

Bundan sonra, gene Remzi Kanatlı, hassa şehrimizde daha çok hissedilmek- muştur. 

bu sene gene tekrarlanacak olan Avcı- te ve borsada pek az muameleler cere- Bu satışlar sebebile Mersin pi;> a5' 
lar bayramında en fazla av avlayanlar yan etmektedir. sında fiatlar 4,27 paradan 4,35 pars 
için cemiyet kupasından başka vilayet Buğday: Yazlık ekim zamanı geldi- kadar fob Mersin muamele olrnaktad 
ve inhisarlar kupaları da konacağını, ğinden müstahsilin yeni ekim işlerile Kuşyemi: Az mikdarda satışlar 
aynca, bir de Atatürk kupası ilave e - uğraşmasından piyasaya az mikdarda pılmaktadır. Bu hafta içindE Amed 
dileceğini söylemiştir. Bundan sonra, buğday gelmektedir. Bununla beraber Belçika ve Hollandaya 7-8 bin çı~ 
937 yılı hesab hülasasını okumuş, hey- fiatlarda geçen ·haftalara nispeten bir kadar mal yüklenecektir. Bu ihrac 
eti umumiyenin seçtiği Arşak ile Şa - değişikMk olmamıştır. Ziraat bankası tan sonra memleketimizde 35-40 
kir hesabları tedkik etmişlerdir. gerek doğrudan doğruya getirttiği huğ- çuval kadar stok mal kalacağı tah 

Bundan sonra yeni idare hey'e!i se- dayları •ve gerek Haydarpaşa siloların- edilmektedir. %2 analiz 7, 11-7, 15 p 
çimine geçilmiş, hafi rey usulile, Üskü- da bulunan stoklannı piyasaya satma- aralarında satışlar yapılmıştır. 
d~_r sulh hukuk hfıkimi _ Mazh~r ~aşar ğa devam etmektedir. Almanyaya ufak tefek paruJef 

Tamir edilecek Mimar Sinan mu.tfaklannın bugünkü hali K.oklen, ~ed Rıza rı:.ogay, Nı_yazı .:ra- Dış piyasalarda bazı ihracat hareket- fındık sevkedilmekted.ir. Geçen haf 
. . . hır, Remzı Kanatlı, Husameddın Gok - leri görülmektedir. kl"r"ng yolile Almanyaya Gircson tt. 

T k d k . s· t Sebiller kiraya verilecek · ş··k ·· B A B h d · 1 1 
op apı sarayın a ı ınan mu - . .. . engın, u ru aşman, gop a a ır Ezcümle Alınnnyaya yapılan eski sa- ılın· 37 kuruştan satışlar yapılmış• 

fakları için Müzeler İdaresi bir proje !stanbulda yuz yi~ kad~r m~ur ~Sli azalıklara, Ahmed Lutfü Sekban, tışları kapatmak üzere bazı ihracat ta- Şe~rirniz piyasasında 32-33 kuruc:;t 
hazırlamıştır. Projede Şinan mutfak - sebıl ~u~~nmaktadır. Dıger sebıller ıh- irfan Gözler, Mustafa Asım Güre de cirleri Diyarbakır ve Şark vilayetleri muamel~lcr olmaktadır. ... 
lannın Maarif Vekaletinin istediği şe- mal yuzunden ha.~ab olmuş, . ortadan yedek azalıklara seçilmişlerdir. mallarında bir mikdar mübayaatta Af . U t dd 

1 
·nJti 

· · · · · h 1 kaybolmuştur Muzeler İdaresı bu hu - s·· 1 Kad k.. ı d A yon . yuş urucu ma e er ı kildekı tamın ıçm arcanaca { para . · . oz a an 1 oy avcı arm an - bulunmuc:lardır. Mersinde vagon tesli- , 1 ··b tt· - · f la 
"k ·· "lm kt a· susta bır rapor hazırlamış beledıyeve k t M h v · ·1 b" ·k· "' sarı, eV\ e ce mu ayaa e ı.gı a yon mı dan gosten e e ır. . .. ' .. vu a az ar ezırog u, ır ı ı sene mi yapılan bu muameleler tonu 73-74 b d 11 .. t d" b 1 t Bu\ 

S. f kl b. tf l- •• verrnıştir. Bu rapora gore mevcudu evvel bir hiç yüzünden Cemiyetten . .• e e erını c ıyeye aş amış ır. ·a ınan mut a arı ır mu an. muze- - . . d- t "hi b·ıı . - ' . . . . . lıra aralarındadır. Dıger muameleler ziyet karı:;ısında bazı firmaların yenı 
si haline sokulacaktır. Bu iş için sek - yuz yırm:~e ~şen arı se. 1 erın ıı:u aynlan ve ayrı hır bırlik kuran bır kı- de 5 25-5 27 para aralarında cereyan ··b • .,. · · t"kl · ·· ··ı ·· t .. r 13 

. . bafazası ıçın hıç olmazsa kıraya venl - k d l il b. 1 1 · · ı~ _ • • . mu a)aata gırış ı erı goru muşu ·. 
sen hın lıra harcanacaktır. . . . sun ar a aş ar e ır eşme erının a etmektedir Şehrimiz pıyasasında yu- ·k· ·· · · d D · t · · d ·ır 

.. . mesi ıstenmektedır. Beledıye :nuhase- zım oldu· unu tebarüz ettirmiş, yeni i- : ı ı gun ıçın e rogıs cınsın en ) 
Mutfak muzesınde yemekhane, tatlı b .. d .. ı··g··· a çok bı"r varidat te _ h ~ . d b . . . muşak bugdaylar 5,28, sertler 5,20 pa- sandık kadar afyon kilosu 265 kuru • h k 1 kl . e mu ur u u z dare ey etın en unun temmını te - .. .. t .. J.ı1' 

kaynatmaga ma sus ısım ar oca nrı- min edecek olan sebillerin kiraya ve _ . tm" f H , f . b radan muamele gormuş ur. ,kadar satılmıştır. Fiatlardn yükse 
le beraber kur~unh~ne, kilerhane, k~- rilmesi için tedkiklere başlamıştır. :!ıne%ı~ye ıi~t~~~kı:yi;tiıra~~~~~ri~:. u Arpa: ihracat hızını kaybetmiştir. alameti görülmektedir. . 
layhane de ~kı halme sokul~ıp te~hır Kiraya verilecek sebillerin aslını . Azadan biri bir haysiyet divanı ku- Maamafih dış mem~~~etlerd~n azar .. a- Yapak: Geçen hafta içinde Karahı 
olunacaktır. Bur~lan, n:uhtelıf devır - kaybetmemesi için evveıa relövesi çı - rulmasını teklif etmiş, Ahmed Rıza To- z~.r -~al~p. devam ~ttıgınden pıyasa bus- Eskişehir gibi ince mallardan 600 baf 
lez:de a~.ış oldugu_ vaz~yet ~uhafazn kanlacaktır. Yakında bu işe bir mimar .ğay, avcılann kibar ve terbiyeli adam- ~~tun 1şsız addcdıl~ez. Geçe_n haftala.r kadar yapak satılmıştır. İtalya hectı ~ 
edılmek uz~re t~ış edılccektır. memur edilecektir. lar olduklarını, binaenaleyh, nizam - ıçınde Holandaya bı: kaç bın ton sil .Ra yapılan bu satışl~nn kilosu 59· 

Koca Mımar Sınan, mutfakları yap- Mimar Sinanın eserleri hakkında .namenin idare hey'etine Yerdiği sala _ Roterdam 5 7-5 8 flor~nde~ sat1şlar ya- aralarındadır. 
bktan sonr_a, bu mutfa~la.:da yangın bir kitab hazırlandı hiyetlerle idare hey'etinin bu vazifeyi pılmıştı:. Bundan mada I~alyaya çu - Tiftik üzerine iş olmamış yalmz S 
çı~s~ kendı yanar, kendı soner.• de - Belediye imar işleri müdürü Ziya, kafi derecede yapt1ğın1 söylemiş, tek - vallı lmple olarak 87-88 lıretten mua- yetler tarafından soruşturmalar y3pıl 
mıştır. Sinanın eserlerinin Avrupa mimarisi i- lif, hey'eti umumiyece kabul edilme - ıpeleler olmuştur. mıştır. 

Ocaklann gösterdiği hususiyet şim- le mukayesesi adı altında bir kitab ha- miştir. Yeni mahsulün yetişmek zamanı Deriler: Hafta içinde İtalyaya 75 b1' 
d~ye ~~dar yapılan b~. neyi inşaatın zırlamıştır. Bu kıymetli kitabı beledi - Kadıköy avcılarından Cemil Avgen yaklaştığın~an stokcular ellerindeki kilo koyun ve 12 bin. ade~ k~i. de~ 
hıç bınnde mevcud degıldir. ye bastıracaktır. de, Kadıköy avcılarının, cemiyet ni - malları pıyasaya çıkarmaktadırlar. satışı yapılmıştır. Keçı denlennın ?. 
~ ........__.,,._ --- zamnamei dahilisinin ..f4 üncü !".1addesi Fiatlarda üç, dört paralık bir tenezzül 155-162 kuruştur. Yalnız yerli fab Poliste: 

iki yangın bqlangıcı 
Dün Nuruosmaniye caddesinde öğ -

retmen Cemale aid 1 numarah evin 
dördüncü katında ve ve Kasırnpaşada 
Sapanca Mescid sokağında Alböğrek a
partımanmın birinci katında soba ku -
romlarının tutuşmasile iki yangın baş
langıcı olmuş, her ikisi de itfaiye tara
fından büyümesine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. . 

Ambara düıtü 

Küçükpazar Demirciler sokağında o
turan Liınan işleri kömür amelesinden 
Hüsnü dün Denizyollannm Saadet va-
puruna kömür verirken vapurun am -
barına düşerek sağ ayağı k1rılmış, has
taneye ka1dırılmıştır. 

Bir yaralama bldise!İ 

Taksim Gülbahçe sokağında oturan 
Niyazi dün bir senedenberi beraber ya 
şadığı metresi Sabahatle kavga etmiş 

ve Snbahati başından yaralamıştır. Ya-
ralı hastaneye kaldırılmış, Niyazi ya -
kalanrnıştır. 

Bir makascının marifeti 

Sirkeci şimendifer istasyonu mar -
şandiz kısmında makascı Eşref ve Ha -
lilin çocuktan dün birbirlerile kavga e
derlerken Eşref ve kansı Bahriye ço -
cukları ayırrnağa gitmişler, bu sırada 
makascı Halil karı kocaya hücum ede
rek her ikisini sopa ile yaralamıştır. 
Yaralılar Cerrahpaşa hastanesine kal
d1rılmış, makascı Halil yakalanmıştır. 

Yann akş1lm saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
Altın ıesli tenor ve ıık 

ve güzel muganni 

Müle/errik : sarahatine uygun bir klüp açmak iste - vardır. Anadolu biralık arpaları 4, kalar tarafından meşin derisi mübay; 
diklerini söylemiş, Remzi Kanatlı, bu- Trakya çuvallı ..f, 17 paradır. edilmiştir. Fiatlar 64-66 kuruş arat 

Dahiliye Vekaletinin bir tamimi nun çok yakında tahakkuk ettirilmesi Çavdar: Şehrimiz piyasasında hafta rındadır. 

D h.1. V k"l 1. .1,. tl . için idare hey'etinin bütün gayretile 
a ı ıye e a e ı vı ave ere yem 1 - "d . . B d 1 t b 1 h 1 h kk d 

b. t . .. d k h~t l"f 1 ça ışacagını va etmıştır. un an sonra s an u amam arı a m a 
ır amım gon erere mu e ı yer er- t 1 .h "lmi ı· 

d Ş" . D 1 t M .. ık· d . . op antıya nı ayet verı ş ır. 
:n ~rayı e~ e u ıye aıresı~e Cemiyete, Kadıköy avcılarından ye-

gondenlen tahkikat evraklarında hır "d 20 30 k. · ·ıt·h k t · t" . . .. .. nı en - ışı 1 ı a e mış ır. 
çok eksıklıkler gorulerek bunların te - C . t " dcdini sarmala _ 
k .. 1 . ·1m . . . h 11. . d emıye azasının a emmu ettirı esı ıçın ma a ıne ıa e .. . R . K tl f 1 ,. . . . rı uzenne, emzı ana ı, aa azası -
edılınek mecbunycti hasıl oldugu ve 266 k" . ld - fahr" v h" · " ,. _ nın ışı o ugunu, ı e . amı a-
bu ~ebebl~ ~!akalı va_tan~~la~~~ ~a~ - za ile beraber yekunun beş yüz yirmi 
d~n~et~erının temadı ettınldıgını bıl - kadar olduğunu söylemiştir. 
dırmıştir. 

Vekalet bu eksiklikler üzerinde da- Hayvan derilerinin 
ha ziyade alaka gösterilerek bu evrak - muhafazası için 
lan noksan olarak merciine tevdı e - . . ,. . _ 
d 1 Ş ,. · D 1 t k "klikle Dahılıye Vekaletı yurdda sıgır ve en er ve urayı ev e e e sı ~ . 

ki b b. t nl h kk da karasıgır hayvanlarının sevk ve ıdare-sev ne se e ıye vere r a ın . d ..• a· k 
11 1 

· · 
d h 1 t k "b t · · ·ım · · tmk sın e ogen ıre u anı maması ıçın a-er a a ı a a gırışı esını emre !.y- J"k d 1 . b" · ·· d · 
ti a a ar ara yenı ır emır gon errnış -

r. ~· 
·~ır. 

İzmir-Pire seferleri Vekalet bu emirde memleketimizde 
Denizbank Umum Müdürlüğü İz - sığır ve karasığır hayvanlarınm ziraat 

mir - Pire vapur seferlerinin 6 Nisan - ve nakliye işlerinde kullanılırken bun
dan itibaren başlamasım kararlaştır - !arın sevk ve idareleri için öğendire 
mıştır. istimal edilmekte olması yüzünden de-

Bu seferlere tahsis edilen Denizyol- rilerinin sakatlanmakta ve debagattc 
lan idaresinin Konya vapuru İzmire kıymetleri kalmıyarak binnetice dışa -

rıdan zedelenmemiş deri idhaline za -
gidecektir. Konya vapuru, İzmir - Pı- ruret hasıl olmakta bulunduğunu bil -
re hattında haftada iki sefer yapacak- dirmiştir. Halbuki Kars havalisinde 
tır. Bu seferler Denizbankın Türk va 1 halk öğendire yerine ikamçı kullan -
purlarile Akdeniz limanlarına tcrtib e- makta ve bu basit tedbirler hayvanla -
deceği seferlerin birincisini teşkil ede- rın derilerini zedelemekten korumak -
cektir. tadır. 

Toplantılar: 

Tanburi Cemil gecesi 
Şehremlnl Halkevi ~mt1n eğlence ve kül

türel yerlere uzaklığını gözönünde tutarak 
sık sık miizlk ve &:österl toplantıları yap -
maktadır. Türk büyükleri için ayırdı~ gec~
lerden blrlni de Tanburl Cemli merhuma 
tahsis etmiş ve dün gece edebiyat hocaıo. -
rından bestekar Kemal Emin Bora merhu -
mun hayatı hakkında güzel bir konferans 
verdikten sonra Kemal Niyazi ve arkadnşln-

Dahiliye Vekaleti bu basit ve fay -
dalı usul ve itiyadın bütün memlekete 
teşmil ve tamimi çok iktısadi semere
ler vereceğini bildirerek valilere bu i -
şi müstemirren takib etmelerini em -
retmiştir. 

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

Askerlik işleri: 
Davet 

bir tasavvur 
Hamamların geceleri sabaha kadar 

açık kalmalarının bazı noktalardan 
mahzurlu olduğu görülmektedir. Ez -
cümle, yeri yurdu olmıyanlardan bir 
çok kimsenin, serserilerin ve şüpheli 
eşhasın geceleri hamamlara sığındık -
ları da anlaşılmıştır. Bunun için, ha -
rnamların geceleri 23 veya 24 den son 
xa kapamaları ve içeride haricden kim
seyi yatırmamaları lüzumu düşünül -
rnektedir. 

Hamamların geceleri sabaha kadar 
açık kalmaları bir zaruret bile olsa, 
yalnız bazı hamamlara, sabahcı pasta
nelerde olduğu gibi, sabaha kadar açık 
kalına hakkı verilmesi ve hamamlarda 
kimsenin yatırılmaması kat'i bir lüzum 

SOMER 
Sinemasının 

Husust davetlileri, Matbuat Er.kAJJ.1 
ve film ve sinema korporasyonu 
azaları ve serbest dllbuliye kartı 
hamlllerl 

BU AKŞAM 
Saat 21 de verilecek 

DEANNA DURBIN'in 

100 ERKEÖE 
BiR KIZ 

harika filminin hususi ıeansın• 
teşrifleri rica olunur. 

BALK OPERETi 
olarak ileri sürülmektedir. Pazartesi hkşaoıı f 

Ö da Bakırköy Çttf'I' 
ERTU RUL SADi TEK kaya Sinemasınd1 

TiYATROSU ESKi TAi 

Senenin son temsilleri ~ ' pperet - Bale ' 
Bu akşam (Kadıköy ~ Orkfıstrn 

Soreyyada) ilk defa 6 Nisan Çarşnnıt>I 
olarak bllyOk vodvil .,. akşamı 9 dn frB[, 
KONTAK YAPTI sız tiyntTo uo 

Salı (BııkırkOy) Çarşamba (Üskndnr) da snn'atkAr Naşit - Halk Opereti - rJıl" 
alla konseri - Gnrden Bar Varyet• 

KONTAK YAPTI ıı1tf 11 ORKESTRA , -
Bu akşam S A K A R Y A sinemasınd~ 

(MİLLETLER KUP ASI) büyük mükafatını kazanan 

KRALiÇE ViKTORY A 
Fransızca sözlll zengin ve muhteşem filmin ilk lrnesl 

şerefine BÜYÜK GALA 

yegane konseri • rı Cemil merhumun en guzel eserlerini çal -
..._ I mı.şiar ve toplantı)·a i:eÇ vakit nihayet ve -

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 333 do
ğumlu ve bu doğumlularla muameleye tabi 
l:ısa hlzmeUllerden askert ehllyetnnmesl ol -
mıyanlann 1/Mnyıs/938 gününde yedek sü
bay hazırlık kıL'asına sevkedlleceklerlnden 
~imdiden müracaatla muamelelerini tekem
mül ettirmeleri ll~n olunur. 

Bas rollerde: ANHA MEAGLE ve ADOLPH WOHLBRUCK 
' Telefon: 413'1 

~-------··---•111rr rll~tlr. 
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.. 

Erzurum un inkişafı şartları 1 Tekirdağlı Hüseyin için. 
işe evvela köylüleri irşad etmekle başlamak, ziraat 
ve hayvancılığı· teşvik edecek tedbirler almak lazımdır 

Erzurum (Husu°si) - Erzurumda ba • 
har ve yaz mayısta başlar, eyll1lde niha • r 

yete erer. Ust tarafı kıştır. Mart çıkınca 
inşaat mevsimi girer. Ve hummalı bir 
faaliyet başlar. 

Erzurum ve doğu aleyhindeki ilk pro
paganda Sarıkamış harbinden başlar. Bin 
lerce vatan evladı oralarda donarak öl .. 
müştü. Halbuki, bu sene mesela Ağrının 
merkezi olan Karakösede nakıs 50 dere • 
ceyi buldu, kimsenin burnu kanamadı 
da Bursada ve 1stanbulda donanlar oldu. 

İımirde intişar eden gazetelerden bi -
rinde bir Karaköse mektubu \'ardı. Mu
harrir o mektubda Karakösenın S()ğu ~ 
ğundan da bahsediyor. İstanbuldan çıkar
ken kendisini nasıl korkuttuklarını anla -
tıyor ve nakıs elli dereceye de nasıl da • 
Yanıldığını söylüyor. 'Ostelık de ilave e· 
diyor. Buralarda verem kat'iyyen ya -
şarnıyor. Ben de öyle zannediyorum ki, 
insanın dayandığı soğuklara mikroblar 
aayanamıyor. Belki de nakıs ellide bir 
çok hastalıkların mikrobları yaşıyamı -
yor. 

Biraz da Sibiryayı filan gözönüne ge • 
tırsek buraları gözümüze cennet diye gö
rünür. Erzurumda süt su gıbi şeyler, gü
gümlerle, litre ile, k5.se ile satın alınıyor. 
Halbuki Sıbiryada sütü kalıbla alıyorsu
nuz. Donmuş sütü size kesiyor ve veri· 
yor, tıpkı ayvalık sabununu alır gibi, siz 
de sütü satın alıyorsunuz. 

Geçenlerde Erzurum valisi Haşim İş -
can umumi meclisi açmadan evvel bir 
konferansında memleketin i~Icri hakkın· 
da, halka hcsab vermişti. Resmi bir ma· 

Gilzel Erzuru.mcf an bir görünflt 
bubat yetiştirebilir. Esasen harbden ev- değildir, vasıtasızlıkla uğraşarak didinen 
vel ziraat bu yolda hayli ileri götürül • bu yavrular, ilerisi için büyük vadler 
mü~ Adanaya, Urfaya buralardan buğ • vermektedirler. Fabrikada çall§arak a • 
day satılmıştır. meli bir surette yetişen bu gençler kısa 

Hayvancılık zaman sonra doğuda baş gösterecek olan 
Erzurumda hayvancılık da istikbali ola· teknik i~çi noksanını telifi edeceklerdir. 

bilecek bir ticaret şubesidir. Asıl hay • Yalnız bu mekteb derdlidir. Ferağatle 
vancılık, Kars ve Karaköse yaylalarında kurulan, fcrağatle çalışan bu müessese 
inltişaf etmektedir. Erzurumda da inki • hiç bir yardım görememekte, ve yalnız 
şaf etmemesi için hiç bir sebeb yoktur. yaı n endiş sinın temin ettiğı bir heye. 
İnsan neslini çürüten harb burada da can ve kaygı ile muvaffak olmaktadır. 

hayvanları bodurlaştırnuştır. Yeni yeni Onu bu enoi'tnal vaziyetten çıkarmak, 
bazı hayvan tüccıırları işi biiyütmek yo • genişletmek memleket için Ia.ıımdır. 
lundadırlar. Hayvan vergisinfn indirıl - Erzurum umumi meclisi bu toplantı • 
mesi, buralar için paha b;çi~mez bır z;c:l· sında m ktebe senevt 500 liralık bır yar· 
ginlik, olan hayvancılığı memlekete ka - dun ) pmağı ilk defa olarak kabul et • 
zandıracak, ve kısa zamanda vergiden ın· mıştir. 
dirilen mikdar faizile telfıfi edilebilecek- Doğu fuarı 

tv. Erzurumda sucuk ve pastırma sa • Tıpkı İzı lirde olduğu gibi Erzuruma 

Edirnede tezahürat 
Trakya umum müfettişi general Kizım Dirik güreıin 

Tr.akyada 7erleımesi için çok gay sarfediyor 
.Edime (Hususi) -

Trakya umumt mü. 
fettişi general Khım ft>--
Dir.ik, Avrupada 
dönen Teklrdağlı Hü· 
seyin ile konuşmak ı. 
çin kendi.sinl hususi ~ 
otomobili ile Edirne. 
ye getirtmiştir. Ge. 
neral Tekirdağlıyı 

kucaklamış, gözlerin. 
den -öpmüft.lir. Airu 
zamanda Edimedı 

bütün pehlıvanların 
şerefine bir ziyafe• 
verilmi§, bu ziyafetti 

............. -

umumi müfettif, E. T k' dağl H·"--·.: Edirnede vcııt komuta" c-noı 
d. l' · b 1 d' e ır ı l.Wft:H•n , , ·r ırne va tsı, e e ıye . _u_ ~ ·z ara--.J-

a3a.n.wın ve gureşcı er o•.··reisi, garnizon komu-
tanı ve Edime bölge spor ajanlan hazırı 
bulunmuşlardır. 

Ziyafette general KAzını D:rik pehlı· 
vanlan göstererek: 

- İşte Türkün alnını ağartını Atatürk 

çocukları, işte daha dün bütün Avrupa· 
nın göbeğinde bütün güre,cilere mey.da\J 
okuyan Hüseyin. Unutmayınız ki eskisi 
gibı kafasız ve yalancı kimselerin Ufla. 

nna ve verdikleri ıerefaiz paralanna ta
ma edcııek sırtını yere getfrecek pehliva
nımız yoktur. Şeref para ile aatın alına· 
maz ... demiştir. 

Tekirdağlı da: 

- Bir şeye acımam, Avrupaya gitti· 

ğimde karşıma çıkacak tek bir ecnebi 
pehlivanı göremedim. Hepsi çil yavrusu 
gib· benden kaçıyorlar. Halbuki bizde 
be:nce benden kuvvetli pehlivanlar var-

niyeti haiz olmıyan bu konieranstll ya. 
pılacak işleri tebarüz ettiren vali, bakı • 
katten uzak olmıyan bir teşbih yapmJ.Ş 
ve cErzurum doğunun Ankatası ola -
caktır. demişti. 

Filhakika Ankara nasıl Türkiyenin in· 
elsi ise Erzurum da öylece şaı km incisi 
olacaktır. Ve senelerin ıztırabll'lı çeken 
Erzurum buna layıktır. 

nayii de münkeşif bir halded.r. İstanbul· tren geldikten sonra, burada da beyncl • 
lular ve Ankaralılar emin bulunsunlar milel bir fuar açmak, iç pazar harekctle
ki, Kayserinin diye yediklerı me§hur pas· rinl genişletmek ve aerek İran ve gerek 
tırrnalarının ekserisi Erzurumundur. Ve Sovyet Rusya ile mal mübadelesine baş • 
Kayserinin hakiki mallan da doğu hay- lamak bakımµıdan ehemmiyetlı görül -
vanlarınındır. mektedir. dır ... demiştır. 

KuywncuJuk Kim) evi maddeler üzerınde iJ yap:m Ziyafetten sonra gece Halkevinde he-
Gene Erzurumda inltişaf etmiş olan 'tucc•rlaır için bilhassa doğu bakir bir yccanlı eösteriJ ,Ure§leri yapılınıftır . .Bu 

san'atlardan biri de kuyı;mculuktur. Taş mevzudur. İnşaatçıların dr. arayıp bula- güreı:leri T~jlı HWıeyıh idare et-

İktısadi vaziyet 
mağazalar çarşısının bir tarafında hayli mıyacakları yer gene doğudur. miştir. 
kuyumcu dükkanları vardır. Erzurumun 

Tekirdağlı Hüseyin umumi müf etti§Uk 

dairesinin önünde 

. Erzurum, daha ziyade nıi.ıstehlik bir hususi işleri vardır. Meşhur siyah elmas 
dıy~rdır. Onu evvela mustahsıl bir halC' dlyPceğimiz Olti taşları .• S!vah kehri -
getırrnek lazımdır. Bu bakımdan doğuda! 1 bar - havanlar arasında f PVkalfıde moda· 
~.ıraat Vekfiletine büyük vazifeler teret., dır. . 

tub ctme~tedir. Örümcek ağı gibi, işlenen :ncecik bile-

Kayseriyi ağaçlandırma faaliyeti Eskişehir 
I atölyesindeki kaza 

~u ışlerın başında evvela köylüyü irşad zikler hep burada bu kuyumcularda ya
g:lır. Enurumda mahrukat noksanı yü • pılma:Ktadır. Buradan İstanbula giden • 
zundcn, her tarafta tez k yakılmaktadır. lcr, o hususi ve ince işleri İstanbulda yap· 

~e~ek .1• toprağa verilecek gıdanın so • bramadıklannı söylemekte ve buradaki Eskişehir, 3 - lstanbulda çıkan bır •· 
aya gıtmcsıne sebcb olrnul.t· dır. Şu hal- ahbabları vasıtasile yeni siparışler ver • zete cFeci Bır Kaza, baş g. ıle ntı -

;:: t_opraga gıdasını vermeyi ve ona mu • mektedirler. şar eden vak'anın vukuu ve netıcesı 1 k-

1 
Ölen amelenin ailesine 

yardım edildi 

bıl bu soğuk iklımde mahrukat temin San'at mektebi kındakı malumatı bıldirmek mC'cbu 
etml' i köylüye ö 

1
retm ı: zaruıcti vardır F..rzurumun bir san'at mektebıne b'l • tmde kaldım. 

Muhit v 'ki' .. . k ı 
e ı ım mut n vvi ziraat yapılma- hassa ihtiyacı büyüktür. Erzurum teknik Kaza, ötedenberi yapılma ta o an 

sına da müsaid değildir. Ancak soğuğa noksanlığın ıztırabını çekmektedir. Bu mır hangarı yanında bulunan demirler n 
dayanacak, ŞE'yler dikilebilir, bununla ihtiyacın büyüklüğünü hisseden, silah yıkılmasile değil, yol atölyesi içinde mcv· 
beraber toprakla boşuboşuna didışen in • fabrikası müdürü Bay İhsan fabrikanın cud mağa7.aya aid demir ambarından a-
sanların ifadelerini dinliyecek olsanız si- içinde bir sanayi mektebi kurmnğa mu - cele ıbir ı, :için potrellerin ayrılması sure• 

ze derler ki: vaffak olmuştur. Mcktebın orta mekteb tile ve yalnız bir istifin yıkılması ile hu. 
- Karın kalkmadığı ve kışın uzadığı derecesinde olduğu da tasdilc edilmiştir. sule .gelrnif(ı.r. Bu kaza, Nuıi isminde 

bazı seneler ektiğimiz tohum kadar buğ. Mektebin hocaları fabrika ve makine muv.akkat amelenin kaldırıldıiı hastan,.. 
day bile alamadığımız vükidir. Halbuki, mühendisi ve kimyagerlerdir. Memle - v-·--' L-

1 
L 'k t - " ,; .. -ı de ~. potrellerıin altında ezilerek l b . 1 A ka da n.a.ıt_. ... in:'% a11n ası mn. umum gorun"":f.. .. . .a:.;;; el eo_ ,:ı.ı de rasyone ır ça ışma, n ra çöl zan- ketlerinin, sınat sahadaki inkişafını isti- . . . " . dedıal ölmes.ı ve ""6er am e .;.Jlll.U&Un 

nedilen, araziyi nasıl mümb!t yapmışsa, yen bazı vatanperver ve münevver Erzu· Kayseriden yazıl?or: Kaysen bez !ab·ı ~O a~aç dıltilmek. u~ere faaliyete g~ bacatındaıı yaralanarak Oeıruryol~1 
düz, dümdüz, ve günlerce bitıp tüken - rumlular da fahriyen ders vermektedir· rikuı ararlsinde guzel btr orman vucu- nuş, hır k1$l?lı da dıkilnıiftir. Geçeı:ı ıene h t . kaldınlrnaaile neticelenmir 
ınek bilmiyen Pasin ovaları da bütün ler. Fakir gençlerin yaratttklan ~rler de getirilmektediır. 935-38 yılında 3000, dikilen a~a~ardan yüzde doksan bejl ti~~~::: merasimi bildirildiği glbi ba· 
Türkiyenin ekmeğini temin edecek hu _ I karşısında hayran kalmamak mümkün 37 de de 6000 ağaç dikilmiştir. Bu yıl da t~tmuştur. Bu ormanın. budarnıllarmd~, 'Sit ıblr ,ek.ilde değil, Devlet Demiryolları 
ae==:::::::ı==ıı::::=~=ı:::::::==-=====,,.;,===-~==-=--===-=:::::ıo::======:z===-=-=:ıı::::ı::=-----=;;;;ıım--ıı===- birkaç sene sonra fabrikanın kazan daı. -·--• .. dil l".ıı.n .. ·· ve dir.: emır uze-

- Hasan Bey, bılmem duy. 
dun mu?. 

p ki · d k · ·· t t t rmak · ,..1 d . Uıuw:w mu r u6 -..un ı: tV azar Ola Hasan Bey Diyor l res.n e omur ~ uş u 1~0 e ışu. rine -yoı atölyesini te§kil eden bütün me-

... Şehirde ~öze çukin gö
ründüğü için develeri kaldı-

racaklarmıf.. 

... peki ama bundan sonra 
çocuklarımıza deveyı nasıl 

ö~p tarif edeceğiz?. 

Hasan Bey - Eğ!'J büğrıl 
evleri, ya.um yumr ı kaldı· 
n.mlanmıza göster.erek azi· 
. ' zun ... 

fade edılebilecektır. . .
1 

. · ti k'l ..,..,..,.aı·lı"a 
mur -v.e l§CJ erm ı~ ra ı e, ve .......,.. ,, 

İz mitte bisik1et 
yarışı 

Birinciliği Akyeşilden 
Kadri kazandı 

kadar tertib edilen hususi bir cenaz~ ka
tadle -memlekette alaka ve heyecan u-

• 
yandıran bir merasim icra ed lmişUr. Bu 
cenaze merasiminin .Eskişekirdeki end.is· 
tri sahada yapılan merasimlerin heps.n
den üstün .olduğu illibarla kayda değer . 

Merhumun geride bıraktığı a le -Ve çır 
cuklaıma ilk olarak .arkadaş.arı, atb'ye 
memur \'C işcileri tarafındım )ardım ,a. 

İzmit 3 (A.A.) - Seri .b'sildet yan la- pılmış olmakla beraber, yiık k D m·r· 
r ın dördüncüsü bugün 40 kilometre me. yolları ıdnresinin de yardımda Luluro .ı 
safe üzerjnd.e ve bisiklet ajanlığının ıida- cmsnl'ne .kıyasen şübhesizdir. 
re•inde yapılmıştır. Neticede A:kye§ilden Mahallinde f.edkikat yapan müdd fü 

Kadri l uat 36.30 dakikada birinci, Şük· mumi hadisenin bir kaza ncıicesı~a ''-'U· 
ıti bir boy geride ikinci ve ayni mesafe kua geldiğini tesbit etmiştir. 
ile MiUıat üçüncü aelmiflerdir. YGkü Selk.: 



... ,,. 
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T homas Carlyle 
Yaan: lbralıim Hoyi 

GOZE DADR 
A 11ah insana :Od göz vermiş.. Ba ·ı gözü bende.. Bir kadınla göz göze gel • 

zılan bunu da kafi bulmamışlar .• mem, onun gözüne girmem için kliidir. 

'Ostüne birer gözlük taktnı§, dört gözlü Artık gözümü daldan budaktan sakın • 
DlmU§lar. Artık ister görürler, ıster gör- mam. Göze yasak yok ya! Evvell ıöyle 
mezler, orası bana aid değil .. Çünkü kim· gözucu ile bir göz ederim. Eter farkına 
aenin ne işinde gözüm vardır, ne de ma- varmazsa: 

ve OD dOJı:UZUDCU Mrm edebl llder T8 pey-
1abmer1, neş'ell ve zett )ancı cariyle, (Kar
Ja7ll d795-1l!8b seçen yuılarımdan blrtn
de bahaettıtım llacaulay ile tam bir tenci 
\efkll eder. Ma.caulay adetli taptıtı inııııte
renln Uerleme.slne çalışan, yapısında bir ta
§1 bulunmamu lstıyen aınell blr ıt adamı:lır. 
Cariyle ise, devrtnln teıakklslne bütün bir 
ınanmamazlıtıa bakan ve dünya alAJı:ala-

hnda ... Ben gözden ve gönülden ırak ol. a-..n t - O..ı;um •• 
mıyayım.. Bana bu yeter. 

* 
Diye lif atarmı. Gene bakmazsa artık nndan uzak bir \a:lıktu. Fltrtnce, beşerin 

gözüme görünmeıln; çünkü bende gözü utımında talı.şa'baece~ı. aJmterJ d&kecetı. 
. Bir çok cins göz olur: •e deler! oht:!len blrkJk gaye, ebedl hatı-

yok, demektir. .. • d Ela göz, mavi göz, kara göz, yeşil gö~ .. a .. ve a o.Jet ınefk1iresldlr. Macaulay raha-
blr de bunlardan başka kem göz: Allah * tına sever, maddi k~>nforlardan hoşlanır. h 

parlak, en tekllnt nınhlUerden sevt alır. 
hepimizi ondan esirgesin! Bu sabah gözümü açtım, bir daha gözU.· HattA hasta bulunur ve ızıırab içinde m-* rne uyku girmedi. Başladım etrafa göz ıerkcn bile, a.sla sönm!yeıı blr fimld Te nl.L. 

c- d gezdirrniye .. Yazıhanem gözüme ilişti. ·----......... ~"-0.ı blnlUt !le yazardı. 
oz en düştüğüm oldu. Merak edip Cariyle, tıpkı çölden yeni gelmlf n emev'-

sordum: Gözünü çektim. Bir kağıd bir de kalem • . ud arzda rahat Jç~nde yaşıyanlara ... ı. bük-
- Göze batıyorsun! çıkardım. Göz nuru dökere.~ bu yazıyı Uyuyan hır çocuğa bakmak ne tatlı • u:n ııe etrafı kasıp kavuran blr BenUsra.U 
Dediler. Bu söz, beni çok üzdü. İki g~ yazdım. dır. İnsan bu dalgın ve derın uykuda iç pc:ygıımberlne benzer. Bir kelime Ue, car-

zilın iki çeşme ağladım. İçerim göz göz Benim iki gözümün elifi okuyucula • ve baş rahatlığını gözile görür gibi olur. lyle devrinin 'b!r kutbu, MacaulaJ da dteld 
oldu. Ne bileyim, meğer göze gelınişmi • rım, keşki yazmasaydın; demeyiniz. Gö- Gerçekten de öyledir. Çocuk ancak tam kl.!t~dur. 
fl
'm! bir huzur içinde rahat rahat uyur Ufak Hayatı: 

* 
zümün bebeği gibi sevdiğim sizlere de bir ıztırabı, bir rahat ızJ ııv • CarJyle 1'i95 de. Dumfrlesshlre'de doldu. 
darılıverlrim. k s ı~ı varsa uyur - Scott llk eserini daha bastırmamıştı Thomas Carlyle 

Göze gelmez de ne olurum, herkesin ismet Hulüsi en mutlak belli eder. Ya sıçrar, ya ba - Burıu O> trlbl o da, kııneW basit Tanrı~ 
~~~==~-=--~-=~-~=-~-------~====~~~~~~t~m~·~il~~~bnft~~~~D~~~~~~~~~k~~~~~ 

1 
tekrar dalar. da z!yııdeslle tcs1r1 gdrfilen blr :töylO aııeaı- mevcudiyetimden etmı§, kovmut bulunuyo-

Bunları b i 1 iyo r mu 1 diniz? -ı Uykusu gibi uyanıp da onun sağlığı • nt~~~;ı~~~~;slnd:n bahsederken: ":a~i;1e lmanı ile J:orkt:sunun mtıcadel!s1• --- __J nın ,aşmaı bir habercisidir. Sağlam ~ •O yaşadıtı kOrenln tadını dellldt. o n.- ni ve 1lk1nln nasıl ınw:atfer oldulunu Bat
cuk uyanırken yanakları ·· ı 'b be- dar yumuşak Uı.blatll ve huzura lfıttı,, :ter. \or Resartus isimli eserln!r. ııı:ı faalında ... 
dir Daha ilk bakı 

1 
gu gı 1 ~ Cü!ger olan baonsını da şöyle anlatırdı: bedi hayır, ve ebedi evetıı t:a§lıtı altında AJl4 Kad1n çantası çok eski 

bir icad değildir 
Biliyor musunuı 

ki kadınların taşı
dıltlan el çantala· 
rmın tarihçesi pek 
fazla eski değildir. 
Evvelce kadınlar, 

entarilerinin altı

na belden dolaşan 
bir kuıakl.ı ufak 
ofr torba bağlar ve 

11 
tJ -

ufak tefeklerini bu torbada taprlardı. 

* Elmamn tarihte oynadığı roller 
Dünya meyva

lan arasında elma 
kadar tarihi bir 
mahiyeti o 1 a n ı 
yoktur. Frenklere 
göre Hazreti Ade
min cennetten ko
vulmasının sebebi, 
Havvarun teşviki· 

Nitekim 

Karmcamn taşıma kudreti 
çok yüksektir 

Baz.ı hayvanla
rın kendi cüssele
rine nisbetle nak
ledebildiklen a
ğırlık aklın alamı

yacağı kadar faz. 
ladır. Mesel;\ bir 
lumnca, kendi a
ğır lığından 60 defa 
fazla olan b~r nes
neyi istediği yere 
nakledebilir. Karıncanın bu kabilıyetini 

bir insan kuvvetile mukayese edecek o
lursak ıu neticeye varırız: 

~ldar ! an canlı ~fr dikkatle •.. Yazılanmı, onun yııptı#J yapılar gtbl ~- Jatml§tır. 
pa · İlk Jşi gulilmsemektır. sabilaem, bu hııyal atınyı:aında onun ~tbt Carl7le, artık kat1 olanılı: yazı bayat'Ullı 

Hasta çocuğun göz alUarı morumsu erkekç~ Omtır sürebllsem ve göıJerlml de o- atılmlftı. Kendisine par:ı kazandıracak MI 
yüz çizgileri gfirgindir. Uyanır uyan ~ nun kadar hl~ ffkAyet etmeden, ebedl1en tapının lplnl ~alıyordu. CLezender) 1n heıı• 
maz yorgun ve isteksiz görünür H Jı:apıyabUsem. biittın kltnat benim olurdu-• deseJ!ni fransııcadan tercüme etti. Mecmu• 
ye ka dsız ka ıds · er §(!· Dokuz yatında ıııı: mektebe giren caııyle al:ı.ra birçok ma)'..ııleler ynzdı. Almanca r-t• 
d"ğ' yı 

1 
bily ız bakar. HattA en ıev- rahat yüzü göstennlyeıı mektebin muztb, retmete devam etti. Bu lisandan tercllmoltr 

ı ı §~~ ere e. pıtacı büyütıerl kend~ıı!nP. çeşme g6zlU Tom yapU. Goethe'den çn!rdlği. Wllhelm Meı&. 
Geçıcı, ufak bir ıztırabı olan • meseli lAkabını tatmlf]ar. Sartov Resartua 1s1m11 ter, 1824 de, E'chı!!er'ln hayatı 1825 de Al• 

dişi ağrıyan • çocuk daha başka türlü U• eserinde, tahsU ~:ığlaımı anlatan Carl7Je, man !tomanfJanndan rıtlmunelerl 182; cif" 
yanır. Gözleri ıaşmış gibi birdenbire • c U1\arun hacalannı eUk~ll dtımbeldh ~1- çıktı. Bu ı.ıralarda "e~ebl bhranıanı. cUy9 
çılır ve hemen ağla b , a v~ yMcder. 1809 senesine kadar mf aueıı- adlandırdığı Goethe ı.e mekıubla§tı ve tl!I, 

mıya aşıat. ne karşı besled~t hürmet yüzünden bu met- Alman ,atrlnln ölümüne kadar aürdtı. muı> 
Yavrunuzun sıhhatinden filphe dü- tebde kalan muharrirln v.abı Edlnburgh 1)_ 1826 da gaye' güzel, 2ekl \"6 edebi zevkçe dt 

şer düsmez uykusunu t dk k d. ye .. ı.tveralteslne girmekle de dinmedi n bura- kendisinden hJç te aşsfl kalmıyan Jant 
d .. .. " e e ıniz. Gun. döl bet uzun ve acı yıl geçiren yazıcı hblM"l- V\"elsch ııe ~vlendl. Blr nıilddet sonra, en :..-
uzun farkına varamıyacağımz bir çok nJ f!J aatırJıırJa balrınız nasıl anlatır: in parasızlık yüzünden, bütün ahbablat14"' 

şcyJcri sezersiniz. Mesela: Hafif bir at~ ·~en b:.ırada yapaya:nız taımııtım. Hlç'>1r d&.n, lı:ı:>~ularından uutlli.Şal'alı:, tenha, ıı:• 
kendini en çok geceleyin beld eder. Ço • arkadaşım Yoktu. Lrı!anlarıa da 7&kınlıtun ı.ı;: blr çlftllğe c:ekUdl. Attı sene süren, bu in• 
cuk la geceleyin yakından mesgul 

1 
r>c.-k udı. Mağdul'dum da. t1steııt, gayet .liva nayatında. de!l!.ebllir ti, Carlyle itçJ• 

rnazsa bu ate fark . s 0 un • müzmin bir ha.~tahğil h&zımaızlıta tutul- ıerln hakkını ıstıyen makalelerinden blr ÇO"' 
70 kiloluk bir adamın 4000 kıloluk bir k 

1 
§ edılnH'z. Sokağa çı • muştum .. > işte bu h~st.uJıktır :tı tendlslni tunu. he.ıta en glı~eılr.,.in\ v& en ortJlnal ose .. 

şeyi nakletmesi. Bunda, karıncanın lehi- an ır, mektebe yollanırı h3stalığın art- hırçın Vf' geçimsiz yapm~, Tlra halJı:ı uor rl olan B:ırtor Rt11art~sı. yazdı. Carlyle, c;&I 
ne olan nokta, kendisinden 

60 
d .ra fa,.tl:ı masına scbeb olunur. Halbuki gece uyur- gôrmeıJe, tahklr f'lrn~e vesile; neUce tttı:Ja- bebeği i1bl r,evdJğl bu eserini bastırabilmek 

ken bıraz dikkat ederseniz yanaklarının rlle de hopna ıttmtyen. eu\ tenıddlue ..a- lctn. ik\ aene 1dtabcıd~n k.lt.abcıya lı:otıu ve 
ağır olan şeyı nakletmek için tekc.rk~ı fazlaca kızardığını görürsüııüz. Bu .kır • ramasına ıebı:b <'Jm~tu. ~'lunda 1833-34 Stne:it•nrıde, Prazer mee• 
vasıtadan istifade etmemekte bulunması- rnızılık belli belirsiz bir ate ~n an Ö'nlverslte t:ı~mnı tııklb eden devre, muıı.sında tefrika etti. Halk artık onu taru-
d hastnh"'ın h b . "d" D ş ' 'y i bir C&rlyle'ln en sıkıntılı Te fırtınalı a.manııtır Jl\lf, yanlarını hfoğenmrte, aevmete, arama .. 
ır. · ' ~ a ercısı ır. erhal derece ko Kendlslnl manastıra acıruı.ı papu yapmak ya başlaml§tı. MermnaJar~ Jaı1 vererek 11'· 

-·---············ .. ·-·····-··· _ 1 yaısanız ertesi gün bir lhtfyatSJzlık yap- btıyen, pek aevdlğl t:ıbasmın bilttın amı- emen bir adam cldu~unu dilfilnereJı:, mı.t .. 
, . mak tehlikesinden kurtulursunuz. aun:a Talmen bu fttcrlnder. eaydı. Ne"Je baa ve patronlarla c;aha sıkı bir temaaU 

Newton a, cazıbe kanununun mevcudiye- Mühim rahatsızl kl'a b 1 ddna~ kalın blr .şiibbe ıat:ata.sı lnAnlardan bulunması lcab e~tıflnl &nladı. Karuıınm da . 
1 

.• ı ra aş angıç olabJ. • • sozü .. t .. ft .. ı. •· tJ • •.• .._ ıı: .-1 

Havva da, yı'lanın iğfalıle kocasını bu tıni i ham eden, bir gun ağaç altında u- len öksürük de k - " Allahtan hattA ı~end!.'!inder bile ftıbhe etti- tıu u-rl\& • .., "'1 rna. ve eA&Ue para:sa 
.. - ar a ustu yatış veya • ren ınadcı bir hls perdesi bütün htıvt etini çıkarmab için Londraya geldi. Yerleşti 'Vt 

vaziyete sokmuştur. Nitekim lsviçrenin yurken başına duşen bir elma olmuştur. tağın sıcaklığı yüzünden _ geceleri or • ı~yordu. l'aklrdl. e«illl" kendi.sine aıı!ıert- çocıık.lutundanberl Hk defa olmak tuıere, ra-

le bir elmayı yemiş olmasıdır. 

lltiklll tarihinde de bu meyva mühim bir Nitt:kim, b ıPdan bir asır evvel me~bur ta!a çıkar. Gündüzün pek farkedilmez. Je para nzandıracat, namerde el açtırmıya- hata. huzurı& kavu~tu. 
rol oynamıı ve Giyom Tol otlunun başına Fransız içtımaiyatcısı Furiye, Paristeki Eger yavru i'le geceleyin fazla alakadar cat bir Jş, ıeçınme nu:aaı bulmalı: llzım:h. l&.ı'7 de cFranauı lhtlJAlt. aeı1ıı1 neşre1f• 
konan elmayı bir okla vu. rup memleketıni, elma fiatile vilayetlerdeki f'ntla olunursa bunun da erkenden önü alını,. Onun irln mekteblerde derı Terlyor, husust ret büyitt bl: '6hr!t kazandı. Gene ayni se• 

1 r arasın· Ajzı a ık · · dersler abyor, hulluka devam ediyor, bir D'! tçlnde, para Jı:.uarunat lbtiyaclle Londra-
kendisiııe bu :fena oyunu oynıyan müs- daki farka bakarak meşhur nazariyesini badem . ç uyuyan_ ve hor~yan .Ç~ğun 7andan da F.dlnburr:b anslklopedJalne tOrlfl aa bilyüt akisler yaratan bir ta~ Jı:onfe
tevlilere karşı ayaklandırmıştır. Meşhur Qrtaya atmıya vesile olmu tur ciklerilljien §Uphe edılmclıdır. Bu türlü yazılar }'Ptıııtlrcyordu. Ayni zamanda ransıar verdi. FunJar, Alman edeblyaU 
----------------~---------~ş~-·----n~~~k~~uu~un~~~mb-~~~~a~~~.o~n~~~u~-<Wn~ru~~~~dn~w~~<m> 

Aff edllebilecelı ve 
Af/edllemigecelı 
ihanetler 
ijayan AN. Z. ye: 
Çocuğum; 

Bugünkü halde, 18Da 'kocandan ay. 
n1manı hiç tavsiye etmem. 
VlkıA, tesadüfen eline geçen mek • 

tuh, sana kocanın ihanetini isbat etmi§. 
l'akat bugülikü halde, kocanın yeni -
den yuvasına sadık ve zevcesine bağlı 
bir erkek haline gelişı, o maceranın 
piımanlığını duyduğunu anlatıyor. 

Şu halde, zafer sendedir! 
Kocan sana o ihanetin acısını unut • 

turmak lçiıı, daha müşfik, daha sadık 
olacaktır. Çünkü yuvasına merbut bir 
bale geliıinden, kalbinin h~A sana 
ald olduğu anlaşılıyor. 
Şu halde, kocanın en kıymetli cev • 

lıeme lahib bulunuyorsun demektir. 
Eğer kocan sana tekrar ihanet et • 

8eydi, veya evini başka vesilelerle ih
mal etseydi, sana ayrılmanı tavsiye e-" 
debili;dim. Fakat böyle davranmayışı, 
hatasını müdrik bulunuşunun delili 
değil midir? Hatasını kabul etthiş bir 
insanı afttememek1 insafsızca bir kin
darlık sayılır. 

Sen de onu affetmelisin ... VakıA iha· 
net, aldatılana çok derin bir acı verir. 
Jl'akat bana ıorarsan, en12ehirlı ihanet, 

etin değil, kafanın ve kalbin ihaneti
dir. Ve sen ihanetin bu türlüsilne uğ • 
ramış değilsin! Kocanın hareketini 
gözünde büyütme. Ona, olduğund~ 
lazla ehemmiyet verme. 

• Onu, sana ihanet etmıı değil, gafil 
hır anında şeytana kapılmış, zayıf bir 
anında geçici bir hevesine yenilmiş 
farzet. En kuvvetli erkeklerin bile 
böyle bir hevese kapılabilecek derece: 
de zayıf anları olabilir. Fakat onlar, 
eğer hakiki eşlerine hakikaten bağlı 

Jst:1er, duyacakları nedamet sayesin • 
de, ikinci bir hata iılemekten kUJ'tu • 
lurlar. Sevilen bir kadının afiJ hisJJ 
bir erkekte ebedi bir minnet ~yan • 
dınr. Ve o erkek, kendisini affetm.iı 
olan k~dına hem daha fazla bağlanır, 
hem bu minneti ödemek için daha fe • 
dakAr davranır. 

Mektubundan, kocanın bu halde bu
lunduğunu anlıyorum. 
VakıA bir müddet, hislerin. tabii o

larak seni ona ka111 münfail davran .. 
dıracaktır. 

Fakat huysuzluklannı, kocanın sab
nnı yıkacak, tahammülünii kıracak 
dereceye vardırma. Her acının uman. 
la unutulabileceğini düşün. Ve yuva
nın selameti uğrunda, hıslerinı müm
kün mertebe gizlemıye çabahyacak ka
dar :fedakar ol kızım! 

TEYZE 

~ırmaz. Ne§VÜnemaya da engel olur Der cıyor; kendi sözile: eBurgu gibi !tllyen, Ye Muasır Avrıu>anın JnkıJAbcılan ı (1839), ve 
hal doktora gösterip çaresfhi ar · 

1 
d • mahtydlnl t&ytn edemtıt11Kı daluıl bir tortu Kahranıar.lar ~e Balııamanlara tapma 

Odası f zl k 'lm d ama ı ır. 1ı.-1nda yqıyordu.ı. Altı yedi aene atren fllı:ı1 UHU isimleri aıunda ayrı ayrı ttllllyat hı-
a a sıca o a ığı halde uyur- huzursuzluktan .sonra ıt12ı de buhran pat- llnde basılmııtır. 

ken çok terliyen çocuğun .zayıf olduğu lak verdi TC Carlyle biltün ıiibhelerlnl stllp 
muhakkaktır. Yiy ııv· h lın atarak batttı nı·lığını Mvlyetlnl buld 1 Artık fildrlertnl çelrinmeden haykıtan 

~ce15me, ava a asına, ' u Carlvle devı1nin h:.cı!eılne, lcablanna l:artl 
yonıın:amasına dıkkat etme1idir. Bir Muharrir bu l:Mıseyl fU satırlarla aydm- aytırı bir cebhe alarak. m~fhur eYenlleş::neı 
hastalıgın nekahat devresinde olanlar latır Jlyltuuma, •Karanlığa doğru terakkb d!yt 
bundan müstesnadır. Bu devredeki ter _ •Fll'den, bey::ı~ln ıeı aydınlandL Kendi lslm taktı Te demokruiyi ,En 1ylden zlyadt 
Jeme tabiidir. Yavru kuvvetlendik e • ken~lme sordum. Neden Te k.lmden ko~tıı- en fenanın !daresı. dile t:ırlf eıtı. Bıina rat· 
dil"j" d • ç ken yor4:.ın?. Neden b)r kahbo glbl ezlllp bilıtL men bu taba s:ırrumı·ıet!nden asla übhe e• 

ı. ın ~n geçer. Telaşa değmez. lerek t\treye titreye roıun:ı. devam edlvor- dllmedl. Fikirleri, di.ı~iınr.elerl, bl~ saJ2· 
Smirli çocuklar uyurken mütemad' sun? .. Ey menhus iki eyaktı haynn, Onünde . 

kmuld ı • aerlli duran bütün fenalıkların muhusa.IUJ hlyeW lnsanJannklnc.en daha ehemmlN•Je 
~e:ra fazl ar, bağırır. Bunları öğleden nedtr? .. Ölüm mü? .. Peki olsun. istersen bir münakaşa mevzuu olarak kabul olundu • 

. a hey~lı ve yorucu oyun • de b'.lnıı 1nsanlann. rr.ytanın sana Japac:ıtı Bundan başta, Tevny:ıon, Dlcken.ıı, Brow• 
lara, sınernaya, tiyatroya bırakmamalı • btltün ~enalıkları da tat. Senin bir taJb~ nınıı, 8outhey gibi de\nn edebl töhreUerl o· 
dır. Ömürlerinin tam bir Jıuzur içinde 70Jı: mu?. Ne olursa <ilsun, azab, uıırab çe- nu tuttu OnunJ:ı. baollk oldular. Caryle'in e .. 
geçmesine çalışmalı, sakin bfr muhit için- •eme-..: mlsln?. ~ı mahvetmeıe utraşan aerlert Amerlkada EmEn.on•un propaganda· 
de bulundurmalıdır. Sı ram 1 b ,. fenalık dnlni rı.yatla?mm &ltmda nmet aile insUtereden fazla ratbet 16rcUl, ııevJJdl, 
mal b .ıı...... dç a ar, aaır • Jı:udretlnl Jı:endlnde tu.ıam1yor munn?. aeı- Ye para getirdi 

ar una raa ... en evam ederse bir sın " taqıma çıtısnı bakalım t • 
hekime danışmalıdır. ı.ıe ben böyle düşünürken, btıiln benUll· Cidden barltullde denecek kadar m"Ja:A· 

Geceleri sık -'· d .ı..... ml aanJı:l bir ateı Hl1 kapladı, ft o saman- sam olan <Büyf~:t Fredrltln tarihJ 1858-1985> 
NA ışarı tıa..ma da nor • nerl cıkınca da carJyle'Jn ıamı btıttın dillere 

mal delildir. Doktorun fikri alınmalı - Cl) Bunıs _On •Udacıl una .._ tal- deitan oldu. 
dır. rl4lr. (Devamı 9 uncu myfada.J 

1 /Jıi ahbab çavuşlar: Makarna nasıl yinir ? 1 
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Almanya bugün har 
eder mi, asıl 

ve kimlere karşı eder? 

Gal 
d .. 

asaray 
3 - l 

Muhafızgücünü 
mağliib etti 

Sarı kırmızılılar dün 
Şild maçlarında da 
Bir gün evvel Beşiktaşı mağllıb eden 

Muhafız takımı Galatasaraya karşı acaba 
ne netice alacaktı? Bunu görmek içın sa
hayı oldukca kalabalık bir seyircı kütle
si doldurmuştu. Muhafız gene cumartesi 
çıktığı gibi.. Galatasarayda Adnan, Re· 
şad, Eşfak, ve Necdet yok .. buna mukabil 
Salim tekrar sağ müdafi yerinı aJmı~ .. 

çok güzel bir oyun çıkardılar. 
F enerbahçe 2 - O galib geldi 

Oyuna başlamadan evvel hakemin bir 
düdiiğü ile sağ açık Necdetin babasının 
ölümüne hürmet olarak bir dakika sükUt 
edildi. 
Muhafız oyuna başladı. Derhal san 

kırmızılılar tarafından kesıldl. Mukabil 
hücum .. 6 ncı dakikada Bülend ve Ha§ım 
kaleci Fuadm yerinden çıkarak topu ka· 

. çırmasından istifade edemediler. 
. . Muhafız hücumda .. Sacid bir fÜt kur· 

--------Alma~ pıyadesı bir gcçid resmınae ta d Ak 
1 

k lıklı ı 17 ncı 
1n . r ı. ın ar RI'§l o uyor. 

(Bqüırafı ı (ftd tal/fada) 1 ka bir ifade ile, onun bu galebesi . ~ıl • dakikada 'Mehmedden aldığı bir pasla lkl takım OJIUnculan cltln maçuın. evveı 
ponyaya gelince, coğrafi vaziyeti itiba • tere ~c Fr~~sa kar§ısında kendını gos • Bülend Galatasarayın birinci golünü at- devrede ıarı Jaciverdliler birçok gol fır· karıldL Fakat muhacimler, bir! penaltı· 
zile, çok uzakta bulunmasından dolayı terebılfr mı· . tı, aaUan kaçırdılar. Oyun zevkli oldu. 35 in- dan olmak üzere iki gol çıkard\lar. 
bir Avrupa harbinde oynıyacağı rol, ilk - Almanyanın, nefsi lngıltcreyi :~ma· Galatasaraym yeni içi Mehmed olduk- Ci dakikada Fikretin güzel bir tütünü Jra. Çok güzel olan maç 2..2 berabere bittJ 
planda gelmez kanaatindeyim. Ancak bir mile tahrib edebileceğine kanj degılım. ca muvaffak oluyor. Bu yeri rakibc;iz ola- leci kornerle kurtarabildi. Devre 0-0 be- Bisiklet müsabakası · 
Alman· Rua ihtilAfının silMıa dayanması Britanya adnlanna yapılscak bı:- ~lma~ rak almak üzere .. Halil uzaktan topu yer- rabere bitti 
takdirinde Japonyanm alacağı vaziyet e· hücumunun ancak tayyare ile olabılme.:;ı den kaldırmadan nefis bir şü! çekti. Fu- İkinci devrede Ali Rızadan güzel bir 
hemmiyetlidir. mümkündür. Tayyare ise, harbde, tahrıb 

d ad da o kadar güzel bir kurtarış yaptL paı alan Yaşar birinci golü attL Fener. 
Esasen gerek İngiltere ve gerekse Al • eden, !akat kat'~ neticeyi istihsnl e cmi • 34 üncü dakikada Halil sol açığa bir a- bahçeliler açıldılar. 15 inci dakikada A1J 

manya bugün harbi tesri etmek değil, yen. bır ~vvettir. Bundan başka İngı~te- yak çıkardı. Penaltı. Hüsnü çekti .. gol. İki Rıza kafa ile ikinci golil attı. 
bilakis mümkün olduğu tadar geriye at- renın ~mudafna plfınlarım da hesaba kat- dakika sonra Bülendin bir §Ütünü Fuad Oyun, bocalamalaroan ıonra l-0 J'e-
mak fikrinde bulunacaklardır. İngiltere, mak lazımdır. .. . . . , bloke etti. Süleyman topları eziyor. nerbahçenin galibiyetile bitti 
henüz hazırlıklannı tamamlamış vazi - - Ya Akdcnızdckı ~azıyet · Hemen arkasından bir Muhafız hücu-
-yette değildir. Bu gafletini telafi etmek -d 1thalyal, Almanya kıle bck~abcr Abkld~." mu .. Rızanın köşeye attığı topu Sacid Bakırköy~& yapılan maçlar 
için §imdi s\ir'atle ve enerjı ile silahla • ~iz c are tete gcç.n:-c un anın~ u n ı-
ruyor. lirse ve İtalyan denız kuvvetlen yanın • plonjonla yakaladı. Bu arada iki tarafın Dün öğleden ıonra Bakırköy Barutg\l· 

da Alman bandırası da dalgalanabilırse, 0 da arka arkaya ıskalannı -;eyredlyoruz. cll futbol meydanında Barutgücünün iki 
A!1?i müşkül Almanya ıiçin de vardır. toriter devletlerin vaziy~te hakitrl' ola • İki taraf da birçok gol fırsatları kaçırdık· 

Bu ıtıbarla bir Sovyet Rusya • Almanya b'l 1 . b lk' .. kü' d~ F k .. e tan sonra devre 1-1 berabere bitti, h bi . ı me erı c ı mum n ur. a a. n 
ar. nın patlak vermesi de, müddeti İtalya Almanyanın Adriyatik denizin~~ İkinci devre başladL Her iki taraf da b.t'ıyetle kest" 'l mi b" ' ırı e yen uzun ır zama- mahreç sahibi bulunmaısına razı olmak canlı .. : Salim başına bir tekme yedi Be· 

na muhtaçtır. Almanyanın harbe ka:ar cesaretini gösteıebilir; ne de Fransa, İn- reket sahadan çıkmadı. HPmen kendine 
Yerebilmesi için başanlınası icab eden giltercyi bu sahada yalnız bırakır. Neti • geldi, 
meseleleri vardır: d d İ ·ı· i . . Akd f d Oih d f J ce e e, ngı ız s yasrlının c en z e Muhafızın merkez muavini · a y 

1 - Avusturyanın ilhakı keyfiyetıni, bakimiyeh düstuı unn ha!eı gelml'miş o- oynuyor. Birçok akınları kesiyor. Ve hü
ıerek dahilen, gerekse harıcen hazmet • lur. Esasen, şu cihet ller türlü izahtan cum hattını besliyor. Sacid çok nefis bir 
tirmek, müstağnidir ki İngiliz siyasetındE>ki gaye kurtarış daha yaptı. Oyun mütevazin olu· 

2 - Südet Almanlarının vaziyctinı ta- ve hedeflerin kolay kolay sarsılmıyacağı yor. 13 üncü dakikada Haşim falsolu bir 
yin ve tesbit etmek, muhakkaktır. Bugün 1ngilterenin yavaş vuruşla san kırmızılıların ikinci goliinü 

• - Muhtaç olduğu parayı bulmak. ve Jakayd hareket etmesı kısmen hazır • attı. 
Almanya, işte, bu üç müşkülünü hal • lıklarının bitirilmemiş olmasından ve 15 inci dakikada Mehmed, Süleyman, 

!ettikten sonra harb borsunu çalacaktır. kısmen de basiretkfırlığmdnn ileri gel • Bülend arasında çok nefjs bf r anlaşma. 
- Südct Almanlarının vaZ.iyetinden mektedir. Bu anlaşmaya giren Haşim biraz evvel 

bahsediyorsunuz. Almanyanın bu husus- - Ynlnız, Akdenizde hakimiyet mese • attığı gol gibi bir gol daha attı. Vaziyet 
taki gayesi ne olabilir? lesinde §Unu da hatırlatmak isterim ge- 3.1 oldu. Bu üçüncü golden sonra Gala-

- Kanaatimce, Almanya, bugün ıçm, neralim: tasaray açıldı. Muhafız ise mağlubiyeti 
Südet Almanlanna muhtariv t •1 İspanyada Frankonun kazanmasını, İn· kabul etmiş bir hal aldı. Haşim çok çalı· 
-r1 Je verı mc- gil' f tl . d 1Akk' . aı e iktifa edecektir ç k 1 k ız men aa erme zı te.a • ı etmıyor . e os ova yanın ? 

finıdilik Y\ltulabileceğine ihtimal vermı- musunuz· 
§lyor. 

Galatasaraylılar ağır basıyorl&r. Bir sa
rı kırmızı hücumu, Mehmed §Üt çekti, a
vut .. oyun da böylece 3-1 Ga1atasarayın 
galibiyetile bitti. 

Galatasaray: Sacid • Salim, Suavi-Ha
lil, Mustafa, Musa • Süleyman, Mehmed, 
BUlend, Haşim, Danyal 
Muhafız: Fuad • Salih, Hüsnii • Latfü, 

Cihad, Ahmed • Şahin, İzzet, Rıza, İbra
him, Atıf. 

Bi1' Galatuaray hücumu 

genç takımı, 2000 kadar aeyiref anünde 
karşılaşmış, berabere kalmışlardır. 

Saat 14.!5 da Demirspor ve Barutgllcü 
B takımları, IOlll'a da A takımları, hakem 
Ahmed At\emln idaresinde karşılaşmış
lardır. Barutgücü B takımı dörde karşı 
sıfırla, A takımı da beşe kar§l birle De
mirspora galib gelmiştir. 

Şişli : 2 - Beyoğluspor: 2 
Dün sabah Taksim stadyomunda yapı

lan Şişli • Beyoğluspor maçı çok kalaba
lık seyirci önünde oynandı. 

Birinci devrede yaralanan Şi§lidtn 

Yorum. Bu iş, Avusturyanın ilhakı kadar - Franko, pek tabii olarak bugün Al. 
kolaylıkla başarılamaz. Çekoslovakya biz. man ve İtalyanların dostu, müttefikidir. 
~t. kendisıni müdafaa etmeğe çalışacağı Harbi O_?l~m y~rdımile kazand~ Fran • 
gıbı, haricden de yardımcılar bulacaktır. snnın hukumctçı İspanyollar lehme yap
Vakıa, Avusturyanın ilhakı ile Almanya ma~ Jstediği atak da, !>~liyor_sunuz laf • 
toprak ve asker kazanmıştır. Fakat bu tan ıbarct kaldı. Fakat, s~yasetm, bır nevi 
kazançla beraber, muhtaç olduğu para- kumarbazlık olduğunu unutuyor musu • 
ya da kavuşmuş değildir. Alman sana _ nuz? Menfaat, siyasi veçhenin rnihverinı 
yiine bula.cağı zengin mahrcçlerle bu bir ?nda çevir€bilir. İleriyi, kat'i olarak 
noksanını da telAfi etmeğe muvaffak ola- kcstırmek, hele siyasi sahada, bence ba
caktır. İşte, bütün bu noksanların ta • tadır. 
mamlanmasından sonra Almanya fiilen • - Şu halde, sulh zamanında yapılan 
lesini yükseltecektir. bütün ittifaklara, ctarafcyn, akideyn> ler 

c. Şahingiray Nobar, Beyoğluspordan Manol cankurta
ran otomobili ile hastaneye kaldırıldılar. 

Fenerbahçe: 2 - Anadolu: o Birinci devrede Bambino bir ıoı attı. 

- Peki, sayın general, Almanya ses:- arasındaki bütfın antantlnrn inanmıyor
oi fiilen yükselteceği gün geldiği takdir _ sunuz. 

de ve eğer mukadderse nazari olarak - İttifak hiçten iyidir. Fakat yeşil ma· 
Sovyet Rusyaya hangi cepheden hücum sa üstünde yapılan maddelere, atılan im
etmeğe te§ebbüs eder acaba:' Utlara bir nas kat'iyetle bel bağla-

- Almanyanın iaşesi haricdcn tem.in namaz. Onun için dalına kuvvetli bulun
edileceğine nazaran, Alman ordusunun mak, teknik bir orduya sahih olmak, 
Avusturya hududundan geçmek suretile, memleket müdafaası bakımından ana 
ordusunu daha kolay sevkedebilecek .zen- prcnsib olmalıdır. Esasen, bugün 

. harbctmek demek, yalm, kuvve: mesc • 
gin bir mmtakaya gıreceğt tah- lesi de"'il aynı· zam d . 

• • • _ _ ı:; • an a parn meselesı mın edılebilir. Çünku, harbde muvaffa • demektir. . 
kiyet Wnillerinden biri de orduyu bP-sle-

mektedir. Bunu temin fçin de iaşe vasıta. 
lan bol olan bir memlekete girmek lU • 
.zııtıdır. 

- Alman ordusunun hücumunu, Sov
yet Rusyanın kolaylıkla durdurabilecegı
ne kani misiniz? 

- Sovyet ordusunun harb kiynıeti 
hakkında sarih rnallımatımız yoktur. 

- Acaba bu galibiyete demokrat dev • 
letıer meydan verecekler mi? Yahud b:ış-

Son söz olarak şunu söylemeliyim: Ye
ni harb, eski harblerdcn büsbütün baş
kadır. Vilkıa, yenı harb vasıt. larile hrnüz 
harbedilmcdi. İspanya mtıharebesi bun • 
!arın kat'i ve tam kıym tlermin bır ör • 
negi olamaz. Foknt, bugünkü tahrıb va
sıtıılarının çok şıddetlı t sırler yapacağı, 
hele halkı kesif olan memleketlerde bü
yük tahriblere sc:bebıyet vereceğ1 nşjkar-
dı~ 1 

(Devamı 11 fnci ıa.yfada; 

Şild maçlannın dömi finali dün Kanı- Devre 1-0 bittl 
köyünde Fenerbahçe ile Anadolu arasın- İkinci devrede Vlastardi firi1dkten çok 
da oynandı. Fenerlfler Esad ve Niyaziden güzel bir ıol attı. 
mahrum olarak sahaya çıktılar. Birinci Şi§li sol müdafJJ hakem tarafmdan çı-

Dilnki maçtan OO§ 1ca bir enatantane 

Bisiklet federasyonu tara!mdnn tcrtib 
edilen yan§ların üçüncüsil diln Şişh ile 
Hacıopnan bayın arasında 23 kilometre 
olarak yapıldı. 

I - Llmbo (Süleymaniye) 43 da1d 
ta 35 saniye. 

ll - Muhsin (Galatasııray). 
m - Torkon (Feneryılrnaz). 

Diğer maçlar 
Giineo (B) • Beşiktaı (B) GUncş hük· 

men galib. 
Anadoluhisar (B) 5 • Davudpaşa (B) 3. 
Yeni açılan Haydarpa,aspor klübü bh 

rinci takımı ile Beylerbeyi birinci takı· 
mı arasında Beylerbeyi sahasında yapı· 
lan maç 5-1 Haydarpaşanın galibiyetıle 
bitmiştir. 

Haydarpa§a B takımı ile Beylerbeyı B 
takımı arasında yapılan maçta da 3-1 
Haydarpap galib gelmiştir. 

Ankara da 
Bisiklet 
Yarışları 

• 

Ankara, 3 (A.A.) - İlkbahar bisiklet 
yanşlarmın dördüncüsü bu sabah saat 10 
da .kalabalık bir meraklı kütlesi önunde 
yapılmıştır. 

40 kilometre üzerinde yapılan ve aza• 
mi 60 dakikada yapıldığı takdirde blrin• 
ciye ajanlıkca bir de kupa vadedilmiş o
lan bu koşuya milli takımdan Orhan SUı4 
da ve Eyüb Yılmaz ile yeni yetişmekte o. 
lan gençlerden 18 kişi iştirak eylemiştir 

Gençlerin son zamanlarda elde ettikle• 
ri güzel neticeler ve bilhassa geçen haftll 
milli takım koşucularına karşı kazandık
ları muvaffakiyet bugünkü yarışın ehem
miyetini büsbiltün artırıyordu. Yanş, ba
§llldan sonuna kadar büyük bir heyecan 
içinde geçmiş ve eskiler düşmedtklerinf, 
ve gençler de onlan geçtiklerim isbat 1· 
çin bütün varlıklan ile çalışmışlardu. 

Nitekim, sık sık ataklarb devam eden 
bu koşunun sonuna yaklaşıldığı vakit, on 
bir çetin müsabıkın en önde yer aldıkları 
görülüyordu. Yarışın bitmesine iki kilo
metre kala, ıon hamle için iyi yer tuta. 
bilmek kaygısile, grupu teşlul eden koıu
cular arasında kaçışlar başladL Taraftar-. 
larda heyecan son haddıni bulmuştu. 
Böylece iki yüz metreye gelindiği zaman, 
koşucular da artık hedefo doğru bütün 
kuvveUerile atılmış bu~unuyorlardı Bu 
arada Nuri Ku§ ve Erdoğanın kolay va 
rahatca gruptan sıyrıldıkları ve sı ıle 
birinci ve ikinci geldiklerı görüldü. Eyıi~ 
Yılmaz üç metre farkla üçüncülüğü Or· 
han ise ancak beşinciliği alnbıldı. 

Teknik netice: 

1-Nuri Kuş (Ankaragücü) J saat 3 d. 
35 s. 2 - Erdoğan (Anknrngfıcü) tt."'kerl k 
farkile. 3 - Eyüb Yllrr.az (Ankaragucu) 
üç metre farkla. 

(Devaml ll inci ıayjada) 



•Son Posta• mn 

Yamn: 
P-.icle Celil 

•· Biz üç gene kızız. Size evvell ıwıul hif btr düşman gibi baktım. Hattl ıunu ı nu &yle benimsiyerek konuşuyorlardı ki 
aöyliy~yim ki üçümüz de çirkin delili~ itiraf edeyim. Jd o sırada. ~~-nü gözünü bu birdenbire benden btT ,ey çalmışlar 
Ben yırıni dört YllflDdayıın. Kumral u • parçalamam&k için kendim.ı. guç tutuyor- gibi içimde pn"b bir hJs uyandırdı .. Ken
zun boyluyum. Gözlerim ye§ildir, enda- dum. Adama gelince o dikkatle ikimizi dimi tutamıyarak onlara bu adamdan 
mımın güzelliğini pek metheder vı Cin de süzüyordu. Rengi bana biraz solukça bahsetmemelerini, çünkü onu sevdiğim1 
Harlova benzetirler. Leman bendea iki a&ilndtl. Fakat ılzlerlııcle memnull bi.r bağırdım. O zaman her ikUıi de sözleri ga 
yaş büyüktür. İl'i kara gözleri, biraz ha· mana vardı. Biraz aonra Celile de ecza- zabla parlıyarak ayağa fırladt.lar. Ver • 
vaya kalkık sivri bir bumu ve bembe • neden içeri ~ mif O ıda bi7.i gö- dikleri cevab fU oldu: cBiz de · • 
yaz dişleri vardır. Celileye gelince yirmi rünce bozuldu, yüzü bir tuhaf oldu. Ken- ruzı. aramızda kısa bir m.. :ıyo ti 
üç yaşına yeni girdi. Eli gözlü, kwl saçla., dini tutamıyarak hırçm bir :sesle: cA siz Düşman dO,man baıa,tık. ~ zehi:~~ 
ufak tef ek, sevimli bir kız. Bb Ü9 arka • de mi buradapnı~ Adeta ölepniş gibi sözler ~rfettik. Sonradan kara dik. 
daş, _birbirimizi deli gibi 1everiz. 1YlıDi tuhaf teYh diye lliylendi. Gidip ona hangimizi tercih ctti;ın~:ora· 
cancığer ahbabız. Fakat 10n zam.1n_1rda 0 ..n .. d h 8 .. ·· ·· caktık. Derhal h · d 
b

l f lak t ~ dık. N ld bili sd &"'"" en sonra er çumuzun arasın· eyecan J:ÇJn e hazırlan _ 
r e e e u6 .a e o u yor mu da .wess· _"\.,o;.H."t.-"'- bir - del b .ı.ı.. ko tuk. o d , A · k ır.. dik. B. - -ı.-n- ,__ ız, 6-. ... ı.wtı.u. muca e aş - ~ eczaneye ş • gene yerin P, 

nuz. ynı er e5• sev ız u~~ıu uu lad Eskisi. .b. be be . d .... b. de t d Bi . -dama bir ed t düf tmi,ıik. L gı ı ra r gezıyor ua, ır· vezne o uruy.or ıı. zı gorünce çatık 

Ec
a . eh~b~ dle d~a ,__ eda tu birimize gidip geliyorduk. Fakat bütün ka~ları düzeldi, yüzü güldü. Yerinde ha· 

zanenın sa ı ıy , aıına. -sa o • ··zı . . .:ıh. li ha _,__ 1 . . .. .. fif k ıldı rurdu. 'SO erımıı l5u.e , rc:.u::t ermuz duruşt· .?e. un . yarak her zamanki tatlı, 

Daha eczaneden içeri girer girmez Ce- tü. Meseli Leman elbisemde bulduğu bir müşfik sesi ile cbuyurun e!endinb dedı. 
lile: cAman ne hoş adam!• diye cıvılda· kusuru açık açık, alay ederek derhal or- En cesurumuz galiba Lemandı. Sivri, kil· 
dı. Lemanm gözleri· parladı, ba~a gelin- taya ~tı~r, ben Ce.li~ mavi gözler~~e çük burnunu havay~ dikerek ona yaklq
ce kafam allak bullak oldu. O gün, hiç te rime.lin hıç gitmediğini mağrur ve mus- tL ~şını uzattı. Sesini yav~a~k: cSi
ihtiyacım olmadığı halde üç di.§ fırçası. lehzi bir tavırla söylemekten zevk alı • zin lçin biz üç arkad8f .. • _dı.!e~ IOze baı • 

Niçin herkes tarafından tercih edilir? 

Nezle, ıotut 
romatizma, 

Çünkü 

GRIPiN 
Blitün ağnlara, butalık 

blıflangıçlanna karp te
liri yOzde yliz olan Ye 

hiç zararau en m
Tetli mliaekkinclir. 

GRIPIN 
~ğı, grip rahatsızlıklarında, baş, 

bab ve adale ağnlannda icabında 

kaşe kullanabilirsiniz. 

dit, mafsal 
gtınde 8 

ıki diş patı aldım. Leman yaptıracafı tu- yordum. Celile de Leımnın sivri küçük ladı. ~ ~.™ adamın yuzu.nun Nrardt
valel! suyu için kalfaya müracaat etmesi burnu ile eğleniyordu. Birbirmıize öyle fmı gordük. Dudaklanndaki tebessüm 
lazım gelirken onun karşısına geçerek düşman olmuştuk ki eskiden aldırmadı - derhal çok acı bir mana aldı. Lemanm sa. 
çene çalmıya başladı. Celile ise yiyecek 11.mız ~ ufak teferriiat timdi gözümüze zünü keserek biaden başka hiç kimsenin 
gibi adama bakıyor, elA gözlerini süzerek batıyor, sinirlerimize dokunuyordu. Ben duyamıy.acağı alçak bir :sesle: cBi· 
gülümsüyordu. Adama gelince çok ciddi, Celileyi P.isboiaz buluyordum. ·Leman liyorum, diye cevab verdi. Benim için 
hatti. biraz mahzun bir yüdl, hülyalı de- beırim geveze olduğumu faka tarzında siz üç cladaf, birbirinir.e iüpnan oldu· 
rin bakışlı gözleri vardı. Fakat b\zı görür liÖylüyor, Celile Leman için arkasından nuz. Fakat buna hiç lüzum olmadığım ai
gôrmez yüzunde tebessüm belirmif. göz- cbudalanın birldirao diye, mınldamyordu. ze isbat edeceğim-.. Sonra ayaja kalktı, 1 
lerindcki gölge kaybolmuştu. Sık sık eczaneye giderdik. Ben yalnız veztıeden ayrıldı. Biz hayretle bırbiri - İnhisarlar u. Müdürlüg" ünden: 
O~e~~~~~~nnzumn&-~w~~mın~~~~i~u~~~e~~~~~~~~u~p- ~---------------------~-----~ ramızda soğuk bir rüzgar esmişti. Ve her ri geleeek, endişesi, uabı içinde sevdiğim mızda gördük ve feryadfanmızı tutamı -

üçümüz de bunun farkında idik. Tesa - ad.amla istediğim gılri. konuşamazdım. yarak geriye doğru sı~adık. B!r _aya~ 
düfler ne garibdir? Biz şu ecza.neye ü _ Her gün, ona öyle bir feY 'EÖyiemellyim tahtadandL. Yuvarlak bır oıopa ha~~.dekı 
çiımüz de neş'eli, kalblerım.iz birbirine ki hoşuma gittiğini anlasın ve bu rcs • ucu _pantal~~~n çıkmıştı. O, yuzu w_. 
tamamile açık, şcfka't ve sevgı ile dolu 0 • miyet aramızdan kalbın diye, düşünür • lcall~s etmiş, gozleri kederle bulanmıştı. 
!afak girmiştik. Çıktığımız zaman ise dilin. Fakat karpsmda blbım şiddetle Bıraz 'Sonra ecı:aneden başlarımız ser
bambaşka insanlardık. Üçümüzde de dü- çarpmıya bll§lar, sözler dudaklarunda sem, kalblerimıı ganb bır sıkınt: içinde 
şünccli bir hal vardı. Şüphe ile bakışı • sanki kurur, dışarı çıkm4zdı. Sonra ek • telaşla çıktık. Belki onda~ derhal böyle 
yorduk. HattA diyebilirim ki kin, kıs - seriya garib bir tesadüf Leman ve Celile kaçar gibı uzaklaşmamız çirkin bır ha -
kançlık ve nefret hafif bir kömür tozu gi- orada bulunurlardı. Ben biraz da şüphe relcetti, kalbsizwkti, fakat muhakkak ki 
bi çimize dökülmiye, orasını ıkirletmiye ve kıskançlık saikası ile olacak, onların her üçümüz de kendimizi dışarıda bul • 
başlamıştı bile. Her zaman ne kadar ka • bulunaca ı saatleri tahmin ederek ecza. duğumuz .zaman genif bir .nete. aldık. 
bilse o kadar geç ayrıldığımız halde o neye giderdim. Haldbten ta"-minimde 
gun. T - b .,. ,ı,,,.. bah .,., Celile cdemek onun için dauna·vezne-

1.J\:man aşının a6ırw.&6ını aııe e- aldanmazdım vı üçümüz ~ bırbinmızi 
derek savuştu gitti. Ben de Celileye ıv· kontrol etmekten 1evdiğimız .adamla meş- de <lturur, hiç ayağa kalkınazdııı diye söy-
de olan uydurma işlerden bahsettim. gul olacak zaman bulamazdık lendi. Leman: cNasıl da bu hareketine 
Böylece aynldık. Yalnız kalınca kafamı . _ . _ .. dikkat ~tmedik!-. Sonra bakıştık ve bir • 
fU düşünce yemiye başladı: cBu adam .. Nihayet bır gun üçü.muzun de dt-hşet birimizin göElertnde tekrar belıren sev • 
kalbimin kar§ısmda heyecan~ titredıği ıçınde kalmamızı mudb olan bir hidi.se 
ılk erkektir. Onu bir başkasına kaptırmı- ile biz üç ahbab tekrar esk.ı samımıyetı • 
ya, bu insan Leman, yahud Celile gibi mize avdet ettik. Buna fiikretmek mı, 
en sevgili bir arkadaşım bile olsa Wıam- yoksa müteessir olmak mı 18.zım bilmem. 
mili edemem. ve derhal karar verdim: B 
Mücadeleye Jvı.zırlanmak. ir aabah Celile ile Leman bana gel-

miflerdı. Lif döndü, doU.ftı. Eczaneye 

giyi, tefkati, dostluğu görerek memnun 
memnun gülümsedik. Kolkola girerek o

radan uzaklaştık. 

.----------------------------. YARINK1 NÜSHAMIZDA: 

Gurbet arkadaşı ... Er• si gün bir reçete hakkında izahat intıkal etti. Tabii veznedekı adamın, yani 1 
almak bahanesi ile derhal eczaneye dam- sahibinin neuketlnden, hoşluğundan Yauan: Kadırcıın Kaflı 
ladığımı her halde tahmin edıyorsunuz. bahsedilmiye ba~landı. Arkada~rım {)- ,__ __________________________ ._: 
Orad\l kimi görsem beğenirsinız? Lema- -----==-_.;;;_ __ _,,_,...-=-=;,.,,,,~::._~----,-----------o:c=--..-:,~ 

nı .. Kollarını vemeye dayamıı adama 
.kısa, manalı kahkahalar atarak konuşu
yordu. Ben yanlarına yaklaşınca ar.kada
§lm derhal sustu. Gözlerine gayri mem~ 
nun bir mana gelmişti. Ben de ona müd-

Nafıa Vekaletinden.: 
5/Nisan/1938 Salı günü saat 15 de Malzeme eksiltme komisyonu od:ısında açık 

eksiltm ı yapılacağı ilan eı:tilen bir adet Lokomob.1 ve tef~rriiatı görülen lüzum 
üzerine eksıltmeden kaldırılm~tır. (894) (1813) 

I - Şartnameleri mucibince Karıştırıcı tertibatı haiz 75 adet Fransız mamulib. 
Vennorol tipi mayi püskürtme ileti ve 75 Adet İtalyan mamulltı sijna veya 
vezü cVesüwı. tipi toz illç püskürtme ileti pazarlıkla satm alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 15 lira dan cem'aıı 2250 lira ve muvakkat temi
natı 168.75 liradır. 

III - Pazarlık 8/IV /938 tarihine rastla yan Cwna günü saat 15 de Kabatafda 
levazım ve mübayaat fUbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen ıubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pa.zarlık i\in tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme pata• 

lariy°Ie birlikte yukarıda adı eeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. clMOı. 

SELANIK BANK ASI 
Tem tarihi. : 1888 

• fdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

Tirlıiye4elıi Şabelm ı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamf) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YunaniıtanJalıi Şabelelri ı 

SELAN1K - ATİNA 

• t 

Her nevi banka muameleler! 

Kiralık kasalar servisi 

OSMANLI BANKASI 
TtlRK ANONİM ŞIRKITI 

TF.Sls TARiHi : t&a 

ltrmaJeal: 11 ........ tıııwa Urul 

TürklyenfJı bqlıca tehirlerilı 
Paris, Marsilya, Nla, Londra n 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak; 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta'mn edebi romanı: 30 

: Ah, Şu Hayat! 

haremağasına, bütün korkularım ye- insaThlar dolaşmağa, başJ.adL C1var 
nerek; kahvehaneler kıpkırmızı fesli yeni 

- Abdı.iahkar için ne mümkün! -de- müşterilerle doldu. Hacı ve hoca ev
di- O bir kutubdu!! MalCunualıniz ku- leri göz hapsine alındL Cevher ağa 
tubların ahval \ e harekatnı t:lrassud 

göilerin§ı açınca etrafına birikenler 
sordular: 

- Senin adın nedir? 
Bereket versin alkolik serseri adını 

bı.tnlarla ikli.fa etmedi. Bütün zabıta unutmamıştı: 
etmek bizler gı"bi naçiz, bikudret beşer kuvvetini seferber etti. O andan itiba- - Münir -dedi. 
zümresine müyesser değildir. _Münir!!! Münir ha?! Dikkat edine. 
Haremağası genç ve zeki Habeşli, ren sar.ayda büyük bir ~reket ba~ 

--, dalalardan değildi. İhtiyar Rüfainin i- işleyıp duruyordu. Aradan iki gün geç- ~u§lerdi. 
Tam on beş gece devam eden bu uy- ~ ~ylu, .. ince ve yakı.şıklı Hab~ tef- :tikadına hürmet gösteren bir itina ile tiği halde zaptiye nezaretinin misafir- Hepsini dil~-~apan _b~r ha~etl Yüz· 

lt~uzluk sarayi h~ayun kadınlanın hın ~lıni opeıek padiphm iradesini ~Uer 90nlp i7.ahat almağa başlad1• hanesi binlerce Rrseri ile dolmuş ve l~r sarardı, gog'ijsler iliklendı.. artık 
bır. telA§ kasırgası ıçmde çırpındırmak- teblig etti. Şeyh &cilcu.Uah efendi 'bildiği kadar bunların isticvabı için hususi bir heyet kımse sorgu sormağa ~ret edemedi 
ta idi. . Şeyh &dkullah efendi faitmııştı. 80l'Ulan mesele hakkında -cevab verdi. ife bapmıştı. ve derhal ~ece yarısı zaptıye ~azıı:n~ 

Hepsi bır çare bulup bozuk sinirli Yıllardan beri he.men hemen tekkede Haremag· ası Cevher bu cevabları bir -----= M.. · · bul d k konağına bır kaç memur gonderıldı. 
ıt - .. . k . . d B ~nf unın up mey ana çı a- M 1 i başında bul l 

su anın gozune gırme ıstıyor u. u bile unutulmağa başlanan den:i1 Mü- araya toplıyarü Münir hakkında klfi r.acak · · Ar1lah tı kul ı ese en n unan yaş 1 
zap-

:tadınlar birbirlerinin gözlerini oyacak . bö 
1 

birdenb. _.:a h tı derecede bir malUınat ed;,.,,.,,i. oldu -1.4.. t~r::n .1 ın ~u _ u_ .. u 
0 

a- tiye nazın uykusundan uyandınlmıştL 
ka..ı. d" d k h . mr J e ıre Dc:n:uert a ra --. · ~ ~1.e ve!'! en emrm uçuncu gece- K ti . d . 

1,;.,"'.\r uşman ol u lan alde gene bır- hn'şt'"' N di ebillrdi' 0 efendisine nefesile §ifa sunacak olan . . oca nazır yanın saa çın e yan gı -
birlerile istişare ediyorlardL Böyle bir gelraı 1 

•• e Y • • . • ~ubterem .kutbun (') .enen phsi e • 51 bir ~lıs memurunun başına umul - yinmiş bir halde arabasına athyarak 

d d d b
. b. d d d deyı alınca titreye t1treye &V9ga • • Y madık bır devlet kuşu kondu! nezarette'I..: daı'resı'ne yetı·şıı· 

er eşme esnasın a ın ır er e eva ,,- tini go··tı · · - - ,.;....,.;...+·ı a.a • kalkarak· enııuı onune ge~~~·ı. Oku bile kı la bulduğu kulaklarında kalan Rüfat der- · Sara d- - kendi kana ı· · i- yup yazması 1 t o n ve altı Parma'ksız Münire el sürmeğe kims; 
gihının küçük dervişini hatırladılar ve - Padişahımız efendimizin mübarek . d ~ =ce, hten ldı. a ını lı aydır çıkmıyan maaşına hasret çeken cesaret edemiyordu. Nezaketle onu na-
haR özde huzura çıkarak efendisine' bu fennan ve iradeleri bq üstür.e!.. Fakat .çını~ tı bY. '-tşeydah tılısımla gı esrark bu biçare memur o gece nöbet gezdiği zıt paşanın odasına oötürdüler. 

-s d · M ·· · it.ad b ma uma ır ... a ıyara . . . q; 
büyük halas çaresini arzetti. ~ unır .sırra em asmıştır. bizzat padişaha arzederken mij.vazene- ıs_sı~ bı.r v~:~~ ,?1e~~anınd~ dolaşırken İki koluna iki memur girmiş olduğu 

De hal irade sadır olda! Bir saray a- • dıye kek~ledi - . • . • siz sultanın ebatıla kaı:fı duyduğu inan- bırıkrnış çoplugun ıç~de bır hışıltı d.u- halde yırtık ve kokmuş paçavral'r l-
raba .na tıkılan genç haremağası Cev- Harernagası zaptedemed gı bır telq- cı körüklemd kurnazlığını gö.<rterdi. yarak kuşku'landı. Çopleri eşelemcge çine vakar ve azamelle odasına giren 
herle bir hafiye yamağı Rüfai tekkesi- la: Padişah devriş Münirin derhal aranıp başladı. Günlerdenberi kokmuş olan Müniri, ihtiyar nazır ayağa kalkara~ 
nin gene metrukiyet i~inde örümcek - Aman şeyh efendi hazretleri, şev- mutlaka saraya getirilmesini Cevhere çöpler bir tarafa yığılınca altında yarı karşıladı. Bir alkol tesemmümünden 
t>a ·ıamış eski kapısına dayandılar. ketin efendimize biz bu cevabı nasıl emir ve :irade etti. çıplak bir adamın uyuduğunu hayretle büsbütün meczup bir hale giren serseri 

Durgun ve sessiz tekke, bu ziyaretin götürürüz!... G~b buyuracaklarına Kurnaz arab bir saniye kaybetmeden gördü. İtip kakıldığı halde bir türlü bir rüya gördüğünü sanıyordu: Nazır 
uyandırdığı hayret ve korku ile allak şübhe yoktur. işe bqladı. Gene bir kaç saniye içinde uyandır.ılamıy.an bu adamı sırtladığı ona geniş ve yumuşak bir koltuk gös-
bullak oldu. Şeyh Sıdkullah efendi de titriyordu. hafiye haşerab İstanbulun bin bir huca- gibi zaptiye nezaretindeki misafirhane- tererek odadakilere dışan çıkmalan 

Genç ve zeki haremağası Cevheri be- - Hiç Glınazsa bizlere derYlş Müni- ıcağma saldınldı.. Tekkenin ıkapısmm ye getirdi. Orada doktor tarafından için ipm verdi. 
1"0 '1 ihtiyar §eYhin odasına aldılar. U- ,m izini göaterinia • 'b'• w --~ acw ~zuı, earip kıyafetli kendine ıetirilea .erseri pflrra pıkın (Arka& NrJ 
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--'ifşa eden idam olunur!-" 
Harb saaıavi casual•n ar•••ndakl mücadele 

Hayret içinde Olanda ile birbirimize bakıştık. Tavırlarındaki nezaket ve kibarhğile 
adeta bize Par:sin göbeğinde doğmuş bir Japon olduğunu isbatta inad eden 

l'lösyö Yama, bizim tayyarenin alesta olduğunu dahi biliyordu 

19 mart tarihli bilmecemizde kaza-ı 1/B de ıı Sadık Akço~a, Samatya A_rabku -
1 şağı a •azıyoruz. İstanbulda yusu ilk o~uldan 52 Ömer Faruk, Istanbul 

nan arı a . Y. J. . Tophane örtıneaıtı sokağı 1 numarada: 
bulunan talıhlilerın pazartesı, perşem-ı14'emduhn, Kızılcahamam Pazar nahiyesi ilk 
be günleri öğleden sonra hediyelerini okulda 147 Münevver, Kemaliye Yeni m:.ıhal
bizzat idarehanemizden almaları la - lede Mehmed Saraç, Blleclk İstasyon ilk o
zımdır Taşra okuyucularımızın bedi - kulunda 22 Saadet Ercan, Yalvaç, orta o -

Bu tıknaz, enli yüzlü, yepyeni siyah 
elbiseleri tostoparlak vücudüne dar ge
len J aponun adeta bir kadın sesı gibi 
ince çıkan ses ile ve büyük bir nezaket
le söylediği bu sözler Jaoonlardan hiç 
hazzetmiyen Olandanın Üf'ı<esini yatış
tıramamıştı. Olanda hala ayakta, hiç kı
mıldamadan duruyor, bu toparlak naz!k 
ve kadın sesli J apona bir haydud gör
müş gibi kinli ve rnüdhiş gözlerle ba
kıyordu. Olanda tavrını hiç bo1.madan 
sinirli sinirli: · 

- Fakat yemek yiyecektik!.. dedi. f nuşmak lüzumu beni bu terbiyesizliğe 
- Oo! .. Rica ederim, muhterem Ley- de mecbur edecektir. 

. · . . .. "lir kulu sınıf 3 de 28 Osman Balcı, Beşiktaş Has-
yelen posta ıle adreslerıne gonden • fırın sokağı 46 numarada TürkAn, Bolu or -

di!.. Yemek yemenize mani olacak rle-1 Önüne bakarak adeta istihza ile gül
ğilim. Bir taraftan arzu buyurduğunuz mekte olan Japonun yüzüne şüpheli 
gibi ycmeğınizi yeyiniz, çok rica ede - şüpheli baktım: 

Bir iş bankası kumbarası ta okula l / D de 127 Ömer Faruk, Adana er
kek lisesi birinci smıfta 871 ınvı Gedik, A -
rapkir vakı1lar memuru oğlu Edip, Üsküdar 
Ferah sokak 27 numarada Vecihe Aslan, 
Trabzon lise 2/ A da 887 Kemaleddin, Çar
şamba merkez ilk okulunda 118 Kcm:ıl Tü -
tüncü, Samsun 23 Nisan okulu 3 üncü SJ -

nıftan 400 Neriman, Malatya lise 1/ A da 820 
Nertme, Antalya İstıklfı.l okulu sınıf 3 de 111 
Turan, Sıvas posta kutusu numarn 4, Gire
sun belediye sağlık memuru Ş:ı.dl tızı EmJ
ne, Cağaloğla Molla!ener Çıkmaz soknk 10 
numarada Sabahat, Eski Foça sahU sıhhiye 
memuru Sami tızı iıcaz, İstanbul Çemberll
taş Peykhane caddesi 33 numaradn Muaz -

Nlşantaşı Güzelbahçe aokak Mutemed a
partıman No. 1 de Blll Yenen. 

MUHTIRA DEFTERİ rim. - Ne gibi Mösyö Yama? 

O aralık garson da kapıyı vurmuıı - Japon, bunlara hiç kımıldanmadan, 
tu. bütün dişlerini göstererek ayni gülüşü 

(Son Posta batırahl 
Aynsofya Soğukçeşme yokuşu 51 de Mu 

hiddln Erkal, 44 üncü Uk mekteb 5/C den 
316 Süzan, Kadıköy 10 uncu mekteb 5/C den 
586 Nimet, Samsun orta okul sınıf 1/ A da 
121 M. Aysu, Giresun orta okul l/C de 388 
Hikmet Ergun, Trabzon İskenderpaşa okulu 
~ınıt 5 de 103 Seher. 

- Giriniz!. bozmadan, son derece tabii bir şeymiş 
Diye seslendim. Bir şişe Porto şara - gibi: 

- Fakat Mösyö dedi, siz bu ~aatte 
ve bu şekilde mi turist davet edersiniz? 

bHe yemeklerimizi getinniş olan ıki - Size tehlikede olduğunuzu haber 
garson, koltukta şimdi pek -ciddi bir ta- vermek istiyorum, dedi. 

Japon tekrar ayni nazik tehessümile 
güldü .Sonra benim yüzüme de bir göz 
atarak: 

- Hakkınız var, muhte!"em leydi! .. 

vırla oturmakta olan Japona yan göz- Olanda hayretle dönerek Japonun 
lerle tuhaf tuhaf bakarak sofrayı dü - yüzüne baktı. Mösyö Yama hala hiç 
zeltip çıktılar. Ben O~andaya yemek mühim bir şey söylememiş gibi ayni ta 
yememizde hiç bir mahzur olmadığ•nı vır, ayni gülüşle önüne bakıyordu. 
bir göz işaretile anlattım. Fakat kendim Ben: 

l\tÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta batıralo 

Küçükpaznr Atlama caddesl No. 42 de Ce
mil, İstanbul 2 ncl ilk okul 5-A da MO Klimil, 
İstanbul Cihangir Asmalı sokak No. 3 de 
LeyIA, İstanbul birlncl ilk okuldan 288 Emi
ne, Gazlantcb lise 4/C de 309 Mehmed, Ba
lıkesir ilse 5/ C de 1549 Hüsnü. 

dedi. Fakat sizin muhterem huzurunu- nazik Japonun tam karşı tanı.fına ge- - Tehlikede olduğumuz mu dedi -
h Iecek yerde oturdum ve cebimdeki ta- niz? ... dedim. zu erkese karşı olan sıfaflmla değil, t 

diğer bir sıfatla taciz ediyorum. bancanın her ihtimale karşı ~~i):~t e- - Evet muhterem centilmen teh -
Kibar Japon ayni tebessümile her i- tiğini sür'atle açtım. Sonra Mosyo Ya- .likede old,uğunuzu bildirmek i~iiyo -

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

kimizin yüzüne bakıyordu. Olanda Ja- maya gülerek dönüp: rum. 

ponun bu garib sözü üzerine hayretle - Arzu ederseniz beraber yiyelim!. - Ne gibi, tehlike, Mösyö Yama? 

benim yüzüme baktı. Soma eyni sert dedim. Herhalde bizi korkutmakla söze başla-

İstanbul erkek lisesi 1735 Bedri, Sultan -
nhmcd Mustafnpaşa sokak 5 numarada Ali, 
İstanbul 44 üncü ilk okul 258 Muzaffer, An
kara erkek llsesl 5/C de 1127 Taceddin, Sam
sun orta okul 1/B de 607 Hamdi. 

eda ile Japona döndü: Japon tekrar hürmetle bir reverans mak niyetinde değilsiniz. 
- Diğer bir sıfatla mı? Hangi sıfat- yaptı: - Fakat hayır, rica ederim. Böyle 

la? - Hayır, teşekkür ederim, ben ye- düşünmeyiniz!.. DİŞ MACUNU 

Diye sordu. diın, dedi. Çok lfıtufkarsınız! .•. 
Japon gene gülerek: - Bir şarap? 
- Çok kıymetli ve mulıterem bir _ Çok mersi, centilmen!.. Çok rica 

Türk ve dilber bir Leh madamile gö- ederim, rahatınıza bakınız. S1z yemek 
rüşmek saadetine nail olmak için ta- yerken konuşmamızda hiç bir mah -
şınrnası lazım gelen bir sıfatla, muhte- zur yok. 

rem leydi!... Ol d J ·· ·· · · ı· · 
an a aponun yuzune sınır ı sı -

Japonun pek ince bir istihzayla söy- nirli bakarak derhal yemeğe ba~ladı. 
lediğine şübhe etmediğimiz bu sözü, 

Ben, Japonun hiç bir hareketini göher ikimizi de olduğumuz y~rde adeta 
zümden ayırmaksızın, evvela bir bardondurmuştu. Bu, bir ParisEden çok 

daha nazik Japonun her ikimizi de pek dak şarap yuvarladım. Sonra son de -
mükemmel tanıdığını ve belki de ken- rece soğukkanlı ve lakayd bir tavırla: 

- Tehlike nedir, sorabilir miyiz? .. 

- Kolonel Ladu sizi şiddetle takıb 
ediyor! dedi. Şarap bardağına elini u -
zatrnakta olan Olanda bu sözü duyar 
duymaz birdenbire durmuştu: 

- Kolonel Ladu mu? .. dedim. Şu 
Fransız askeri. ... 

Japon ayni gülüşle önüne bakmak! 
ta devam ederek ve benim söylemekte 
tereddüd ettiğim kelimeye basarak: 

- Sizi din1iyoruz, mösyö Yama!.. de - Askeri c.a. sus t_eşkilatı şefi! diy~ dinden daha nazik mesele1°rin de hiç ı d ş h ht 1 d 

İstanbul Veznecller Vldinll Tevflkpaşa cad 
desi 34 de Ayten, Antalya lise 4fB den 962 
Sakib, İstanbul Şehremini Pazartekke sokak 
46 numarada Orhan, Malatya lise 3/A .Sa 
325 Cemal, Ankara Denizcller caddesi Bür -
han Çakır apartımanı 10 numarada Semi -
ha. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul birinci ilk okul sınıf 4 de Fazilet 
Etkin, İstnnbul Çarşamba ortıı okul sınıf 
1/A da 345 Fehml, İstanbul erkek lisesi 3/A 
da 153 M. Yılmaz, İstanbul 44 ünc:ıi ilk o -
kulda 50 Mazhar Sayman, İstanbul Sirkeci 
Satfetpaşa sokak 14 numarada Saadet. 

YUVARLAK DÜNYA KALEI\ITRAŞ 
cahili olmadığını derhal :mlrımıs bulu- dim. Umarım ki h ikayeniz güzel b ir tamam a ı. up e~ız mu ere~ ey 1 

nuyorduk. o vakit, Japona do~u iler- Leh madamile bir Türk mühendisini ve muhterem centılmen benım bunu 
}edim. eğlendirmek için son derecede hoş 0 _ nereden ö~endi{pmi kendi kendileri -

- Mösyö Yama! dedim. Hakikaten lacaktır. ne sormakta haklıdırlar. Fakat bunla-

(Son Posta Markalı) 

İstanbul erkek lisesi 3/B de 1587 Kemal, 
İstanbul Ortaköy Fıstıklıköşk sokak 54 de 
Turgud, İstanbul Cağaloğlu erkek orta okul 
1/C de B. Haşim, İstanbul 44 üncü llk okul 
4/A da 157 Zeki, İstanbul Arnavudköy Bl
rlnci cadde 90 numarada Şake. 

ta Eıb tt ht t ·ı 1 Elb rı bilmek Parise gelen ecnebilerin her nışmak için çok garib bir tarzı tercih - e e mu erem cen ı men. et- .. ,.. .. . . . ..• . t b .. 
etmiş olduğunuzu görüyorum. Maksa- te! dedi. Emin olunuz, siz yemek yerken lur.u. huvı~:etıeı:.nı og:1:n~esı ~f 11• 0 

1
-

d h • ı mem · ti ·· d ·· - ·· ·şı·h .. lan hır turıst mumessı mm vazı esı o -mızı emen soy erseniz bu sürprizin nunıye e gor ugum ı ı an~ı u - • .. . . 
hoş olmasını temin etmiş olacaksınız. zerinde herhangi bir tesir yapmaktan dugunu şuphcsız takdır buyurursunuz. 
Zira bu şekilde maksadınızın dostane çekinmek isterdim. Fakat müstacel ko- (ATkan var) 
olup olmadığını tahmin etmek mümkün 
değildir. Edebiyat hükümdarları Japon ellerini havaya kaldırdı. Di.i-

dük gibi çıkan incecik sesile ve bütün ( Baştarafı 6 ıncı sayfada) rire gôre: ·Kfilnat tarihi, esasında, çalış:nış 
dişlerile gülerek: Bu eııer. on üç SC'nellk bir •Yalnız çalışına- olo.n insanların t.:u:h!dlr ... Binaenaleyh, ha-

dünyasının 

- Tamamile dostane! dedi. clııu sonra.. ve ken<?l ti\btrile, ebütün evllllk klkt tarlhı anlamak istl'rsek barekeUerl, v:ı-
Olanda atıldı: huzur ve sandetlnı beı?.ı.rakıı meydana gel- kıalan, insanları tedkik et.meli, devlet Te-

0 halde M .. .. b .. a·· .. miştl. Carlyle'ln en gurU!' duyduğu zaman sikalarını değil, l.ahrcmanların biyografi-
- ' osyo unun gun uzu d b ı . ı l • ll ı ,.. ı il' b rı i ltı .... k .J ? d . ' ı a, u meş •ur ~r hinin son sayfalarını yaz- ~rıııı oı:uma y z. .... ar y u ese n a ,.u. 

yo m_~yuu · edı. Gece yarısı dostları- dığı senede, Gladstone u:ı yerine Edinb:.ıı:~h yuk :Cısma nyırır ve her kısımda kendine gO-
nızı gormek sabırsızlığını göstermiye liniversı:P.sl rekt5rlü~ımc seçildiği gün ol- re bir h.ııraman seçer. Runlan kıaaca nra-
mana var mı? muştu. Bu ıaferne. coşlr\ın ve mes'ud bir lıyahm; 

Japon ayni tavırla ba mı e·di· haldP. İskoçyada ıektörlük nutkunu hllL!r- A - .:aHlhlyet c=ereces!nt' yütaeJUien kah-
- Sabırsızlık mı? z ş _g · larken artık bir daha btl!ni doğrultamtya- ı raman. 

te . . . annedennı, rnuh- t.::?jlı. 6nnü oldugu miıdclt'tçe asla altınhn B - Peygamber kahraman: BurajakJ 
rem Leydı .. dedı .. Ta) yaren izin Dün- k:ılkanııynra~ı ve kt Jkamadığı bir dar?eye kahrama:ı hazreti l\fuhı.nımeddlr, ve bu tı-

gerkten getirtilip Parisin Bourget tay- u~r.ıdı Karısı cJdü. sır.ıdıı islı'ımiyeUn yiıltAeJişl anlatılır. 
)fare aneycJanında h k t h ı-~ CarlylP bu hfı.ctlseden scnra 15 sene ilaha C - Şair Jrnhraman: Şekspir vt Dante 
h ld b 1 d - are e e azır uır yaşarJı Fsıkat l~nyat lrendlsi ı~ın boş ve :.na- bu kahraman tipinin ml::aııeridir. 

a e u un _ugunu gördükten sonra nasız ~orü~fiyordu :n:uvvet: de gtinden güne D - Dini lider olan kahraman: Luter 
bu sabırsı.zl!gmu :mazur görürsünüz!. aznlıy;lrdu ömriinun aon saatleri tıpkı EO- gibi. 

Hayret ıçınde Olanda ile birbirimize ğ•ık !::ir teşrin &kııamının hazin, kederll blr E - Eı:leblyat ııdanıı kahraman: R-Ous-
bakıştık. Tavırlarındaki nezaket ve ki- gurubunu nndırmıştı. 18fl de öldü. Arz·ısu- ıseau ve ~u~ns g!ol. . . 
barlığile adeta bize Parisin göbeğinde ı na uy ılnrak, l•ı.iyıik adtmların gömfildılğü r F - Hukumdar lruhrıtman. Napolyon le 
d • b · J ld - Wc,,tmınster Abbey mu.urlığında değll de - romwell gibi . 
• ogmuş ır .. a~n o ug_unu ispatta doğup büyüdüğü kö"ün mütevazı mezarlı~ Şurasını da hatırlatalım ti bu eser hakiki 
ınad eden Mosyo Yama, hızım tayyare- ğında eoedl uykusun~ b:rakıldı tarıh tekniğine aaıa uymaz ve bu maksadın 
nin alesta olduğunu dahi biliyordu. Eserleri: · da yazılmam.ıştır. 

Ben esrarengiz Japona kapı tarafın - CarJyl.eı ilci 1:av!yeden ıoreblllr1s: •B~~~~sa~:d!!~~ ::.rı~~~ 1:s~~= ~d~: 
daki koltuğu göstererek: ~ - insan Cariyle. zumreye katabmrtz. 

- Anlaşıldı, Mösyö Yama! .. Buyru- Da;_ Y:ı~~~ Car~yle. , . 3 - Hiçbir edebi kahb~ girmiyen Bnrto::-
nuz oturunuz' broıörlerf .... ~· a aıfn N.aeara, •Son gihler Resartus tcrlhçi. edebi liderin 35 senelik ha-

• • &• zay e.!erlerinden çıkardığı- , d .. 1 t' feJ t yI bl Dedim Japon gayet vakarlı adımlar- naz, ınsanlardan kaça r. t i . _ yatım an.at:ın e t. yn .a se"e r ara-
.. .. ' • . ve adctt\ barb . .. n, .as a m zaç, •.aba da bağdaştıran, 2eka~mı bütun incelikle 

la yuruyerek koltuga oturdu. t· ı f aıca lazan, terakkiyi, de:nok- g6 ·tcren bir eserdir. İsmi de zaten bunu 
Ç k .. d · ht c ras "J • ~nnı. Amerikayı Darvint hülAs a ~ 

- O teşekkur e erım, mu er 'Ql lamatiı""ı her •eyi l k• I ' a n· i'ÖSterlr: eTerzmln kırpıntı bohçası ... » 
·· h . . ıs v • ter es reddeden ınsan .. A nıu endıs! .. dedı. Cariyle, edebt teUıkltile:ını şahsı garazJarına Hulasa: " 
Ben, gülmeğe çalışarak: isUna1 ettirir, yaptığı, söyledlkletine uym«z Daha tazla, hfitOn dunrada el veya kafa-
- E .. muhterem Japon turist ittihadı Her türlü örf ve fıdetlerJ tenldd ederken: sını:ı emeğlle çır.Irşan ll!r zümrenin de bulun-
•• • • A d kcndlJI b.:ı ~det.ıere lı:ul, köle olur :fuRunu daha reni yeni anlamaya başlıyan m~~ssılı, lut!en hemen m~k.sa ı~ıza Ynztcı, Carlyle'I, fevkal~de bir. dehamn yukscic tabaka JçJn yeznn Ye konferanslar 

geçınız! dedim. Herhalde hızı guzel kat1 delU ve tezahürleri diye aayablleceğl- veren Cariyle, bu çahşan unsurların hakkı 
:memleketinizin yanar dağlarını tama- miz, Kahramanlar Ye Kahramanlara tapına olan adalet ve şerefin verllmeslni 1stemtııtJ. 
şaya davet için elmi orsunuz. tıe S:ırtor Resartll.9'da bulablllr1s Ye bu mu- Ona. göre, her iş, ister el. ister tan ne olsun, 

Japon . g .. ~ azzazn eserler! yazan ust~ın 19 uncu aann Hı\hi idi ve ancaı. bir ~çmin, yerin ve götün 
içind k çekik gozlen buruşukluklar en oUyüt hocası, lider! ve edebi peygambc- evUıdı olmaya hakkı vardı. DAhl edlb, ce-

e .. aybolurcasına güldü: rl olduğunu tasdik Te teEJim ederiz. miyetı vllcuds getiren imanlara bütün uçık 
ci -. Şuphesiz, dedi. Elbette çok daha Muharririn en mühim eserlerlnl flç kl.i'Da yürekllllğl ve aa.ıJUmjyetı lle: hı yüzlülüğü 
ddı . bir nıesele için .. fakat muhterem ayırablllrtz: bırakınız, hakikat için ;ıaşayıruz, hakikat 

Lcydı ayakta h t h t 1 _ Tenlddl ve edebi nesirler: namına konuşunuz, de1:11ı~. Bütün ömrtln-görüşnıek üze ra a sız o1uy~rlar. Ra a Bunlnrdan Scott, GC'ethr, •Zamanların a- ce do ıu düsturu gildmüşUl: 
lunnıa re oturmak lutfunda bu- Ilı. etıerb en ustaca yazılmış olanlarıdır. aİıısaı:Jar dalma hakikati aramalı, bu til-

Oıa:a:ısınız? ~ _ Tarlht eserler: küye inanmalı ve hayatlarını ona uydurma-
rn b can sıkıntısile benim yüzü- K hram:ın ve Kahra.mana tapma UMU lıdırıar.11 e akarak· a 

• en kıymetlisi Te tn çok okunanıdır. Muhar- lbrahinı. Hoyi 

BOYA KALEMİ 
İstanbul erkek llsesl l/A da 1828 Faik 

Melek, Kumkapı orta okulda 408 Necatı, İs
tanbul 44 üncü ilk okul 2/A da 43 Yaşar, 
Mudanya piyade alayı 12 nci bölüt komu -
tanı yüzbaşı Rıza çocuğu Humret, Diyarba
kır lise sınıf 4 de 482 Mevhibe. 

ALBÜM 
(Son Posta baUralr) 

İstanbul 29 uncu ilk okul 16 numaralı Gün 
han, İstanbul birincl ilk mekteb 3/A dan 88 
Nezihe Erkal, İstanbul Cağaloğlu kız orta o
kul 2/C de 603 Ülker, 49 uncu mekteb lklncl 
sınır Behiç Kerman, Kına orta otul sınıf' 3 
de 376 Edip. 

AYNA 
(Son Posta hatD"alı) 

Balı:uköy 2 ncl lllı: okul sınır 5/B de 215 
Sabrı, İstanbul Eseyan mektebi 2 den Arak
sı, Cağaloğ'lu erkek orta otu! 1 /F de Doğan, 
İstanbul 44 üncfi ilk okul 2/B de Ha!Jd Ye
dlç. 

KİT AB 
İstanbul 44 Oncü ilk okul 2/B de 215 Ö -

mer Karadeniz EreğJlsl Buzhane llk okulu 
300 'Yılmaz, Diyarbakır İsmet Pa§a oklilu 
4/B de 22 Salahaddin, Ankara İltekin llk o
kulu sınıf 2/ A da 858 F. Türker, Beşikta§ 
NüzhetJye caddesi 97 numaradıı Saniye Yıl
dırım, Malatya lise 2/A da 7 Muzaffer, Ca -
ıaıoğlu erkek orta okul 1/11 de 108 H~kmet, 
Adana kız llsesl 2/B de 632 Muazzez, Istnn
bul Gelcnbcvi orta okulunda 3/ A da 352 
Kadri, Bakırköy orta okulunda 2/B de 155 
Orhan. • 

KART 
Adana birinci orta okul sınıf 2/B de 48 

Veysel, İstanbul 44 üncü ilk okul 5/ C de 291 
Hatice, İstanbul Clball Fener caddesi 255 
numarada Haydar, Gelenbevt orta okul 3/ D 
da 133 Mehmed, Zonguldak orta okulu 1/ D 
da 1034 İ. Ünlütürk, İzmit Hacıhasan ma -
hailesi Çukurçeşme sokak 13 numarada Şük
ran, Adapazarı orta okulu 3/E de 137 Ne -
jad, Uzunköprü M. Hayreddin ilk obılu sı
nıf 5 de 249 Kenan, Bursa Hoca Alizadc oku
lu birinci sınıfta Ülker, İzmir Karşıyaka, 
Muradiye sokak 38 numarada Sevlm, Sam
sun orta okul 2/A da 412 Rlfat Çellk, An -
kara Bayram caddesi Gazlanteb sokak 2 
numarada Münevver, Bursa inhisarlar baş
müdürJfiğil muhasebe memuru Rüşdfi oğlu 
HUml, Mardin gümrük taburu satınalma ko
misyonu relsl Halll kızı Fahriye, Kütahya li
se l/A da 675 Neriman, Çorlu üçüncü okul 
smıf 4 de 273 Nezahat. İzmir, Karaburun 
merkez okulu oğretmenlerlnden Sabri oğlu 
Bastın Bora, Adapazarı orta okulu sınıf 3/C 
de 267 Fahri öztunç, Tarsus orta okul sınıf 

-........ ._. . ._...----··---··---
HiÇ 

İhtlyarlamıyan 
Bir kadının sırrı 

Bu Sayan 25 mi ? 
Yoksa 40 yaşında mı ? 

45 yaşında o~duğu halde yüzünde hiç 
bır buruşuğu ve hıç bir ;zi yoktur. Açık, 
yumuşak ve bır genç kız gibi kusursm 
bir cild. Adt>ta bir harlka, fakat, bu
nur. da fenni bır izahı vardır. Viyana 
Unıversitesi profesörü Doktor Stejs
kal'ın şayanı hayret keşfi olan ve 
cBİGCELı tabır edilen kıymettar cild 
unsuru, her yumuşak ve b'..ıruşuksuı 

cild için ei7.em tabii ve ihya edici bir 
ccvhcrdır k: §'imdi: prnbc rengindekı 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Sı:t uvurkcn cıldinızi besler ve gcııç• 
leştıri.r. Her sabah daha genç olarak 
uyan!rsı:ıız. Bütün buruşukiuklar ve 
çızgiler tamamen sHinmiş ve kaybol
muştur. Gündüz için, cil:i unsuru olaıa 
(yaP,sız) beyaz re~gındeki Tokalon kre
mıni kullı..rıınız. CıJdlmzi terü taze tu· 
tar ve brya7.;aur, siyah noktaları ve 
gayri saf maddelerıni eritir. On yaş da
ha gençl<'ş)nız ,·e d:>ha genç kalınız. 

Yüziimizün zayıflamış adnJelerine ni· 
hayet V<'rin!:ı V<' bu çirkin tenden kur• 
tularnk yanakuırmıza gen~liğinizin ta• 
zelığ:nı veriniz. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığını-ı Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruı ala. 
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan Tokalon müsa
bakasına İ§tİrak hakkmı veren bir 
bilet takdim edecektir. 

~----------------------..... DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şubesi 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Fotoğraf tahlilleri 

Elin den iş gelebilen bir tip 

CihanS?ir o 
kendisinden 

Yazan: Ziya Şakir 

kadar sevdiği karısının bu halinden bir kaç kere şikayet etmiş, 
izahat iste~işti. Fakat Susen daima rahatsızlığından bahsederek 
kocasının şüphelerini jzale etmeğe gayret göstermişti 

Çanakka 
leden Hasan dcı 

fotoğrafının ta1ı · 
filini istiyor: 

Az parn ile id,. 
re olunmasını ve 
eşyalarım iyi kul. 
lanmı.smı bilir. 
Kadın mevzula · 
rma pek yabanu 
kalmak istemez. 

Onun kalbine, dünyanın en acı dar- San.boğa ile haşhaşa vermiş olan Yusuf ti. Yusuf Sofunun seçtiği üç saray ka
besini indireceğiz. Ve onu böylece Sofu, derin bir düşünce geçirdikten dını, Harzem atlılarından bir rnüfreze
sersemJettikten sonra da son hücuma sonra, gözlerini Sarıboğanın gözlerine nin muhafazası altında, Semerkanda 
geçeceğiz. dikti: gitm~ler; Hanzade Susenin ikamet et-

- Al! .. çok Ata ... Buna, benim de ak- - PekAlA, noyan.. eğer Allahın tak- tiği sarayda ikamet etmişlerdi. 
hm erdi Lakin, Cihangiri öldürm.ek i- diri bu merkezde ise, bunun önüne, hiç Susen, her zaman olduğu gibi; bu se
çin onun pek yakınına kadar sokulmak bir kuvvet geçemez ... Yalnız bir mesele fer de bu kadın heyetini gayet tabit b!r 
lazım. var. (Susen), çok merd, ve böyle hile- şekilde karşılamıştL Amcasının gön .. 

İşinde ihmalci değildir ve elinden fJ ge. 
lir. Menfaatlerini başkaluına dağıtmak
ta pek müsamahakar davranmaz. 

• 
Gururunu ihmal etmiyan bir tip 

- Merak etmeyiniz. Biz onu da ka- lerden hoşlanmıyan bir kızdır. Bu iş- derdiği hediyeleri alınıştı. Ankar~dan Rı • 
rarlaştırdık. Yanndan itibaren bu işe ten, onun kat'iyen haberi olmamalıdır. Zavallı kız· gelin olduğu zaman bu- m Conturk de §U .. 
teşebbüs edecegwiz. K ··ı·· .. ·· tab·~ b" ··ı·· ' 'rı.u ıoru11or: ocasının o u.munu, u ır o um san- raya zaten pek mahzun bir halde gel-

- O halde, benim topladığım bu ka- maı:dır... <:nun. i~in bu ölümün sın1, mişti. Zevci, şehzade Cihangire karşı damı!~ nasıl " • 
dar asker ne olacak?. bugun oldugu. gıbı,. yann da a~~ızda bütün zevcelik vazifesini görerek müm- Kendisine kıy • 

-Onlar. bir müddet duracak. Daima kalmalıdır. Cihangir vefat ettıgı tak- kün oldugwu kadar gu··ıeryüz göstermiye 
hazır bulunacak. Ve tam zamanında, d" d (S ) b d t d k · met ve ehemmi • ır e, usen uraya av e e ece tır. t t · ti F k t, y ul Sof 
Semerkand üzerine hücum olunacak. Artık onunla izdivacınıza hiç bir mani gg~lyre e mkış d" 

1
a .a us

1 
ugil?~~ yet verilmesini ıs. 

Kamer Han. sakalını eline ~larak u- k im t B d b · d ·· t d·w· o u ve en ıs nın ası sev ısı ter. Gururunu lh. a amış ır. u a, u ış e gos er ıgı-
zun uzun düşündükten sonra: niz gayretin mükafatı olacaktır. 0 be- (A~gon~un vef~.tını duyduktan sonra, mal etmez. Ken • 

- Pekfıta. noyan.. bu sefer de sizi yaz tozu bana veriniz. Kimseye görün- den~ bU:. t:es~ure ~p~lmış.. artık bir disinden şöh,retle 
dinliyorum. Fakat bu teşebbüs de mu- meden (Tok)taki köşke dönerek neti- an bıle yuzu gulmemıştı. bahsettirmek için fırsatlan kaçırmak ta 
vaffakiyetsizli~e uğrarsa, bunu size ha- ceyi bekleyiniz. Cihangir, 0 kadar sevdiği karısının temez. Tahakküme, fena muameleye! ge 
..,, ·atınızla ödetirim. Dedı". b h 1 d b k k 'kA • Iemez. Başkalarına kumanda etmekten ·' u a in en ir aç ere şı ayet etmış; 

Diye, cevab verdi. O kendisinden izahat istemişti. Fakat hoşlanır. Bu hallerini bilenler menfaatle-
• rine kolaylıkla iştirak edebilirler. 

Ertesi sabah yola çıkan Hatay Baha- Yusuf Sofu her ay muntazaman saray Susen, daima rahatsızlığından bahsede- • 
kadınlarından bir kaçını Semerkande rek kocasının şüphelerini izale etmiye dırla Adil Şah. altı gün altı gece müte- . . . Sevgi mutekabildir 

madiyen at sürerek (Urkent) ovasında gönderiyordu.. 

1 

gayret gostemıışti. 
(Sarıboi1a) yı aradıktan sonra; nihayet Bu kadınlar, orada Susen ile görüşü- Fakat; memleketi uğruna aşkını fe- Beşikttı§ta Ke • 
onu, (Tok) kasabasındaki o münzevi yorlar .. Yusuf Sofunun gönderdiği he-

1 
da eden bu genç kadın, artık oütün dil- mat de şunu "' 

köşkte bulmuşlardı. diyelerl ona veriyorlar.. Hanzadenin I şüncelerini dımağında yaşıyan aziz bir royor: 
Sarıbo"a. son derecede meyus ve sıhhat ve afiyet haberini de, Yusuf So- hayale vakfetmiş, bir an bile aklından - Sevnecek ı •• • 

müteessirdi. Artık Timura hiç bir su - fuya getiriyorlardı. 1 çıkmıyan Argonun hatıralarını zihnin- yim? 
retle galebe etmek imkanını göreme- Sarıboğanın avdetinden on dört de tekrar etmekten başka, hiç bir şey Sevilmek sev • 
diğinden, mukadderata baş eğmiş .. bu gün sonra, gene Yusuf Sofunun Semer- j düşünemiyecek hale gelmişti. menin mukabili • 
münzevi kö<:eve çekilm~ti. Burada seı· kanda adam gönderme zamanı gelmiş- • (Arkası var) dir. ~u halde sev• 
gilisi, ve şeh?ade Cihangirin dilber zev- -= mesinl bilenler 

cesi, (Hanzade Susen)in hayalile yaşı- ı jc::)1 A fr-'t\ y ~ //1' l keneli halleri ... 
yarak günlerini ve gecelerini derin bir R ~ lb:::{I Q 

1 
Nöbelci uygun biri tat. 

ıztırab icinde geçirmekte idi. E fından sevilebiliner. Yalnız tabu ve meş-
Sarıboaa. iki eski arkadaşını büyük B .. k .. czaneler ru bir hedefi olan sevgi bahsınin neza • 

Derli toplu bir tip 
Eski§chirden S. 

K. rümuzunu ta -
,ıyan okuyucu. .. 
muz da karakıe • 
rinin tahlilim im· 
yor: 

Derli toplu gi • 
yinmesini bilmek 
de bir intizamın. 
ruht diizgünlüğii:ı 
bir ifa.desi olabi -
lir. Yalnız alaylı ve nilmaylfteıa m:ak k ... 

lan hareketler makbul derecesindeki U. 

vazula hemahenk olursa etralua tevec • 
cühü de ihmal edilmemlt olur. 

• 
Sevgi UrkUtUlmemelidir 

Bursadan Kemtil 
de foıo~rafının 
tahUlinl istiyere1: 
BOTU.yor: 

- Sevilecek mı 
yim? 

Sevgide: Heye ~ 
can, şHr ve en kut 
vetU bir haz var ' 
dır. Sevgiliye kar
§ı yumuşak dav • 
ranmasını bilmek; makbul tnblnalar!ı 

kompilimanlarla huliıl etmek yollan ha ... 

riclndeki hareketlere müsamaha edil • 
memesi lazımdır. Yoksa sevgi ürkmilf, 

sevgili uzaklaşmış olabilir. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

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

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderll.ınesl farttır. 

bir sevinçle karşılamıştı. Q gece saba- UgUn U program Bu g;eee nöbetcl otan ecuneler ıunlardır: hetini muhafazada devam edilmelidir. 

ı S T A N B 1 l L lııtanbul clhetlndeldler: c:ıııı=====z:cıım ...... --===-=---==-=-=--=-==--ı=------ha kadar uvuvamıyarak, birbirlerinden \:J 

Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: d u ı • ayrı yaşadıkları günlerin nasıl geçtiği- 'Nisan 19U Pasa~ (&ad), Beynzıdda: (Belkıs), Samatya - M a n ı· sa a u c a mı 
ni anJatmısJardı. ötı., neşriyatı: da: <Teomosı, EmJnönünde: (BaUh Ne-

Sanboğa, bütün macerasını naklet- 12.30: PH\kla Türle musikisi. 12:50: Hava- catt), Eyübde: <Arif aeşırı, Fenerde: 
tikten sonra: cUs. J3.o5: PlAlcla Türle muslldsl. 13.30: Muh- (Hüsameddin), Şehremininde: (Nazım), e d • ı k 

- Bir ~ün, Kartallar tekkesine git - teııt pllk neşriyatı. Şehzadebaşında: (İ. Hatıı:ıı • Karagüm - t a m ı r e ı e c e 
Alqıım n~lyatı: rültde: (Kemal>, Ktlçükpazarda: (Hulfi-

tim. Çesmi7inde Han ile görüştüm. O, 18.30: PlAlda dans musUdsl 19.15: Çocuk- aJ), Batırtöyünde: (HilAJ). 
daha hata bizim muvaffakiyet ka7.ana- ıara mual: Bayan Nine. 19.55: Borsa haber- Beyoll• elhetkıclekller: 
cağımızdan b~hsediyor .. Cenabıhak ta- letl. 20: Rıfat ve arkadaşları tuafından Türk Tünelbaşında: <Matltovtç>, Yük.set- Manisa (Hususi) - Hicri 768, milacll «Fethiye medresesi na.mile Beynel• 
rafından kPndisine vukubulan ilhama musJkllıl ve halle tarkılan. 2o.45: H:lva rapo- kaldırımda: (Vlngopulo>. oaıatada: ı 366 yılında Sarohan oğullarından Çe- ülema medresesi meşhurdur ve payede 

ru. 20 . .S: Ömer Rıza tarafından anıbca söy- d hi ~lid" 
nazaran, Tinıurun ölümünün bizim eli· ıev. 21: Fasıl ıaı heyeti: İbrahlm ve arka- (Merkez>, Tat.simde: (Kemal - Rebul), lebi İshak bin İlyas tarafından yaptı- a a ır.> 
m·ızle olaca::.ını so'·yıu··yor. 1. ı 45 R d Şişlide: <Pertev), Beşlkt&fda: (All Rıza), " 

1 
· i ki Ulucamı·ın· yanında bulunan ve bı'ti-" daşlan tarafından, (saat yarıı. 2 • : a - nlan Ulucami, vilayet mız nen es ca-

Dcdi · yotontk temsil: stüdyo orkestrası rerakatne: !°fadçJ. 1Cadttlti1 " Adalardakiler: mı"ı"dir. Bu camı·, kı"tabelen· vesairesile şiğindeki bir kapıdan camiin avlusu-
• CTHAI.S). 22.15·. Aıa ... • haberleri. 2!?.30: Pllk- usküdarda: ( ttllı&d), Barıyerde: (A - İ h k be f H ta Bahadırla Adil Şah· bunu ' Uo> r na girilen medrese s a y tara ın-

a Y • 'r d k la sololar, opera ve operet parçaları. 22.50: " >, Kadıköyünde: <Moda, Merkez>, Bli- mühim san'at eserlerinden birini teşkil dan yaptırılmıştll'. İshak bey de bu Çe.şmizindenin kerametine at e ere son haberler n ertesi iünlin programı. fÜlcadada: <Halk), Heybelide: (Halk), 

1 
büyük bir sevinç hissettiler.. tasarla- * etmektedir. medrese içerisindeki bir türbede med-
dıklan planı, Sanboğaya da izah eyle- A N K A R A Evliya Çelebi bu camiden şöyle hah- fundur. Bu türbenin kapısının iki ta-
diler. • setmektedir: rafında somaki sütunlar, türbe içeri-
Snrıboğa. Cihangirin öldürülme tek- c Nisan 19!1 Puanest s t cUlucami, kadim Sarohan bey camii sinde de dört kabir vardır. Bunlardan 

lüini büvük bir hararetle kabul etti: Ölle neşı lyatı: OD Pos a kaim vilayettir. Bu cami eskiden kilise büyük sanduka İshak beyin kendisine 
B b ·· · 1 c· 12.30: Karışık pllk neşriyatı. 12.50: Plik: . "d 

- unu. en uzerıme a ıyorum. lw un· ı'ş. İıc:leıunı·ıc:, musanna kubbeleri digw er üçü de iki ogwlu ile zevcesıne aı -Türk muslklsl ve halle şarleılan. 13.15: Dahi- ~ ~ 
hangirin zevcesi Susenin yanında, ge- u ve hnr1c1 haberler. 17.30: inkıllb dersleri: Ynmı. B11ul. Handla ~ Hallı: ıuetM& vardır. Serapa kubbeleri kiremid ve dir. 
lin giderken beraber götürdüğü Har. <Halkevlnden naklen>. Terebatan. çataıç~mt aotak. 11 kırmızı horasani kireç ile mestur bir Pek tarihi olan Ulucamiin bir de ça-
zemU bir kız vardır ki, uzaktan bana Ak"•m 11...,rı ..... tı: 1 S T A N B t J L 

1 
d T ir k uhta 

.... .... J- • camidir.> ar saati var ır. am e pe m c akraba olur. Bu zehri onun vasıtasile, lB.30: Karışık pllk neşriyatı. 18.55: İngiliz-11-------=----==-=c-.... -1 
kolayca kullanabiliriz. ce ders: Azime İpek. 19.15: Türk musildsi ve Gazeıem!zde çıkan yazı ve « ... Vasatında bir abdest havuzu o- olan bu camii, evkaf, tamir ettirmeğe 

Dedi. halk şarkıları cservet Adnan ve arkadaşla- resimlerin bütün haklan lup camiin canib selasesi de medrese karar vermiştir. Tamirden sonra, cami, 
n). 20· saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.ıs: mahfuı ve gazetemize aittir. hücrclerile göze çarpar.» daha mükemmel bir hal alacaktır. Hatay Ba'lıadır, bi.iyük bir memnuni- Plflkla dans musikisi. 21: Spor konuşması: 

yet içinde mukabele etti: NlzamedcUn Kırşan. 21.15: Stüdyo salon or-
- Çok ala .. zaten biz de, bu mesele- kestrası. 22: Ajana haberleri. 22.15: Yarınlcl 

<le senin bir kolaylık bulabileceğini ü- program. 
---~~~~~~-~-~~~---·~~~ 

mid ederek buraya geldik. Ancak şu .4111•ll•••••••••••••N11ııı 
var ki, sen bu kızla nasıl temas edebile-
ceksin? .. 

- O da kolav .. Yusuf Sofu vasıtasile .. 
- Yusuf Sofu mu? .. Acaba o, bu ha-

reketimize iştirak eder mi?. ı 
- EtmPz olur mu, hiç? .. Zavallı a

damın kalbi. evladının acısı ile cayır 
cayır yanıver. Zavallı genç, altı ay ev
vel Susenin ac;kından, kan kusarak ölüp 
gitti. Yuc;uf Sofu, bugün fıdeta, yarı / 
mecnun bir halde, elinden gelse, Cihan
girin ve Timurun etlerini çiy çiy yiye
cek. 

- E .. şu halde, mesele kolaylaşıyor. 
- Evet .. bunda, hiç bir güçlük çek -

miyeceğiz... Siz, burada ka1m. Beni 
bekleyin. Yn'nız o zehirli tozu hana ve
rin. Ben Urkente kadar gidip geleyim. 

Teklif. karul edildi. Ertesi sabah er
kenden: Snrıborra, boz atına binerek 
(Urkent)e hareket etti. 

• Urkent sarayının tenha bir odasında, 
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Karataş orta okulunun müsameresi 

İzmir (Hususi) - Karataş orta okulu tzrafından Halkcvi salonlarında üç 

gece devam eden bir müsamere verilmiş tir. Müsamereye 60 müzisyen iştirak 

ederek gitara, kem:ın, piyano ve mandolin seslerile müsamerenin müzik kısmını 

1 
zcnginleştirrnişlerdir. GösterJlen rağbet ve alB.ka üzerine müsamerı? üç gece tek· 
rar edilmi§tir. Fotografta, Karataı orta okulu çocukları görülmektedir. 



4 Nisan SON POSTA 
8ayfa ır 

• 
Franko kuvvetleri her 
taraftan Katalonyanın 
muvasalasını kesiyorlar 

Uç ok 
Alsancağı 
7-3gendi 

I 

ı 
Italya siyasetini 

İzmir 3 - Milli küme maçlarına bu 
gün de devam edilmiş ve Üçok - Alsan
cak karşılaşması, Üçokun lehine olar:ık 
7 - 3 gibi büyük bir farkla neticelen -

değiştiriyor mu? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) lan 1888 tarihli mukavelenamcy: teyid 

tasvibi ile cereyan etmekte olduğunu ila- edecektir. • 

(B'11tar51fı ı inci sayfada) Referandomun kat'i neticesi he - mişiir. ve etmektedir. 5 - Filistinde manda rejimi muha .. 
Bu mevzu hakkında mütalcalar serde- faza edilecektir. 

artık Katnlonya ile İspanyanın diğer nüz belli olmamakla beraber şimdiye Oyuna başlıyan Alşancaklılnr bir 
kısımlan arasında muvasala için tek kadar takriben 200 kişinin Hendaye anda 'Üçok kalesine sarktılar. Fakat bu 
bir yol kalmıştır. Bu yol da, sahil bo - tarikile İspanyaya dönmek istediği an- akın müdafaanın uzun bir vuruşu ile 

den Skrütatör şöyle yazıyor: 6 - Büyük Britanya, Milletler Ce. 
Sulh siyasetimiz, tanınabilir bir şekil miyctine bir karar sureti vererek Ce ~ 

almnğa başlamıştır. Bu siyaset münhası- miyct azasını emrivakii tanımamak ta. 
ran Fransa ile tedafüi ittifak esasına isti- ahhüdünden ibra ve onlara hareket ve 
nad edecek yerde, garbda ve şarkta mev- takdir serbestii tamamını iade etmesini 
cud araziyi müdafaa etmek maksadile tavsiye edecektir. 

yunca uzanmaktadır. !aşılmıştır. Diğerleri Cumhuriyet için derhal iade olundu. 
(A.A.) mücadeleye devam etmek arzusunu iz- Seri ve mütevazin bir şekilde devam 

Saragossa 3 (A.A.) - Franko kuv - har etmişlerdir. eden oyunun 7 nci dakikasında Said 
vetleri bugün öğleden sonra Lerida'ya İspanya hududuna. i~ tr.:n saat sıkı bir vuruşla taknnına ilk sayıyı ka-
gıımişlerdir. Şimdi tanklar şehrin so - 14,30 da hareket etrnıştır. Dıger tren- zandırdı. Alsancağın canla başla tekrar 

Akdenizde İngiltere, Fransa ve İtalya a- Kon Cinano'nun Londra seyahati 
rasında bir müselles ittifak şeklini al- Roma 3 (AA.) _ Kont Cıano ile 

kaklarında dolaşmakta ve şurada bu - ler akşa~. h .. areke~ e~eceklerdir. oyuna başlaması yemiş olduğu golün 
rada kalan hükfırnetçi bakiyelerıni te- Hukumetçılenn taarruzu k . . . .. . de hı"ç bır" te 
m·zı k d . . uvveı manevıyesı uzenn -ı eme te ir. Madrid 3 (A.A.) - General MıaJa, . d - ~ t · ordu Fakat 

N 1. ı · hı·-· b b C h . .1 . t sır yapma ıgını gos eny . asyona ıst enn te ıgı u sa ah um unyetçı erın aa.rruzu - .. .. lı S "d 1 4 üncü 

malıdı~ ve şayed _mümk~inse Tü:kiy~ ~le Lord Pört, dün akşam yeniden uzun 
Yunanıstanı da zaman sıyasctnnıze ıştı - müdd& görüşmüşlerdir. Alakadar ikt 
rak ettirmeliyiz. .. . . taraf, İngiliz - İtalyan görüşmclez-iniıı 
Şarki Avrupaya muteallık olan sıya- nihai neticesi hakkında nikbinlik gös • 

setimiz, yalnız bir tek beyanatta bulun- termektcdirler. 
Sala k 3 (AA ) F k" t b b" k .. G d 1 gunun şans oyuncusu aı 

.•. man a . - ran ·ıst e - nu ızzat idare etme uzere ua a a - dakikada Üçokun ikinci sayısını da kay 
ligı: . ı jara cephesine hareket etmiştir. d tf 

Fra~ıstlcr, yukan ve aşağı Aragon Cumhuriyet kıt'aları Sailis'i geç - e ~· Al k 23 ··neli dakikada 
mağı istilzam eder, o da ş~dur: Siyasi rnehafil, yeniden kont Ciano• 

cSulhun muhafazası mustesnn olmak nun Londraya seyahati ımkfmmı der • 
üzere hiçbir şey bizi alakadar etmez.> . piş etmektedir. cephes~ın her mıntakasında ileri ha - mişler, dün akşam Abandes'i ve bugün S b ~~a tt~nca 

11 
u k b le edebildi. 

~eke~lenne devam ve bilhassa Boltana de mühim bir sevkülceyş noktası olan a ;mı~ a ~ go 
1
t m~. atae f da son 

ıle Sıyerra Mallera'yi işgal etmişler ve Puntal del Abejar'ı işgal etmişlerdir. d apıhan k t go et~ .ı rabıı·nnetı"ce İtilafın esaslan 
(A.A.) ----------

nehri g · l dir . erece are e .e ge ırmış ve . 
Fası~ er · . . . . . Barselonda panık . . maçın heyecanını bir kat daha :ırttır _ Londra, 3 (A.A.) - Iyı bir membadan 

. ı taat, Lerıda'nın ılk ~vlerını Parıs 3 (A.A.) - Jur gazetesının b 1 rd öğrenildiğine göre Lord Pört ile Kont Ci-
ıı.şga_ı etm~şlerdir. Nihayet Frankistler, Barselondan aldığı bir habere göre, şe-: mış26 ~ m:1':i~·~a e Üçokun sağ- ano arasındaki son görü~me, ameli bakım-
denıze dogru ileri harekcilerine devam birde dehşetli bir panik çıkmıştır. Fran d . ki~cı f eda 

1 
b ~ ~n gol ile ne- dan, İngiltere ile İtalya arasında bir iti-

ed~rek Gandeza'mn ilerisinde kain Ba- koculann Leridaya girmeleri ve ce - .an ın .şa en ır cumu lafa müncer olmuştur. 
tea yı_işga~ e~işlerdir. nupta da Tortosa ve Castellon üzerine tıc~e~~n d b suretle 7 _ 3 Üçok- Şimdi ancak teferruata aid bazı nokta-

Esırlerın ~ıkdan üç bin ve düşnıa- yürümekte bulunmaları maneviyatı 
1 1 

e ıce 1\1?8~·ıeu nihayetlendi. lar kalmıştır. 
nın telefatı hın kişi tahmin olunmak- büsbütün bozmuştur. u arın ga 1 ıye ı İtilafnamenin ana hatlarının şunlar ol-

tadır... . Gene mezkur gazete bir çok ku - Mısırda intihabat duğu söylenmektedir: 
. Muhım mikdarda harb malzemesi, mandanlann azledilmiş olduğunu bil - 1 - İtalya, Balear adaları da dahil ol-

bılhassa 20 kamyon silfilı ve mühim - dirmektedir. Vefd partisinin mak üzere İspanya arazisi ve mülhakatı 
mat zaptettik. Franko tarafına iltihak Hezimelile bitli üzerinde asla gözü olmadığı hakkında ev-

~uadalajara cephesinde Cumhuri - Salamanka 3 (A.A.) - Son günlerde (Ba§ta.rafı 1 mcl sayfada) .velce vermiş olduğu temınatı tekrar ve 
ye.!çı __ kıtaatm taarruzları püskürtül - Fransaya geçen hükumetçi İspanyol ler 59, Vefdciler 12 meb'usluk kazan- teyid edecektir. İtalya, muhasamatın hi-
muştur. kıtaatından büyük bir kısmının Franko mışlardır. tamında gönüllüleri ve harb malzemesini 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri, To - cu İspanyaya girmek istedikleri Fran- (A.A.) geri alacaktır. Yalnız Frankoya satılmış 
ledo'yu bombardıman etmiştir. 14 ölü sızlar tarafından Franko makamatma Kahire, 3 (A.A.) - Eski başvekil Na- ve bedelleri onun tarafından tesvjye edil-
ve yaralı vardır. bildirilmiştir. Franko makaınatı hiç bir has paşa ile maliye nazm Makram Beid mlş olan malzeme müstesnadır. 
Cumhuriyetçiler Leridadan çekildiler mahzur olmadığı cevabını vermiştir. paşa intihabatta mağlub olmuşlardır. Bu 2 - İtalya, Libyada halihazırda mev-
. Barselona 3 (A.A.) - «Cumhuriyet- Düşürülen tayyareler seçimlerin en bariz vasfı Vefd partisinin cud olan kıtaatının mikdarmı tedrici ola-
cıle~ tebliği:> Burgos 3 (A.A) - Resmen bildiri!- umumi inhizaınıdır. Halbuki bu parti da- rak geri almak suretile yarıya indirecek-

Duşman tanklan, tayyare ve topla- diğine göre, mart ayı içinde Frankocu- ha geçenlerde fesholunan rneb'usan mec- tir. Bu tedrici geri almanın ne suretle ya-
n, ~umhuriyetçilcri Leridadan çekil- lar Aragon cephesinde hükumetçilerin !isinde 168 azalığı vardı. pılacağı tayin edilmiştir. 
rnege mecbur etmiştir. Ebre'in ccnu - elli tayyaresini düşürmüşlerdir. Nnhns ve Beid paşalar meb'us çıkama- 3 - İtalya, 1936 tarihli Londra de-
buna doğru ric'at ettik. Düşman orada Barselonda tevkifler dıkları için kendilerine ayan azalığı için niz mukavelesini tasdik edecektir. 
Gandezaya doğru ilerlemektedir. Paris 3 (A.A.) - cLötan> gazete- yapılan teklifleri reddetmişlerdir. 4 - Büyük Britanya Süveyş kana -

Guadalajara cephesindeki ileri ha .. sinin Barselondnn aldığı bir habere gö- Aşağı Mısırda lından mürur serbestisine müteallik o-
reketıerimize devam ettik . A - M d 

8 : re, mezkur şchırde seksen Fransız tev- Kahire, 3 (A.A.) - şagı ısır a ---
p . a~onda tevkifler kif edilmiştir. Fransaıun •rarragone yapılan intihabatın muvakkat netice - müstakiller 3 ve Vefd partisi 3 azalık 
erpınyan (A.A.) - Son günler konsolosu da mevkuflar arasında bu - )eri: kazanmışlardır. 

z~rf~da ~rse~onu ~erke~~ .. ecnebile - lunmaktadır. Hükurnetçiler, 11, Mahiristler 13, İntibah edilecek aza mikdarı, 145 dir. 
nn soyledıklerıne gore hukumetin hal D · ·· ··ı·· 
kı uk ' enız goru uyor 
m m . ~vemete dav;t etmesine rağ - Saragos, 3 (A.A.) - Cenubdan ilerliyen 
a en sıJ~h altına çagırılan sımflatdan Franko kıtaatı Tortoza'ya 13 kilometre 

Kabilde misli 
Görülmemiş 
Siyasi bir hadise 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Japon maslahatgüzarı Kuvabara, So'l• 

yet büyük elçisine yaptığı bir ziyaret e51 
nasında uluorta Japonya lehinde casug. 
luk yapmasını kendisine teklif etmııti-. 
Mikailof'tan icab eden cevabı alan ma91 
lahntgüzar utanarak çekilmiş gitmiştir. 

Tass ajansının salahiyettar mehafildeıı 
öğrendiğine göre, Sovyetlcrin Tokyo bü .. 
yük elçisi Kabil'deki Japon mümessilinin: 
bu küstah hareketini haricjy<' n zaretl 
nezdinde şiddc>tle protesto ctmistır. 

(A.A.. 

Emekli Türk Generalları 
yarmki dünya harbini 

"Son Posta,, ya anlatıyorlar 
(Ba§ ta.rafı 7 nci sayfada) 

Bize düşen vazife bu afetlere karşı ge.c 
rek ekonomi ve gerek mUli müdafaamıa 
bakımlarından kuvvetli olmaktır. Nefsf 
itimadın en sadık arkada~ı basirettir, ÖY.• 
le değil mi Alaçam! 

General Fehmi bir an durdu, sonra 
- İşte, benim bütün fikırleı im, dedt 
Mülakat nihayete ermişti. 

Sabih Alaçam 

ncak ~zde otuzu bu davete icabet et- yaklaşmışlardır. Deniz görünmektedir. 
mektedır. Hainlerin ve hizmetten ka -
çanların teşhiri için yapılan propagan - Valide hanının 
daya hız verilmekte ve şüpheli şahıs _ ~ hl• i 
larm maskelerinin atılması hükfunet a ıyes ne 
partisi mensuplanndan istenmekte _ Yakında başlanıyor 
dir. Bir çok kişiler 'tevkif edilmiştir. (Baştarafı 1 mci sayfada) 
Barselonda Tremp'deki elektrik san _ tecirlere tebliğat yapılacaktır. 
:t:aııannın Frankistlerin eline geçme _ Nafia Vekaleti, istimlfı.k edilip yıkı-

GÜVEN 
ANITI 

sınden korkulmaktadır. lacak yerlerin bedellerini belediye is _ 
Fransaya iltica eden milisler tedikçe bankaya yatıracaktır. İlk par -

. Lü~n _3 (A-A.) - İspanyol Cumhu _ tide Valide hanının satın alınması için 
n.yetçilerınden 6000 milis birbirini ta- 260 bin lira istendiğinden bu mikdar 
kib eden trenlerle intibah ettikleri İs- belediye hesabına bankaya yatırılmış -
panyol hududuna sevkedilmişlerdir. Bu tır. Bundan sonra hanın Balıkpazarı 
~unla beraber firar edenlerin akını git- tarafına isabet eden baraka ve dükkan 
tikçe seyrekJeşmektedir. lann bedelleri tayin edilecek, tesbit e-

S~yy~.r :nuhafızlar gazino ile büyük dilen mikdar Nafiadan istenecektir. 
garaJın onunde ve fabrikaların avlu _ Vakıflar idaresinin 1938 c;enesi büd
sunda toplanan milislere nezaret et _ cesi umum müdürlük tarafından tan
mektedirler. Kadınlar, çocuklar ve ih- zim edilmiştir. Valide hanının satıl -
tiyarlar hastanelerde iskan edilmekte- masile elde edilecek iki yüz altmış bin 
dirler. lira kanuni müeyyidelere göre büdcc -

Hükfımet makamlarile Fra~sız po _ ye varidat olarak eklenmiyecek, akar 
lisi bu sabah saat 10,30 da bir referan- temini için yapılacak inşaata sarfo -
dom tertib etmişlerdir. Milisler bu sa - lunmak üzere ayrılacaktır. 
yede hangi hududa scvkenilmek istedik Vakıflar idaresi bir çok tarafta a -
terini serbestçe bildirebileceklerdir. partımanlar inşa edecek, vilayctlcde 

Referandom başlamadan evvel bir para getirecek akarlar yaphracaktır. 
İspanyol zabiti milisleri toplıyarak Vakıflar Umum Müdürlüğü bu husus -
kendilerine şu suali tevcih et.miştir: ta ted~i~at Y?Plırmakta, yeni inşaatın 

- İçinizde menhus faşist Ispanyaya yerler1?ı tesbıt ettirmektedir. 
dönmek isteyen var mı? ~a~ıd':. hanının satılmasi1e.elde edi -

Milisler şu cevabı vermişlerdir: len ıkı yuz altmış bin liradan başka, 
- Hayır, biç bir zaman. İstanb~1da .bulunan metruk ve tarihi 
Zabit tek.. t . kıymetı haız bulunmıyan cami ve mes .ar sormuş ur. "dl . 

1 - İspanya h""k"'"- 1. · · çarp sma\: cı erın ar a annın satılması ile J<azrı _ 
u wue ı ıçın l k l d . "d istiyor musu ? nı aca parn ar a yem varı at rnem -

İttifakla dnu~l· b"l k b" t da c:u baları içın ) apılacak inşaata harcana -
enı e ı ece· ır arz ~ 

cevabı almıştır: caktır. 

- Evet ölünceye kadar. Ankarada bisiklet 
M· _Franko tarafına geçenler y arışlarl 1 ,.A_ ılisler bundan sonra Fransız ma -

ruutirn klarının gözü önünde referandoma iş (Baş tarafı 7 nci sayfada) 
a ederek 1 Geçen haftaya kad~r ~uvan itibarile 

dir Fr . arzu arını bildirmişler - b t gelen Eyüb, bugunku koşudan son-
b. · b ankıst mıntakayı tercih edenlere aş a ı N · K • k 
ır eyann . b' ·nciligı"' · 7 puvan a un uş a ap-

d ame ımza ettirilerek Hen - ra ırı ı E -b - ·· 
aye tam·ı i oldu İkinci 8 puvan a yu • uçun· 

dı.klerı· t bı .e spanyaya dönmek iste - tırmış . E d ğ g lmektedı·r 
es t cu- 10 puvanla r o an e · ı edilmiştir. 

. ~. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

• . 
1 • 



ti. Sayfa SON POSTA 

• GDzel kadınların en ınce, e~ gOzel arzuları Sümer Bank Kay• 
seri Bez Fabrika•• 
Müdürlüğünden: ve 

L L 1 
Kadınların güzelli~ini ve ca

zibelerini ziyadeleştirir, Paris 
ruj ve allıkları ayarında ol
duğunu bütün güzeller tasdik 
ediyor. 

Mandarin, oranj, kler mo
vayen ve zengin çeşidleri 30, 
lüks 50 kuruştur. Allıklar man
darin, brün, blondinet nevi~r; 

şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAtJ DEPOSU 
. l~ ______ ıs_ta_nb_u_ı_v_ak_ıf_lar __ Di_re_kt_ör_lü~gü __ il_An_ıa_rı ____ __.I 1 
Tckirdağına bağlı Sar3y kazasında mazbut Ayaspaşa Vakıf ormanlarından 

21/3/938 tarihinde ihalesi yapılacak olan (30,000) kental meşe odununa istekli 
çıkmadığından ihale müddeti on dokuz gün uzatılmıştır. 

l - Beheı kental odunun Vakıflar İdaresine verilecek tahmin bedelı (20) ku
ruştur. Malsandığına verilecek rilsum müteahhide aiddir. 

2 - Bu satışın muvakkat teminatı (450) liradır. 

3 - İhale 8/4/938 Cuma günü saat 13,30 da Tekirdağ Vakıflar idareslnde ya -
pılacaktır. 

4 - Buna aid şartname İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Vize Vakıflar İdarelcrile 
Saray Orman idaresinde görülebilir. 

isteklilerin teklif mektublarını ve teminatlarını muayyen saate kadar Tekirdağ 
Vakıflar idaresine göndermeler! ilan olunur. (1681) 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMLERi 

KREM 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 
haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütiin 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş ycgüne 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber

lin, New York güzellik enstitülerin

den yüzlerce krem arasında birinci
Jik mükafatını kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 

Beyoğlu Vakıflar DirektöriüğU ilAnları 

-KiRALIK EMLAK-
Beyoğlu Hüseyinağa mahaliesinde Tarlabaşı caddesinde 46/44 No. lu ev. 
Yukarıda yazılı vakıf mal teslim gününden 31/5/939 günü sonuna kadar açık. 

arttırmaya konulmuştur. 

İhalesi 5/4/9~8 Salı günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar müdürli.ığünde ya • 
pılacaktır. 

Taliplerin müracaatları. {1679) 

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

Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İd&r" binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerın 1312,.'> lıralık mu\'akkat teminat ilt! kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğ.n~ verm~Jeri lazımdır. 
Şıırlnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa§adı 

Tc:.ellüm ve Şevk Ş fliğinden dağıtilm3ktadır. (1612) 

Halkın sağlam ve ucuz bez ih
tiyacını temin maksadile imal et
mekte olduğumuz 14 tip mahtar
lı kaput fiatları: 

s8ntmıl.k 

topu 

Dünyanın en güzel pudralan · 
nefaset ve mükemmeliyetin de -
dir. Yüz defa havalandırılmış 

halis pirine özünden ve süt 
kreminden yapılmıştır. Hasan 
pudralan fevkinde bir pudra 
tasavvur edilemez. Beyaz, raşel, 
1 - 2 pembe, 1 - okr; okr ruje, 
naturel renkleri birer şaheser

dir. Nefasetine rağmen çok ucuz .. 
.f ur. Kutusu 25, iki misli 40 kr • 

85 
75 santiml ık 

topu 

778 kuruş 
710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarıınız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satıŞ 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedeli fab
rik: mıza vasıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler· 

den birisi de apış aralarının ter 

ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 

itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

fle pudralayınız. Ne Adi tuvalet 

pudraları ve ne de çok iUna ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhaa· 

sa ynvruların cildleri ve ifra-

zatı nazarı itibara alınar:ık ya -

pılmıştıı. 

. 

İHKl&AZt 
HAZIMSIZLIGI 

MİDE 
EKŞILİI< VE VANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

• i o •••• 
MıOE VE 6AQ5AKLAIU /.llŞTIAMAZ . 

İÇİLMESİ LATİF TESİRi KOLAY 

VE MÜLlvİMDİQ 

YrRİNi HİÇ BİR MÜMASİL 
.'4USTAtiZAA TUTAMAZ . 

MAZON ISIH Vl HOROS 
MAAKAtlMA OIK~" 

ııtUTLAKA EVlıılzoE elı~ 
$1Şl IUWHOURUHUZ 

ilan Tarif em iz 
Birine! aahil• 400 laıruı 
ikinci uh:le 250 ,, 
Vçünca ıahi.I• 200 » 
Dördüncü uıhil• 100 ,_ 
J, aahilela 60 • 
Son aahil• 40 • 

Muayyen bir müddt c r.arfındı faıla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarHemizden tıtlfade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
.fllnlar için ayn bft tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nm tJcarl Ulnlanna atd 
qler i~ln fU adrf'lt milracaat edil. 
melidir: 

b&ncalak &oDekW llrke~ 
Kahramamade Baa 

.t.nbra ......, 

Nepiyat MüdürQ: SeUm Ragıp EfMt 

SAllJBLE&I: S. Ragıp BMBÇ 
.t. Ar.- UIAICUGIL 

, 

Neden 
Aspirin? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal.ı 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
fsbaf etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen_ E8 
sına dikkat ediniz. -

marka· 

YAZ GELİYOR ... 
•• M 

KOSTU Q •. _ 
veya PARDES NUZU 
Şehrin en mütt>nevvi ve en mükemmel 

çeşitlerine malik bulu an 
Yalnız GALAT A'DA Meşhur 

EBSELSTOB 
Büyük elbise ticarethanesinden. tedarik ediniL 

IJA YANLARA Mahsus 
Mantolann envaı ve külliyetli miktarda 

Ç O C U K Kostümleri Vardır. 
Rekabetalz fiyatlar yalnız Galata' da 

E B SEL S T O B'da 
~---------• Bulacaksınız. 

E Vı 
Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra

hatsızlıklan giderir. 


