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Alyon nutlıa 

• 
Av lıöpelıleıi halıkında 

._ _____ Yu .. ı F· L Ata7 -

Alyon nutku 

•ı nsani ideallerimize raimen bu gen~ 

Türk vatanı yeniden bir tehlikeye uğ -

rana. Türk kurtulUfunun ilk giinlerinde 
olduğu gibi, vatan müdafaasını erkek, ka
dın ve çocuk bütün millete ait bir vazife 
teliıkki edeceğiz. Bütün millet Başbuğ A
tatürk'ün etrafında yekpare olarak, onun 
emrinde ve onun zafer yolunda hareket 
edeceğiz. 

İsmet İnönü, Afyonkarahisar Zafer a 

nıtının karşısında son cümlesini bitirdik 
ten sonra, bütün millete sordu: 

- Edecek miyiz) Cevap veriniz! 

Bu sual Türkiyenin neresinden ve kim 
tarafından duyulmuşsa, gönülden kopan 
bir: 

- Eveti den sonra, 
Daha derin bir coşkunlukla: 
« - Fakat bundan şüphe eden var mm 

haykmşı ile cevaplanmıştır. 
İsmet İnönü bunu bıliyor ve bu cevabı 

almış olarak, sualinin hemen arkasından: 
- Ben de size cevap vereyim, diyor. 

Yeni tehlikelere karşı da'= muhakkak mu • 
zaffer olacağız. 

Fakat Türkiyede milyonların kalbi, se
nelerdenberi, yalnız bu imanla çarpıyor. 

Bunu bizim bildiğimiz kadar, fırsat düş

tükçe, bütün dünyaya bildirmenin fayda
sı, hele her tarafta tehlike çanlarının se3i 
geldiği şu anda, büyük bir manası vardır. 
Banşçılann insani davasını, harp çekin -
genliği olarak tcfa.ir edilip, tehlike hissini 
sömürmek istiyenleri sağduyu ve sükuna 
davet etmek lüzumsuz bir emek sayılamaz. 
Harp adeta, gündelik gazetelerin son da
kika sütunlarında aranması tabii olan bir 
havadis sırasına geçirildi. Fakat yeni bir 
harp, milletlerin öyle korkunç bir isyanı ile 
karşılaşacaktır ki hazırlıyanlar onun karu 
içinde boğulacaktır. 

Türk milleti harp olmasını istemiyenle
rin safında ise, harp etmeSJnı bilenlerin 

başındadır. Her taraha banşçılık, sarsıl -
maz milli müdafaa iradesinden ve zafer 
imanından kuvvet aldığı zamandır ki teh
like derecesi sıfıra doğru inmeye baılıya
caktır. 

* Av köpekleri hakkında 

G cçcnlerde belediyemiz 

bir ilan verdi: Sokağa 

.. 
gazetelere 

ağızlıksız, 

bağsız, numarasız ve aahipsiz köpek çıka
nlmıyacak, köpekler, bahçelerde de bağ
lı bulunacaktır. Ba~ı bo~ köpekler öldürü
lecektir. 

Hemen söyliyelim ki belediyemizin 
başka türlü hareket etmesine imkan yok • 
tu. Gerçi. mesela Londrada caddelerde, 
sokaklarda, parklarda on binlerce köpe -
ğin dolaşmakta olduğunu görmüş olanlar, 
hatta Jngiherede haftada bir defa köpeği 
çözüp dolaştırmak mecburi olduğunu bi -
!enler, bu ilanı garip bulmuşlardır. Ancak 
onlar, Londrada hiç bir yabanCJ köpeğin 
komşunun bahçdsine atlamadığını, yahut 
bahçesinde oturan köpeğin sokaktan ee -
çene karı;madığını, ve sıksık diş şakası 
yapmadığını bilmezler. Bizde sahiplerini 
ısıranlar bile oluyor. 

Muasır medeniyet insanlara vakit kazandırmak için bir çok 
vasıtalar icat etmiıtir. Telefon, tren, tayyare, otomobil bu va· 
sıtalardan J,ir kısmını tcıkil eder. Telefonla yerinizden kalkma
dan bir çok iflerinizi rörebilininiz. Tren, tayyare ve otomo • 
bille on saatte gideceiiniz bir yere bir saatte gidenim. 

rniJJer. Çinli sormut: - Bu tren neye yarar? .. «On giinde gitti
ğin yere bir günde gidcceksinı> demİfler. Çinli düıünmiif ve 
«l'erİ kalan Kiinlerde ne yapacağız?» demif. 

Vaktini nasıl öldüreceğini bilmiyen geri insanlar için bu me
deni vasıtalar bir teY ifade etmez. Fakat onlann ehemmiyetini 
anladığımız ve onlardan istifade etmesini öğrendiğimiz sün 
vaktin de kıymetini öğrenmiı olacağız. 

Çinlinin hikiyesini bilirsiniz. Çinde bir fehirden ötekine de -
miryolu yapdacakmıt. Halktan bunun için para toplamak iste-

(söz 
Fransızlar Egfel 
Kulesini 
Yıkmak istiyorlar 
Son zamanlarda Pariste Eyfel kulesinin 

yıkılması etnfında ba7J mütalealar ileri aü
ıülmcktedir. Dünyanın bu en yüksek, fa -
kat ayni zamanda en bahtsız kulesini yık -
mak arzusu ilk defa ortaya atılmıı deiil -
dir 

1888 de daha İnp edilirken, Verlaine, 
Coppec gı"bi mümtaz tclhaiyetler Parisin 
manzarasını ihlal ediyor, mütaleasile «yı -

kılsın» dcmi~lerdi. 191 O da kule Paris be
lediyesine geçince, Parum plan komisyonu 
da ayni fikre aaplandL Ve sfiç bela hedme
dilmektcn kurtanldL Rasat işlerinde kulla -
nılmağa baılandL 

192 3 te bu mevzua tekrar avdet edil -
di. Telsiz istuyonu olarak kullanılamıya -
cağını iddia edenler oldu. Emektar kule, bu 
hücumlara da göğüs gerdi. 

Şimdi ise istatikçiler, tehir bediiyatı na -
mına, böyle aivri bir tcYe tahammül ede -
medikleri için yıkılmasını istiyorlarmı§. 

Eyfcl bakalım bu sefer de yakasını kurta
rabilecek mi) 

• • • 
Macar Batveklllnln Vagonu 
İddia edildiiine göre Macar baıvekili 

General Gömböş çok cefa çekmiş olması -
na rağmen rahatını seven bir adamdır. O -
nun için, kendisine, çalışma ve banyo oda
larını ihtiva eden hususi ve mükemmel bir 
vagon yaptırmış, ve bu vaııonla ilk defa 
ltalyaya gitmi§tir. 

lta)yadaki Macarlar: 

- Gömböş ıırf bu mükellef vagonla se
yahat etmek için, ftalyanlarla bir anlaşma 
yaptı demektedirler. .. " 
Kedınfar, Erkeklere Kedınhk 

Dersi Verllmeslnl istiyorlar 
Kanadada toplanan Feminist kongre -

sinde, kadınlar erkek mekteplerinde de ka
dınlara müteallik derslerin okutulmasını 

talep etmişlerdir. Reiseleri Cascrnin ou 
münaseboılo verdiği nutukta şu sö:ı:leri 
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ARASINDA J .. -------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

O Örle Dememiştir! 
lzmirli Ruhi Beybabaya bir gün, 

komşularından biri demiş ki: 

- Beybaba! Sakın müzevirliğime 

hükmetme ama, sana bir fCY öyliye-
1 

ceğim. 

- Buyur, bakalım. 
- Senin bacı gezdiği yerde, ıenin 

için: ııOnu ben adam ettimlıı diyor -
muş. Bo benim dostluk gayretime do
kundu. 

- Ruhi Bey: 

Yok! demiş, bizim hatun dünya-

Nadir bir balık 
Tutmanın &evincl 
il• ölen adam 

Avusturyada Kni Herfeldde eski bir me
mur mütekaidi, derede balık tutm.ıya ba -
yılırmış. Bir kaç gün evvel, oltasını aıya 

attıktan aonra, 7 kiloluk bir ala balığı ya

hbmış. o kadar acvinmiJ ve heyecanlan
~ ki .balık karada otlann üzerinde debe
lenirken o da fartı meserretin ve bunun ne
ticesinde de kalp sektesinden ölmü1-.. Göz
lerini kapatırken yardımına koşanlara: 

- Mes'udum ... Dünyanın nadir balık
larından birini yakaladım. Götürün çocuk
lanm şerefime yesinlerl demiş ... 

• • • 
da yalan söylemezi O, öyle dememiş - Kadın Ve Hakikat 
tir. «Kocamı adam etmek için çok uğ- Edi!!onun hayatını yazan bir muharrir, 
raştımlıı demiş olacak. meşhur muhteriin kansı ile arasında ge -Jf-·----------------* çen bir kavgadan bahsetmektedir. 

BULMACA 
s ıo ıı 

Soldan N.ğa: 

1 - Tarihi bir memleket. 2 - Kır • 
mızı, bir di , paylamak. 3 - Bir M iliı -
vesile aleyhinde bulunmak olur, ne ma -
nasına gelir, çoban paltosu. 4 - Çekin -
mek, bir menkıbcmiz. 5 - Duadan sonra 

denir. 6 - Kolaylaştnma, eserler. 7 -
Yemek pişer. 8 - Bir musiki aleti, rabıt 
edatı. 9 - Suriyede tarihi bir şehir, yama. 

1 O - Jzıırap, gene ayni şey. 1 1 - İlave, 
çalışkan değil. 

Bir gün Edison laboratuvarında sabaha 
kadar çalışmak istediği için karısı ile fena 
halde çalışmış, yeni bir keşfin üz.erinde ol
duğunu söylemiş. İkna edememiş. Ve son
ra kazaya rıza göstererek kansının yanına 
gitmiş: 

- Çok ııeyler öğrendim. Fakat kadına 
hakikati anlatmanın zor olduğunu henüz 
bilmiyordum 1 demİf. 

••• 
Rlbbentrop Şarap Taciri lmı, 

Bugün siyaset i.leminde muvaffakiyet 
kazanan Fon Ribbentrop Almanyada. ta • 
rap ve şampanya ıimıan iınİ§. Hitler ken
disini o işten almış, hususi acfir olarak ltul
lanmış... Ribbentrop deniz müzakerelerin
de İngili7lerle güzel bir pazarlık yaptıktan 
sonra, şimdi de Lokarno işini halletmeğe 

koyulmuş. Bunu parmağına dolıyan Fran
sız gazeteleri (<şarapçıdan diplomat olur 
mmı diyorlar? .............................................................. 
der, nota, kraliçe. 11 - General, zihin. 

Dünkü bulmacanın halli: 
Saldan sağa: 
1 - Hastane. 2 - Ata, Hicaz. 3 -

Rahatsız. 4 - Alan, ara. 5 - Bal, ,ica -
bet. 6 - Eyşe, yayla. 7 - Aptal, ye. 

8 - O, tırnak. 9 - irca. 1 O - Saat. lı:a-
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Vatmana 

Tokat ------E. Ekrem-Talu 

Y engece sorm\1\\lar: 

-Neden yan yan yürürsün~ 

- Serde kabadayılık var! demiş. _ 
Kabadayılık yalnız yengecin serine 

aid bir hususiyet değildir. Nice kimse-t 

ler tanırım ki kabadayılığı kendileri it 
çin bir temayüz vasıtası edinnıişlerdir, 

Lokantada garsona betelmek, tram .. 
vayda biletçiye hakaret etmek, otomo .. 

bilde şoföre çıkışmak, sokakta hnma .. 
la sövmek, dükkanda tezgahtarı pay .. 

' lamak, evde hiı:metkarlara ters mua .. 
melede bulunmak, bazılıµınca guyil üs· 
tünlük iktizası addedilir. 

Halbuki efendiliğin, centilnıen]iğ~ 
birinci şartı, sosyal durumları itibarile 
dunümüzde olan insanlara hilmiJe. 
rıfkile muamele etmektir. 

Bir adamın mevkii ne kadar yük
ıek olursa olsun, kendisine hizmet e .. 
denlere karşı aaygı ve nezaket göster" 

mekle hiç bir vakit alçalmaz. Bilaki~ 
terbiyesinin sağlamlığını bu suretle de 
ispat etmiş olmakla yükselir bile. 

Kaldı ki ne garson, ne biletçi, n~ 
r;ıoför, ne hamal, ne tezgahtar, ne de 
evimizde ücret mukabilinde konforu .. 
muzu temin eden hizmetkarlar kanu· 
nun nazarında bizden asla farklı değil .. 

lerdir. Demokrasiye istinad eden cami• 
alarda, efiadın ayrı gaynsı yoktur. 
Resmi bir unvan, sahibine hiç bir im• 

tiyaz bahr1etmez. Hele kendi dunünde~ 
kileri hırpalamak, hakir görmek de
mokrasinin ruhuna kat'iyyen sığmayaı\ 
bir feydir. 

Bu hakikatı, maalesef, anlamayıP. 
ta, hala yengeç gibi, kabadayılı:: ta~ 
lamak için, demokrasinin dümdüz yo .. 
lunda yan yan gidenler var. 

Nitekim, bunlardan biri, geçenlerde 
ifayı vazife halindeki bir vatmana bit_: 
tokat atmış. Bereket, vatman {<efendilf. 

imiş, vazife ve mes'uliyetini müdrik 
bulunuyormuş ta mukabeleye kalkı-

şıp, bir tramvay dolusu halkın muhak:• 

kak bir felakete sürüklenmesine mey .. 
dan vermemiş. 

Bazı insanlar, resmi unvanları temsil 
etmek, hakkiyle taştmak kabiliyetin .. 
den, her nedense mahrumdurlar. İkba .. 
lin azıcık güler yüz göstermesile, ken'" 
dilerini dev aynasında görür. halkut 
başına ali kıran baş kesen olurlar. 

Bunlar, sosyete hesabına zararlı a• 
damlardır. Onun terbiye ve tekamü• 
!ünden şüphe ettirirler. 

Onun içindir ki sosyetenin nıza• 

mından mes'ul olanlann, bunları yen .. 

geçlikten vazgeçirmek, vazifeleridir. ,_.. 
~ t'tı~Z4 

--
Biliyor Musunuz 7 

1 - Hilafet kaç tarihinde ilga cdilmit

tir) 

2 - <t Vilson prensipleri» nelerdir? 
3 - Versay muahedesi ne vnkit imza• 

Doğrusunu isterseniz. sokak köpeği 
devrinden ev köpeği devrine henüz geç -
medik. Biraz köy veya sürü köpeği dev -
rindeyiz. Bu yüzden dostlarına ziyaretlerini 
seyrekleştirenler bile olduğunu bilirim. Js
tanbulda bir dostumuzun kö,.künü beklet
mek için büyüttüğü bir çoban köpeği var
dır. F..ğer köpek büyük kapının önünde 
yatmaktan hoşlanmışsa, ev halkı arka ka
pıdan işliyorlnr. Biz köpek sahipliği ede • 
mediğimizden, köpeklerimiz ev sahipliği 

söylemiştir: 

- Genç erkek çocuklarına da, oda sü-

Yukarıdan af&iıya: 

l - Sivri şey, !'fofta. 2 - Dünya, Hind 
prensi. 3 - Su konur, yerine. 4 - Ne 

lanmıştır? 

le. 1 1 - Takma, kibar. 4 _ Alman ordusu Brüksele ne vakit 
Yukarıdan apğıya: girmişti} 

etmektedirler. 
pürmesini. duvara bir kağıt yapıştırmasını, 
yerlere dökmeden yumurta kırmasını, has
ta kansına çay pi irip ellerini yakmadan 

şekilde hareket edileceği hakkındaki ra -
por. 5 - Çok değıl, bi.ıyük anne, !ahim. 
6 - Alim. 7 - Tok değil, çoc.uk doğur
tan. 8 -Tahrik. 9 - Uçak, su. 1 O - Pe-

1 - Harabe, o. 2 - Atalay, laa. 3 - 5 - ·Morfin kimin tarafından keşfedil~ 
Saha, şakrak. 4 - Anteb, cam. 5 - Aht, 

Gene dava, maarif meselesine dayanı -
yor: fngilterede köpeklerin hepsi mektep 
mezunudurlar. Hatta sahiplerinden başka 
polise itaat etmeyi öğrenmişlerdir. Bu su
retle caddelerde kendilerini gidip ge1me 
kaidelerine uydurmak bile mümkün olu • 

miştir} 
ata. 6 - Hissiyat. 7 - Acı, cali. 8 -

(Cevaplan Yarın) 

suallerin cevapları) 

yor. Bizimkiler ise, ümmi' dirler. 

Belediyemizin ilanından hoşlanmıyan 
lar varsa, toplanıp bir mektep açmalı, kö
pekleri terbiye etmelidirler. Bu da kafi de
ğil: Konferanslar tertip ederek, insanlara 
da köpek kullanmağı öğretmek lazım 1 Bir 
kurt köpeği terbiye ile mükemmel bir po

getirmesini, bir çaına~ır biçmesini öğret -
mclidir ... ıı 

Naz, ay, rakı. 9 - Az. bal, fıb. 1 O -Rea
ya, la. 1 1 - Sanat, ckber. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Ortaya liır takım genç pirler çıktı: Kendilerinden evvel gel
miş bütün pirlerin, bütün ediplerin hiç bir kıymet ifade etme
diklerini aöylüyorlar, ve aksini iddiaya kalluşncaklara ağız aç
tırmıyorlar. Bu gençlerden birinin yazdığı fU satırları, bir dos
tumuzun dediği gibi "ibreti iılem ıı için okuyun: 

<ıHis, her sanatkarın, her insanın malik olduğu bir ıeydir. 

Hat:a hayvanların bile .• Fakat his kifi değildir. Bapınız olma
dan da ıiir yazabilirdik. Evet ıu kafamız olmasaydı ve biz boy
numuzdan yukarıdan hiç bir ıey tafımadan yqıyan mahluklar 
olsaydık ve yazı yazmasını ellerimiz olduğu için bilseydik gene 
fiir yazabilirdik. Gene Halit Fahri kadar t.İyatro, Rqat Nuri 
kadar roman yuabilirdik. ıı 

İSTER İNAN İSTER iNANMA ! 
lis köpeği olduğu gibi, mükemmel bir po- l 
lis köpeği kullanmasını bilmiyenin elinde 
kurt olur. Misallerini pek yakından biliriz. 

Ulus - tan ıı.....--------------------------~--------------~----~---------------------------------------.J 

(Dünkü 
l - Budapeşte şehrin'İn 

milyon 5 bindir. Bükreşin 

631,000 den ibarettir. 

nüfuw ( l ), 
nüfusu 

2 - İnsan dünyayi sevdiği zaviyeden 
görür, diyen (Lamartin) dir. 

3 - Aşk ile latife edilmez, diyen F raq .. 

sız piri Müsettir. 

4 - İlk denizaltı gemisi 1889 sencsind~ 
Franıada yapılmı tır. Adı Le Goubettir. 

5 - Resmi rakkamlara ıöre profesyo• 
nel Rigoulot iki elile 182, 5 kiloluk gülle 
kaldırmışthır. Bu rakkam timdilik reko~ .. 

dur. 
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_Stya~et Aleminde 

Balkan Birliği 
Ve Arnavutluk 

I
• talya ile Arnavutluk arasında son gün

lerde yapılan anlaşma, Balkanlarda 

yeni bir teyakkuz ve bazı memnuniyet -
ıizliklerin tezahürüne vesile oldu. 

Arnavutluğun Balkan birliğine girece
ği söylendiği sıralarda husule gelen bu ye
ni vaziyet, akseden haberlere göre, Arna
vutluğun çekmekte olduğu para sıkıntı • 
ıından ileri gelmiştir. Yeni anlaşma neti
cesinde, İtalya, her sene, beher taksiti se• 
kiz milyona baliğ olmak üzere beş senede 
l\rnavutluğa 40 milyon altın franklık bir 
borç verecek, buna mukabil, Arnavutlu -
iun iktısadi ve askeri menabiine vaziyet 
edecektir. Şöyle ki: 

İtalya namına Arnavutlukta bulunacak 
olan askeri heyetin reisliğini bir İtalyan 
generalı ifa edecek ve bu general, kral sa· 
rayının müşirliği vazifesini görmekle be • 
raber, aynca Arnavutluk erkanı harbiye
ıine başkanlık yapacaktır 

Bunun haricinde Arnavutluğu iktisaden 
bağlıyan mühim prt tudur: 

Arnavutluk mahsulatını, bu iş için sureti 
ftıahsusada kurulacak olan bir İtalyan şir· 
lteti alacak. bafka mahreçlcrlc bu hususta 
ınuamcle yapılmıyacaktır. 

Petrol inhisannın balyaya verilmesi, hü
tüa Arnavutluk dairelerinde ltalyan mü
favir ve hatta memurlannın yer almak va
l:İyctinde bulunmalan, İtalya ile Arnavut• 
luk arasında ötedenberi mevcut olan an • 
laşmanın mahiyetini bambaıka bir şekle 
koymaktadır. Yeni vaziyetin, Balkanlarda 
)'e bu arada, bilhaua Yugoslavyada hu • 
ltusi bir alaka uyandırmış olması tabiidir. 
Cünkü Yucoılavya, ötedenberi, Balkan • 
lara vuku bulacak bu nevi müdahalelerin. 
anevcut müvazeneyi bozmak, teeuüs et -
büı olan ıükUııetli havayı ihlal etmekten 
l»aıka bir şeye yaramıyacağı kanaatinde
llir. Bu yeni anlaşmanın, Romada, Avua • 
lurya ile Macaristan arasında vuku bulan 
ıemaslar zamanına tesadüf etmesi, Bel • 
tradda aynca manalı görülmektedir. 

Onun içindir ki arsıulusal siyasal hava, 
bu münasebetle bir miktar daha bulutlan
buş oluyor. Amma diyeceksiniz ki bir par• 
~ fazla veya bir parça daha az bulut ol • 
"1uı ne çıkar) 

Bunda da sizin hakkınız vardır! 

Venizelosun 
Cesedi Bugün 
Gömülüyor 

Atina, 29 ( Huıuıi) - Venizelo
Mm cesedine yapılan tahnit bozul • 
llıağa bqladıiı için ceıedin bugün 

ıömülmeıi kararlaıt\rılmıtbr. Dün 
ıece sabaha kadar Venizeloıun ce • 
aediyanında otuz kadın beklemit ve 
baeraiyeler okunmuıtur. 

Ahali gece sabaha kadar cesedi 
iiyaret etmiıtir. 

•, . Parti liderleri ceaedin defninde 
Lulunmak üzere burada kalmııtır. 
liderler içinde cenazede en çok ai· 

lıyan Mihalakopuloı olmuıtur. Ve • 
bizeloıun karııı ve çocukları bir kaç 
tün kalmak üzere Atinaya gelecek
tir. 
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__ T_E_L_O_R_A_F_B_A_B __ E _R_L_E_R_i _I 
Fransada Mali Buhran 

Sinyor Grandi'nin 

Londra Piyasasında Frank Düştü, DSa~~:.\,.,inin idu.-in• ;,,;, •• ..ı •• 
Şı.ddetlı· Tedbı.rler Alınmas· ı Beklenı·yor devlet adamları sade söyledikleri. 

Londra, 29 (A. A.) · - Franıız 
bankaıının iıkonto fiyatını yüzde 3 
buçuktan yüzde bete çıkarmaıı, son 
üç gün zarfında, külliyetli miktarda 
vukubulan frank aatııı üzerjne bir 

takım koruma tedbirleri alınacaiı· 
nı esaıen tahmin eden finanıal ma-

hafilde hiç bir hayret uyandırma • 
mııtır. İngiliz kontrol ıermayeıinin 

yaptıkları, ettikleri işlerle değil, hazan du-
ruşları, eğlenceleri, elbiııelerinin rengi, ka

imkin hiaıl olacağı zannedilmek • diği manevranın tesirine atfedil • şının gözünün §ekli ile de meşhur olurlar. 

tedir. mektedir. Bu manevraların İngil • Eski Franstz başvekili Lavalin iki dudağı 
Piyaıa mahafili, ticari mübadele- tere tarafından Franaaya verilen arasında daima yarı yanmtş bir sigara 

lerle üzerinde yapacağı tesirler do- altı milyon ıterlinklik istikrazm dururdu; Mösyö Heryonun l~übaliliği k~-

1 

dar piposu da meşhurdur. Mıstcr Baldvın 
layııiyle, Franıadaki finansal buh· t rt"b' · F t d' · ıon e ı ının ransaya e ıyeıın • de pipo içer, fakat kullandığt çubuk Her-
ranın safahatını dikkatle takip ey· den hemen ıonra vukubulduğu ıöy-ı yon undaki gibi değildir: bir İngiliz dri.tn~-
lemektedirler. Bununla beraber lenmektedir. tunun büyük topu gibi ağır ve hcybetlı bır 
Fransadaki bu buhranın lngiltereye ipo . .. 

Buhranın aebebi 
faydası dokunmuı, iıterlin liraıı do- Mütevı ffa Venizelos, başı üşümesin di-
lara nazaran dütmüıtür. Berlin, 29 (A. A.) - Alman ha · ye "'npkasının altına siyah ipekten bir tak· 

frangı tutmak için uğraımaıına rai- ltalyanlar ncuıl tel.U ediyorlar? ber alma bürosuna Paristen bildiri- ke giyerdi. 

men Franıadan altın çıkmaıına mi· Pariı, 29 (A. A.) _ Stefani a • liyor: Hitlerin alnına düşen saç perçimini kim 

ni olunamıyacağı anlatılıyor. janıı bildiriyor: Pazar ıezeteleri münhasıran Al- hatırlamaz) 
D 

• "' d F b nk Faşist ltalyanın meşhur simalarından o· 
iier taraftan franıa nazaran Büyük miktarda Franıız altını • man reyı amın an ve ranaa a a· lan Sinyor Grandi de torbalaşmağa pek 

doların yükıelmeıi dolar piyaaaıı • nın Londraya gitmesi Pariı mali 11 iıkontosunun artmasından bahse- müsait iken iki tarafından budanarak ala· 

nı Franıız altınının çıkıt fiyatına mahfellerinde derin bir hoınutauz· diyorlar. bildiğine inkişafına imkan bıralulmıyan ko-

yakın bir hadde ulaıtırmııtır. lıkon· luk uyandırmııtır. Çünkü bu vaziyet, Eko dö Pari ıazetesi yeni para caman sivri sakalile meşhurdur. 

to fiyatının böyle yükselmekle ıer- İngilterenin Franıayı tazyik etmek buhranını hazine durumundan zi • Sinyor Grandi, geçenlerde Londrada 

maye burucunun büıbütün onune ve onu kendi arsıulusal ıiyaaaıına yade tiyaıal zorluklara atfetmek toplanan arstulusal konferansta pek iyi bit

ıeçilemezıe de tiddetle tahdidine ittirake mecbur etmek üzere çevir • icap edeceğini bildirmektedir. mediği franstzca ile bir nutuk irat etti. in· 
giliz gazeteleri ltalyan diplomatının lngil
terede fransızca söylemesine ehemmiyetle 
takıldılar; çünkü Sinyor Grandi gayet gü
zel İngilizce okuyan, yazan ve bu lisanı 
belagatle konuşan bir adamdır) Fakat 
ltalyan - Habeş harbinde, İngilterenin al

ltalyada Yeni 
Tedbirler 

Macar Başbakanı İtalyan - Arnavut 
Roma Anlaıma- Anlaşması 
sını Anlatıyor Arna vut Meclisi Anlaşmayı dığı vaziyete karşı ltalyanların hoşnutsuziptidai Maddelerden Mayi 

Mahrukat istihsal Ediliyor Budapette, 29 (A. A.) - Göm • Kabul Etti 
luğunu göstermiş olmak için lngilizler sİ· 
yasctlerinden dönünciye kadar İngilizceyi 

böt Romadan dönmüttür, Gömbött boykot etmişi Onun için nutkunu az bil-

Roma, 29 (A. A) - İtalyan ipti • bükUmet partiıi bqkanmın nutku • Tiran, 29 (A. A.) _ Mecliı dün· diği fransızca ile söylemiş ... 
dai maddelerinden mavi mahrukat na cevap vererek demiıtir ki: kü celaeıini yeni İtalyan • Arnavut Bu ftkrayı okuduktan sonra dütündüm: 

iıtihıal ederek ltalvanın bu sahada 60 milvon nüfuıu Avrupanm ıö- luk l" k ik l 1 iyi ki lngilterede sakal buakmak adeti 
J J ma ı ve e onom an aıma an· k 1 

tam bir iıtiklal temin etmeıine ma- beiinde, Avrupa ihtilaftan ortasın• nı tetkike haaretmiıtir. Batvekil yo tur 

tuf büyiik bir plan neıredilmiıtir. da, bir müaalemet adası tqkil ede • Fraıeri, bu anla·--ı--- ehemmi • uNe münasebet mih diyeceksiniz; ar-
8 -'~--- ' • 1 b l b h k ırua--.... zedeyim: lngilizlerin sakal bırakmalan a· 

u ~ tanzımıne memur o an ilecek erini ve u uıuıta ıere yetinden babaetmif, İtalyan • Ama- det olsaydı aziz diplomat Sinyor Grandi. 

komite diier mahruka~lara w ?e. niı • kendi memleketlerinin ve ıerek bü- vutluk doıtluju tarihini anlatmıf ve lngilizlere kar~ hiddetini göıtermek için 

bette alkol karıı tırılabıleceımı tea • tün A vrupanm nefine olarak devam· . I l Ama I ... protesto makamında belki kendi zarif sa· 

bit etmiıtir. lı bir ıurette teıriki meıai edebile- ybenhı tt~-~ aıkma arınik f dal vut .uıaha kalını da makasa tevdi etmek mecburi • 

H .. b" ak • . İ a fe ıgı e onom ay an ız d k 1 cak ı Bö 1 d h . uıuaı ır t un teaısat vaaıtaııy· ceklerini tesbit etmiılerdir. talya, . . yetin e a a tı ··y ece e e emmıyet-
le pa d k • b b b tta . etmııtır. li bir hususiyetini kaybedecekti ... 

ncar an ve e aen u u a n A vuaturya ve Macariıtanı birbirle. • . . 
lk 1 takt. ed'I kt" A-faltl •·· Fraten Karaburun tabkunatıyle .. . . k d ub a o ır ı ece ır • .ru ı -s- • rine bağlayan doıtluğu derinleıtir· ' .•. Boyle hır vazıyet arıııın a m terem 

lardan yai çıkarmak için komite, • • . ... . • ordunun seferberliği ve yabancı mal • siyasinin Wltandaıl"111 ne dütünüyorlar, 

Ra,ıırn__ Abbruz .... ve Lati' •1.. mek ıçın dıger memleketlerın de bı- buatın anlaımalara atfetmek iıte • bilmem; bizim Tanzimat edebiyatımızın 
·---, z- um vı a· · ·· •· · · aki d ki · · 
1 

. bl" b l zun omegımızı t P e ece erını diai askeri mana ile aizli maddeleri en büyük edibi Şinasi Pariste bulunduğu 
yet erıne te ıgatta u unmuı ve laf- • • '. . · · 
1 l • l "im • zannediyoruz. Zira, onlar da barı • ihtiva ettiği hakkındaki iddialan sıralarda sakalını kestırmtf ve çehrcıımn 
arın raıyone ıurette •t etı eııne flD ancak adalet eaaaı daireainde aldtğı yeni şekli gösteren bir fotoğrafını 
baılanmaıını bildirmittir. kat'iyen tekzip etmittir. Mecliı İm· lstanbula annesine göndermişti. Meşhur 

inkipf edebileceiini tamamen bi· zalanan anlatmaları ilk okunuıta İt· edibin frenk memleketinde sakalını kes • 

Trakya Tarihi liyorlar. tifakla kabul etmif ve bu metin tet- tirdiği burada duyulur duyulmaz Şinasiye 
bir kaJ'lıl ötedenbcri düşman olan sadrazam 

Ali Paşa, bunu suç sayarak hemen yazdığı 
bir tezkere ile ve: «Maaşının kat'ı, rütbesi• 
nin refi ve memuriyetinden defi ıı cümle • 
sile hakaret ederek Şinasiyi Meclisi maarif 
izalığmdan azlettirmişti 1 

Edime, 29 (A. A.) - Trakya ta· lık itlerini hazırlamıı ve umumi mü- kik edilmek üzere selihiyettar 
rihini ve Edime klavuzunu yap • fettiı Kizun Dirikin baıkanlıiı al- komiıyona tevdi edilmiıtir. 
makta olan tarihciler ırupu altı ay- tında bir toplantı yapmııtır. 

., 
Uzerinde Uçan Alman Fransa 

Tayyarecileri Hapsedildiler 
Berlin, 29 (A. A.) - Havaı ajanıı bildiriyor: 
Hava vekaleti, Strazburg üzerinde iki Alman uçağının uçuıuna dair 

matbuata hiç bir tebliğde bulunınamıt, fakat Fransız ha va ataıeai Leon 
Poinca~e'ye meıelenin halledileceğini bildirmiıtir. 

Bu iki tayyareci bir kampta iki ıene hapıe mahkum olmuılardır. 

Dış Mogolistan Mançukoyu 
Protesto Etti 

Moıkova, 29 (A. A.) - Tas ajan

ıı bildiriyor: Mogol hükumeti 
24.25.26 martta bir Japon· Mançuri 

mühezeıinin Mogol topraklarına 
taarruzu hakkında Mançuko dıt 
bakanlığına bir protesto göndermit
tir. 

Habeşistam n 
Elçisinin 

Eski Roma 
Seyahatı 

Kahire, 29 (A. A.) - Habeıiıta· 
nın eıki Roma elçiıi Y eıu Afevork, 
Portıaide gelmit ve aileıine kavuı • 
mak üzere Cenevreye ıideceiini 

ıöylemiıtir. 
Goreinı, Franıız, Belçika ve lngiliz toprakları üzerinde nizama muha-

Kabineye itimat lif olarak uçuf yapan tayyarecilerin hiyaneti vataniye cürmü ile taki • 

Mogol hükUıneti, meıuliyeti Man
çuri hükUınetine ait olan bu ıibi 

tahriklere nihayet verilmesi ıçın 
derhal ııkı tedbirler alınmaıını iıte
mektedr. 

Afevork, kendiıinin ltalyada bir 
vazifei mabıuaa ifasına memur e -
dildiğine dair olan pyialan tekzip 
etmittir. 

Atina, 29 (Huıuıi) - Baıbakan bata uğrıyacaklarını ıöylemiıtir: 
bemirciı dün ıü bakanı ve bat ba • Pilotları mahkum olan tayyareler Augsburg'dan Wurtzburga git • 
"-nlık muavini general Metakaaı mekte olan iki kitilik talim tayyareleriydi. 
ile yaptıiı müzakerelerden sonra 
~iikumetin nisanın yirmiıinde par • 
limento huzuruna çıkması kararlat
tırılmııtır. Parlamentonun kabineye 
itimat reyi vereceği muhakkak ad • 
dedilmektedir. 

llava hücumlarına kaTtı korunma 
tecTübeleri 

Atina, 29 (Huıuıi) - Dün gece 
~ada hava hücumlarına karıı ko
t'\ınma tecrübeleri yapılmıttır. 

&leçhulikitayyare 
Atina, 29 (Huıusi) - Gazetele

~11 yazdıklarına göre dün Paksos 
'dası üıtünden milliyeti meçhul iki 
~}"yare ıeçmi§tir. 

- Aman, Hasan Bey, duy
dun mu? 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

. . . Komik Şarlo latanbula 
seliyormUf-

Burada evlenecekmiı ! 
Sabi mi acaba 7 

Hasan Bey - Zannetmem! 
Benim duyduğuma göre, (Şeh
rin ıtıklar) ına et olsun diye 
(Şehrin karanbiı) adında ye

ni bir fibn çevirec:ekmİf ! 

lranm ithalat Ve ihracatı 
Tahran, 29 ( A. A.) - Geçen •~ 

neye ait neıredilen gümrük iıtatiı • 
tiklerine göre lranın ithalatı 823.6 
14.174 riyal ve ihracatı da 513.747. 
220 riyal olmuıtur. 

* 
Tahran, 29 (A. A.) - Yeni dıt 

hakanı Samii Bağdattan gelmit ve 
Şehintah tarafından kabul edildik· 
ten ıonra vazifeıine batlamııtır • 

Leh Dış Bakanı 
Vartova, 29 (A. A.) - Beck. 

dün akpm Londradan dönmüttür. 



4 Sayfa 

Akay Yeni 
Vapurlar Alıyor 
Bu iş için 600 Bin Lira 

Tahsis Edildi 

Bu sene Akay idaresi elde mevcut 
büyük vapurlardan başka iki vapur da
ha almak taaavvurundadır. Bu iş için 
f)()() bin lira ayrılmıştır. Bu para nor· 
mal vaziyette iki vapur almağa kafi 
gelmektedir. Fakat bu vapurları Deniz 
yollan idaresi bazı ecnebi firmalarına 
yaptıracağı kendi gemileriyle ısmarla
yacağı için bu para ile ikiden daha faz. 
la vapur temin edileceği Fahmin. edil
mektedir. 

Denizyolları idaresi bugünlerde te· 
muta bulunduğu ecnebi firmalarla 
henüz anlBfCUDam)ftır. Bu sebeple A
kayın, önümüzdeki yaz seferlerine tah
sis edeceğini tahmin ettiği vapurlar da 
18marlanamam1fbr. 

Kömür 
lstihsalatımıs 
Arttı 

Geçen yıl Havzada 2 milyon 
ton kömür çıkanldı 

r 
Hakkımız Yok Mu? 

Kapdan Kllltll 
Çocuk Bahçesi 

Alanyanm himmete muhtaç olduia 
baldnnclald bir yaP111HZa Alanya bele
diye reisi Hüseyin Doian jmn11z 
bir mdctupla fU cevabı yermeJdedir: 

Bir çok masraflarla özenip yapıldı • 
ğı bildirilen çocuk bahçeai denilen ma
halde yalnız yapılmış bir fCY varaa o 
da o mahallin dört duvarla çevrilmi§ ol
masıdır. Kapalı ve kapılan kilitli bir 
mahallin deve ve keçilere otlak yeri ol· 
duğunun ifade aebebi anl&JJlmamııtır. 

Bir kaç aene evvel mevcudiyetinden 
bahsolunan elektrik tesisatı tarihten beı 
sene önce ufak bir motör ve dinamo ile 
gayet basit bir tekilde ve aurcti husu -
siyede yapılıp borçlu kalan müessesenin 
kaçmasile kapanmıı ve ancak 1 1 ay de
vam edebilmiştir. Belediye esaab te • 
aiaat düşünmektedir. Bu teaisat beledi
yenin bir ,.dlık gelirinden fazla ahet
tiii iatikrazla yapılmakta olan Dim ka
nalı in,aatından sonra yapılacakbr. 

Alanya . Antalya yolunda Alanya 
mıntakaaı seçen ve bu yıllar unartıl

dıia gibi yayla yolu da seçen eene onar• 
tılmııtu. Hük1imet Te belediye yolu 
olmıyan yayla yolunun .eyliptan bozu
lan kıammın .köy kanunana tevfikan 
bu 8elle dahi onarhlm. .. ınm mukarrer 
olduiu anla11lmıfbr. 

Alanya limanında vapura timdiye 
kadar motör hiç ifletilmemif. böyle bir 
talep ve tctel:>büa te ..W olmanuttır. 

Merkeze bir saat mesafede menba 
yapılan bir istatistiğe aöre, mlan varken hallan kuyu suyu içtik-

cc 1935» yılında Havmdaki kömür leri hakkındaki yazı doiru değildir. 
iatihalitımız «2,340.991» tonu bul· Kasaba çeflDeleri (Sa sözü) menba 
mUflUr. Bu miktarın yüzde «3'2» aini suyudur. 
Ereili tirketi cxalrlan iatihsal etmİf" Sebze W infaab ikmal edilmek ü-
tir. l.tibealin Türk limanlanna verilen zeredir. 
miktarı «893,976» tondur. Türkiye Yangın tulumbau denilen moto • 
pazarlarına hamule ve etrafına verilen pombun makinisti mncut ve makine 
kömürün yekWıu ((963,159,,, yaban- hali faaliyettedir. ....,. .. . ..., .. 
cı pmrlanna yapılan .evkiyat ise ... ~ IJıi.:-:rmnm = 
cc 7 49,960» tonu geçmektedir. Şu halde delil, biiü teyit etmektedir. BilJau. 
Ereili bauamnın bu yıl Türkiye • ,._. ___.. ... r..m. ait bma 
ve yabancı puarlanna sönderdiii kö- h_U. ...:;::.. mı;. ..._ Wr aok-
mür «1,523,665» tondur. 1a7a ~ ............ 

1935 de Tiirkiyeden en çok kömür Melltapta •çocak ._.çeri-in elrafı 
aatm alan memleket ltalyadır. Bundan dunrla çıewrili " bpqa Hitlic:lin de-
aonra YunanWan plmektedir. Cüm- nilnıdtedir. ö,.ıe,.. ...... niçin ya-
hun,etin i1Bnmdan beri Ereili ha'VZUI pııl Jhr. ç-.w.,....,_..._...._ 
en yükeek imtibsalk ft ihracabnı ge- -.. Wr ...-k •••E81i "4UJ• • ._ 
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SON POST~ 

Hasara Uğrayan 
Camiler 

Mütehassıs işçilerin Azh
ğından Tamir Edilemiyor 

Evkaf Direktörlüğü seyyah mevsi
minin yaklafması münasebetiyle; bü
yük fırtınada hasara uğrayan ve halen 
çirkin bir manzara arzetmekte olan 
büyük tarihi kıymetleri haiz camilerin 
tamirini bir an evvel bitirmeğe .karar 
verrnwtir. 

Fakat bundan evvel de müteaddit 
defalar yazıldığı gibi İstanbulda bu ca· 
mileri tamir edecek ustalar ancak bir 
kaç ki,iden ibaret bulunmaktadır. Bu 
itibarla hrtınadan sonra uzun bir müd
det geçtiği halde hasara uğrayan cami
lerin tamiri mümkün olamamı,tır. 

Şimdiye kadar tamir edilenlerin • 
dedi 26 dır. Daha geride 14 kadar cami 
kalmıftır. 

Yüzünden 
Yaralanan 
Bir Davacı 
Mahkeme Kararile Güzel

lik Mütehassıslanna 
Gösterilecek 

Talebe Birliği Köycülük' 
Kolu Dün Toplandı 

Köylülerle Sık Sık Temas Edilecek 

Jün Hallıevindelıti toplaıllıya İftiralı edenler 

• c;ueoe birliji köycülük kolu dün iden köycülük kolunun köyiülere ~ 
Halkevi salonunda yıllık toplantısını yolda yardım yapabileceği hakkındq 
yapmıf, köycülüje aid kararlar ver· nqredilen bir kitap etrafında Lazı mD, 
mittir. Aynca bir program da hazır fa- na~lar yapıldı. Neticede talebeyJ' 
mlJflır. köycülüğe teşvik için konferanslar tet-

1 Dünkü toplantıda köylüleri uyan- b"bine, yazın ders tatili emuanda köyıt 
dırmak ve onlann ihtiyaciyle yakından lere gidilmesine, köylülerle 11k 811r tee 
alakadar olmak pyeaiyle tefekkül e- mu edilmesine karar verilmi,ıir. 

Sanayi birliği 
Feshedilmiyor 

Bina Ve Arazi 
Vergileri . 

Sanayi Birliğinin feshi etrafındaki Hazirandan itibaren belediyey4t' 

Bundan bir müddet evvel Hüseyin n~riyat üzerine birlik reisi V aaıf bir devredilecek olan bina ve arazi vergi• 
isminde birinin yüzünü kese~k yara- muharririmize demiftir ki: lerinde çalıfmak üzere maliye kadro
layan Mehmet, Nureddin, Sami, Ah- <<- Sanayi birliği ne feshedilecek- smıdan (260) kadar memurun isimleri 

met Ce ·1 d] 1..-. 1_ da hk tir. Ne de kendi kendiaini feshedecek~ maliye bakanlıgı'" na bildirihnistir Ba· , mı a ı ~ ar&a tın ma e- . . . .. .. · · 
melerine ağır cezada devam edilmiş- tir. ~ız 200.f~tor ~dan murek- kanlık belediyeye verilecek memurla-
tir. Tıbbı adli bu hususta verdiği ra· lt~p hır c~~ıyetız. Tabıatıyle .bu ce· ı nn sayısını az bulduğu için bu 1isterl 
porda yaranın kapandığı, fakat bunun mıyet harıcinde kalan daha bır takını henüz tasdik etmemi,ıir. Yeniden ba
yüzün güzelliğini bozup bozmadığının sanayiciler ve fabrikatörler buluna • zı memurların isimleri daha vekalete. 
güzellik mütehauıalannca teebit edil- bilir. Bunlar da itlerini Ticaret ve Sa- aönderilmittir • 
meai lazım geldiğini bildirmiftir. nayi Odası tarafından yaptınlmaaını 

Mahkeme bu raporu okuduktan isteyebilirler. Binaenaleyh böyle bir 
eonra azadan birisini seçmif ve bu ifin kaç kifinin itlerini _ Ti~et ve. ~?ayi 
güzellik mütehaasıalarından mütetek· Odaaı tarahndan gordurulmesını ıate· 
kil bir ehli vukufla tespit edilerek meleri bizim birliğin lüzumsuzluğunu 
mahkemeye bildirilmesini kararlafbr- ifade etmez. Biz tetkilihmızı daha zi. 

yade genitletebilmek için yeni bir mlfbr. 

Mısıra Kuru Uzum Sevkiyab 
Bqladı 

çok teyler diifünmekteyiz. Yakında 
heyeti umumiye içrimaı vardır. On • 
dan sonra vaziyetimiz daha ziyade 
tevazzuh edecektir • 

Bir Tesviyeci Yaralandı 
Bakır fabrikasında çallfBll tesviy~ 

ci Celal duvara dayalı bulunan .)()() ki
lo ağırlığındaki demire ayağı takılmıf 
ve yere yuvarlanmıştır. Demir zaYalh 
adamın üzerine düftüğünden Celal ifw 
de veremiyecek derecede ağır yaralan• 
mıftır. -çen yıl içinde yapmıfbr. - ...... 7. 

Son yedi yıl içinde havzada çıkan- Ha'/clcımız Yok Mu? Son günlerde Mısıra fazla miktar- 1 ı 
ıu kömür miktarı «19,004,528,, ton c1a kuru üzüm sevkiyatı yapalmaia haf" BUkreş elç1miz Geldi Yeni Nepiyat 
olup ihracat yektııu da «3,629,994» Eşek fj J lanllllfbr. Bu üzüm1e ho,af yapıldı- Göçmen i,Ieri hakkında Romanya '-------------
tondur. 1936 yılı ikincitefrinde ça)ıf- 1yat an ~~dan. ve b~lhaaaa. h~~f için Türk ü- hükumetiyle mutabak kalman noktala· 6 ~ .. ı::~en71i B~i~ m::d:aı:: 
maJa baflayan Sömikok fabrikam da Yu-kseJdı• zümleri tercih edildigınden M .. ırda rı hükümete arzetmek üzere Bükre, aaJ.ife olarak bir çok güzel tablolarla çık -
~ müelaet içinde ccl0,532» ton kö- kuru üzüm aarfiya~ ~ğı _ve pi- elçimiz MamduDah Suphi dün Roman- llUfbl'. Bu •7tda Ercümend Ekrem Tal~ 
mür eevkiyab yapaufiır. yuanın canlanacagı tahmın edilmek- ya vapuru ile tefuimize gelmiftir. Bu nam. Bürban Cahidin, Suat Dervifin. Ser-

Yunanh Bir Tüccar Mem- tedir. Üf8Dl Ankaraya hareket edecektir. ver Bedün yazalarile Ragıp Şevkinin " l(a. 

lnhisarlarda 80 Yaşını Geçen l k ti lSO ı:;o ... k G- d di Diğer taraftan Almanyaya da kül- dmlara Dütkün Bir Padiph: Kanuni Sul-
llamurlar TekaOde Sevkediliyor e e ne a..ıe on er liyetli miktarda eevkiyat baflamıttır. Bir Kapıca Taracadan OUştU, taa Süleyman• bathklı tarihi müaahabai, 

yalnız llOD haftaJar Almanyada in- Derhal Oldu güzel bir tiir, alakalı bir çok yazılar. re -
inhisarlar idaresinde çahf&I' 60 ya· Son günlerde Atpezanndaki qek cir piyasası durgunl8fmlf, fiyatlar 12 mnler ve fotoiraf müsabakaları vardır. 

fUU seçkin ~urlar ~=k~d~dan fiyatlan birdenbire 00 liradan •W. 50 liradan 11,50 lira d6'miiftür. Yeldeğinneninde Raıim P8f8 IO· 

itibaren tekaüde eevk lel' ır. liraya kadar w~":L--Jmi.h JL· vvel kagı~ nda Men-L- aparbmanı kapıcı11 
"f l • d hl" ,.UAAl'C: -r-r. &1 ay e 1 1 . ~ 

.. Maamafilı - vazı e e~nlame olane ıyet müfteri bu)!_mayan qekçiler timdi zmirden satllan incır kırk yatlarında lbrahim, dün apertıma-
........ -n ve bünyece -a me- --L • d'" fı da tıl L k n9l! ----'-en dü-.. .,.,--- keda . 1e . d ~urın ort tara n 1a ı& e,e ara· Mevsim batlangıcından 1 °""' yılı nın taraçasına çamafll' ıuıau. T 

i:Jr8!'~a r lf nn e a- ~akta ve ? nisbette de fazla pey ileri l 'ubat batlangıcına kadar lzmirde miiftür: lb~ bu aukut neticesinde 

A-1.ta k•lecak memurların mikta- aurmSaekttedil rlerb .. d b" ""k lm . 214,722 çuval inciri aabl~fbr· ndBu derhal ölmuftör_. ---

00
,... .._L • _..ıil L _ _.,!_ ıt ann ır en U"e yu se esme 

1 

müddet zarfında zmir lımanı an 
n 7 kadar mnmın eu me&teQll". --L-Y . d len b" ha la • • nxy·az u .. 1.1. • ....a.. Venı· Bir ~ unanistan an ge ır yvan yabana memleketlere çıkan n ıncır uu llilARIRUG 1 ' 

Taplllla Yeai Bir lemırluk tüccannın memlek~~ külliyetli m~k- miktan da 29,010,53'2 kiloclm. Kararname 
-L.:. -•-=-- tarda etek eevketmeeidir. Yunanh tiic- An'---adan L:u:-.:1..J::.:-e aofue .... -... Yem ywpıW.k ~ ,_..;. -~ına car fimdiye bdar 150 etek toplam..- w uuuınAPaw •- ™"'™" 

·· I~- bul, n-.,_lu Kadıkoy mın M"b l • lelDıetimizde - 1·-n ecnebilerin ailele-pre: .... n &IGr-• , • br. At pazannda 1atılmuı füpheli olan O B rı ,,...~ 
tablanncla birer aicil muhafızlığı ~e- kötü bir ~ bile eyice babahlanm1'> y rine gönderecekleri döviz hakkında, 

1 .. '----L..... icap etmektedır 1 Eczane 'er Maliye Vekaleti yeni bir kararname ha-mur uau &lUUllll • 1 o -15 liradan apğıya ntılınamağa '~ 
Bunun için de tapu ctirektörlüjü bazı batlam1ftır. zırlamak tadır. 
tefebbüelere airifmit ve aicil muhafız- Ba .-. ~ '""'' eı. ...--ı ----
lala memurlaiu brulmua icap eden p . Tal be . n __ -aa BeyoiJa: (Matkoviç, Kemal Rebul). TOtUnlerimize Rağbet 
111111

-'--'---'- L!-- .ramap'" batlamı• lftSIJO• e RIR UG11ta8ri Şifi: (Şark Merkez). Galata: (Mer • ~ U11111 T L-L Almanyanm Dreaten piyaaasmda 
br. n:_~t.nn ~--!-!-...l- 90nra derhal HükUmet; ıelecek den senesindeki kez). Samatya: (Teofiloa). BaJLDaÖ~: 

uu- - ~ ) s. lzmir ve Smmun tütünlerine kartı ta· 
faaliyete geçilerek memurluklar tqek- pansiyoner talebenin ücretleri hakkın· (Merkez). Bctiktat: (Ali Rıza · n • 
kül ettirilecektir. da 936 bütçe proje8iııde bazı değifik- yer: (Nuri). Büyükada: (Merkez). lep:~= ~~:::irde miifteri bul-

liklere lüzum görmiiftür. Bu değitik- Heybeli: (Ymuf). Haaköy: (Yeni Tür- •-
KUltar lnzanal Meclisi liklere nazaran Ankara liaesi ücreti kiye). Kaaımpata: (Yeni Turan). Şeh- maktayaa da en ziyade Türk tütünle. 

20() Gala I" . remini: (Nizam). Üsküdar: (imrahor). rine rağbet gösterilmektedir. 
Kültür Direktörlüğünde kültür di- 225 ten ze, taaaray ısesı ve Şebzadebap: (Üniversite). Karagüm -

rektörü Tevfiğin bafkanlıjı altında ilk k19mının üaeti 250 den 240 a indi- rük: (A Kemal). Aksaray: (Şeref). 
bir iım"hat meclisi toplanmıftır. Top- rilmi•tir. . . . . Fener: (Arif). Beyazıt: (Aaador). E- Sabıkalılardan bki ile bir arkadaşı 
lantıda ilk mekteplerin vaziyetleri gö- Kayaerı ve Diyanbekır pansıyo? minönü: (Mehmet K&zım). Alemdar: Rizeli lsmailin 22 liraaını yankeaecilik 
rütülmüf ve uygunsuz hareketleri gö- ücreti;; 1501~n 1~!.8 ~on;:;: .~ı- (Ali Rıza). Küçükpazar: (Necati). Ka- suretiyle atırmıtlardır. Zeki yakalan· 
rülen bazı muallimlere verilecek ceza- vaa 1 tan • ye, uta ya uc- dıköy: (Çubukçıyan, Hulüai). mıf, arkadatı aranmaktadır. 
1ar üzerinde yeni kararlar verilmiftir. ret 120 den 130 a kadar çıkarılmıştır. '--------------

Rizeli lsmailin 22 Lil"ISI 
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MEMLEKET HABERLER/ 

Yılın Her Mevsiminde 
•• 

Taze Uzüm 

J Zilede 
Ekim işleri 

Arapkir bağlarının üzümleri tam bir yıl dayanıyor fakat 
bu üzümlerin pazarlara sevki mümkün olmuyor 

Arapkirden bir görüniif 

Arapkir (Hususi) - Arapkirin en ı mamaktadır. Yalnız Elizize, Malatya
şöhretli mahsulü üzümleridir. Bugün ya taze üzüm gönderilmekte ve bura
Arapkirde dalından yeni kopmu' gibi larda yılın her mevsiminde taze üzüm 
taptaze ve kehdba gibi üzümün kilosu bulunmaktadır. Fakat üzüm buralara 
10 kuruşa satılmaktadır. Arapkirin bü- da bozuk yollardan hayvanla nakledil
tün üzümleri dalından koparıldıktan diği için Arapkirdeki nefasetinin yüz
sonra yılma kadar t~e~ğini muha~ de ellisini kaybetmektedir. Eğer tren 
edebile~ kış üzü~ler~dı~. ~a~at bu u : yoluna kadar muntazam bir şose ya· 
zümlerm Arapkırde ıstihlakı zaruretı l f .. b l""lar · · · d . 1 O,.. pı sa ve ennı am a aJ ıçerısın e 
vardır. Cünkü Arapkır tren hattma O k d b'll k' 
k

.1 ~ af d d' t trene a ar otomo ı e sev ıyat yapı-
l ometre mes e e ır ve mun azam 

b. l kt r. Üzümün t~ene kadar labilse bütün büyük şehirlerimizde yı
ır yo yo u 1 h . . d .. .. b 1 k 

hayvanlarla nakledilmesi icap etmek- ın er mevsımın e taze uzum ·uma 
te, bu suretle de mahsulün bütün ne- mümkün olacaktır. Bu hem Arapkirin 
faseti kaybolmakta ve bu yüzden trenle inkişafını temin edecek, hem de ü -
lstanbula, Ankaraya, İzrnire velhasıl zümlerimiz burada çürüyüp gitmiye -
büyük şehirlerimize sevkiyat yapıla - cektir. 

Sivas Köylerinde Yenilikler 
Sivas (Hususi) -Kaza ve nahiyeler

de bu yıldan itibaren büyük fidanlık-

lar tesisi kararlaştırılmıştır. Nahiye .. 
lerde köy ihtiyar heyetleri her on beş 
günde bir nahiye müdürlerinin riya -
setinde toplanıp köy işlerini konuşa -

caklardır. Kulam köyüne temiz bir 
memba suyu akıtılacaktır. Ulaş kasa· 

basının haritası yapılmaktadır. Yakın
Öa bitirilecektir. 

Balya Çocuk Esirgeme Kurumu 
Balya (Hususi) - Çocuk Esirgeme 

kurumu başkanlığına kültür memuru 

Hasan, muhasipliğe inhisar memuru 
'Kemal, veznedarlığa . ziraat memuru 

Ruhan, azalık@r_a tahsil müfettişi Ni-
hat, muallim Halil seçilmişlerdir. Ku

rumun yıllık bütçesi 800 lira olarak 
kabul edilmiştir. Kurum fakir ve muh

taç mektep talebesine öğle yemeği ver
mektedir. 

1 -~-jiiiiiW 
KERVAN YÜRÜYOR 
-97- }_- Bürhon Cahit 30 -3-369 

Karısma sordu: 
- Bu ne) 
- Heykel, Atatürkün heykeli! 
Gözlüğünü takıp baktı: 
- Ne kadar da benzetmişler, resim 

gibi! 
- Dün heykelin önünde tam dört 

saat mızıka çaldı. Halk marf okudu. 
Baksana çiçeklere.. halk demet demet 
çiçek getirdi. Heykelin ayaklarına koy
Clu. 

Caddeden, önlerinde mızıka ile bir 
bahriye taburu geçiyordu. 

Hatip tanıyamadı. 
O zamana kadar Türk bahriyc:lisini 

bu kıyafette görmemişti -

- Bunlar kim? 
Diye kansına sordu: 

- Bizim gemiciler! 
- Ya.. Ne kadar da temiz kıyafet-

leri var. 
Bahriye taburunun arkasından bir 

batarya topçu geçti. 
Sonra demir gibi adımlarile bir pi • 

yade taburu göründü. 
Halk askerlerin etrafını sarmışlar. 

mış sekiz yıl heyecan duymıyan kalbi -
ni titretir gibi oldu. 

Ne kadar olsa damarında Türk ka -
nının özü vardı. Altmış sekiz yıl med
rese, cami, kahvehane köşelerinde Mys 
tiqeu bir ömür çürüten ihtiyar kalbinde 
ilk defa duyduğu bu heyecanın mana· 
sını anlıyamadı. 

Ne oluyordu sanki l 
- Bir su versen el 

Kalbi çarpıyordu. 

Yudum yudum su içti. Biraz açıldı. 
Gözlerini caddeden alamıyordu. Far-

kında olmıyarak perdeyi açmıştı. 

Kaç yıl evvel vali ile ~rüşmiye git· 
tiğindenberi sokağa çıkmıyordu. Ro -
matizması azdığındanberi de üst kata 
çıkamaz olmuştu. Bahçe üstündeki o -
caklı kış odasından bir tarafa ayrıla -
mıyordu. 

Gelen giden de yoktu. 

Zile (Hususi) - Bu yıl ekim va -
ziyeti çok iyidir. Havaların iyi gitme
si, yağmurların mevsiminde ve faydah 
bir şekilde yağması mahsulü çok iyi 
beslemiştir. Ziraat Bankası da tam za· 
manında tohumluk dağıtmıştır. Yal -
nız Zilede dağıtılan tohumluğun milc
tarı 90 bin kilodur. Tokat, Erbaa, Nik
sar ve Reşadiyede dağıtılan tohum -
lukla beraber yekunu 500 tonu bul -
maktadır. Zeriyat miktarı geçen sene
ye nisbetle yüzde on fazladır. 

Sonbaharda 120 hektar afyon, 4700 
hektar arpa, 20,670 hektar buğc!ay e
kilmiş , ayrıca ekilmek üzere 9760 hek
tar, tütün ve emsali ekimleri için de 
,!930 hektar Hark hazırlanmıştır. Ka
za dahilinde ekilmeğe salih arazi mik
tarı 87,700 hektardır. 

Kütahya Halkevi Komiteleri 
Kütahya (Özel) - Halkevi komi

teler seçimi yapılmış, dil, tarih ve ede

biyat kolu komitesine muallim Efla
tun Güney, Hamdi Mengüç, Mehmet, 

lıyas ile tüccar Kıyasi İspartalı seçil-
mişlerdir. · 

Ar kolu komitesine Muallim Asım 

Doğan, Ekrem, Banka muhasebecisi 
Ragıp, saatçi Mustafa ve katip Ka

mükar, Soysal yardım kolu komitesi
ne doktor Said Keskin, Emin Onat, 
Fazıl Ahmet, Ferid Eğilmez ve Sıhhat 
müdürü Nazif seçilmişlerdir. 

Köycülük komitesine Ziraat Müdü
rü Fuat, ziraat memuru Bekir, orman 

mühendisi Celal, Baytar müdürü Ha
şim, llk tedrisat müfettişi İbrahim. 
Kitap ve yayım kolu komitesine Lise 
müdürü Musa Kazım, memur Hamdi, 
Tayyare Cemiyetinden Celal ve Sü-
rur, hakim Cemil Dershaneler kolu 
komitesine maarif müdürü Fazıl, mu

allim Mehmet, Müdrike, Mehmet Ali 
ve İbrahim. Temsil kolu komitesine 

muallim T urgud, inhisarlardan R8f.-;;id, 
tessam Cahid, muallim Rahmi, evkaf 
tan Hüsnü kızı Şadan. Spor kolu ko-

mitesine Dişçi Nebil, Manifaturacı 
Hamdi, çinici Ramazan ve Hamdi çe
lebi seçilmişlerdir. 

Şimdi cadde<Ien mektepliler geçiyor
du. 

Bir neşe kasırgası halinde asker a -
dımlarile marş okuyarak geçiyorlar -
dı. 

Ne okuyorlardı. 
Çıktık açık alınla. 
On yılda her ıavaflan 
On yılda on bet milyon genç 
Yarattık her yaştan. 

Hatip söylenen bu marşın musikisi 
kadar manasından da mütehassis ol -
mU;ŞtU. 

On yılda neler olmuştu. 

Demek kasabaya ~imendifer gelmiş
ti. 

Bunu hükumet yapmıştı.. Bu as -
kerler, bu toplar. bu dalga dalga ge -
çen denizciler, bu çiçek gibi gençler ne
reden çıkmıştı. 

Sahiden on yılda neler olmuştu. 
Demek ne şapka, ne yeni harfler 

korkuhı şeyler değildi. Sokaklarda ka
dınlar çarşafsız. peçesiz geziyorlar ve 
erkekler onlara sataşmıyorlardı. 

Belediye çavuşu Osmanın yeti::;miş 

gelinlik kızını ~ında şapka ile kapı
dan çıkarken gördü. irkildi. 

Genç kız çıkar çıkmaz karşıki kom
şusu tabur katibi ile karşılaşmıştı. Se
lamlaştılar. 

Tabur katibi ona bir daha bakmadan 
yürüyüp geçiverdi. 

Hatip hayret içinde kalmıştı. 

- Yaşaal 
Diye bağırıyordu. 
Mızıkanın canlandırıcı, hareketli ha

vası, halkın çılgın sevinci, hatibin alt -

Hele geçen yaz geçirdiği şiddetli bir 
nevazilden sonra kendisini toparlıya -
mamıştı. Karısının yaptığı ev ilaçlarile 
biraz iyileşmesine rağmen bir daha be
lini doğrultamadı. Nasıl oluyordu da bir rnüslüman ka

- dım o kıyafetile sokağa çıktığı hal
de taşa tutulmuyordu, arkasından tü
kürük yağdmlmıyordu. 

Namazı bile oturduğu yerde kılı 

yordu. 

Fakat kasaba ne kadar değişmişti. 

Herelcede Staj 
Gören Köylü 
Kız Ve Kadınlar 

Stajyer köylü kıa ve kadmlarla Son Posta 
muhabiri bir arada 

İzmit (Hususi) - Kandra ketenle -
rinin ıslahı ve bir kaç tüccarın keyfine 
tabi olarak yok fiatına satılmaması ve 
zevksiz bir şekilde imal edilmemesi için 
köylüler birliğinin aldığı tedbirler ae· 
mereli olmaktadır. 

Staj için Hercke fabrikasına gönde -
rilen köylü kız ve kadınları stajlarını bi
tirmişler ve Kandraya dönmü,şlerdir. 
Fabrikada bu stajyer köylü kız ve ka -
dınlara büyük bir alaka gösterilmiftİr. 
Bunlar köylerinde diğer köylü kadınla
rı yetiştirecekler, keten bezlerinin na -
sıl boyanıp, nastl beyazlanacağım öğ -
reteceklerdir. 

Köycüler birliği pek rağbette olan 

Ant alga 
Umumi 
Meclisi 

Sayfa S 

Antalya (Hususi) - Vilayet umu
mi meclisi top:c.Uı~ sında maliye endi· 
:~~~nine Hasan G:;K.ı.u, Ali Olcay, Meh
met Ali, Hamit, Ahmet Sevki, nafia 
encümenine Hüsnü, Pakize, Alim 
Mehmet, Hayriye, maarif encüme11ine 
Hasan Zihni, Gani Kaplan, l lasan Ka
rakaş, Mehmet, Sabiha, ziraat eneli -
·nenine Hayri, Tevfik, Hilmi Kaplan, 

uat Yörük, dahiliye encümenine 
r"uat:, Celal, Osman seçilmişlerdir. 
Meclisin ilk toplantısı münneebf"'tile 
büyüklerimize tazim telgrafları çekil -
miştir. 

Antalyada Bir Kaza 
Antalya (Hususi) - Serik kaza • 

sının Öründü köyünde 11 yaşında 
Mehmet oğlu Nuri mektebe gideı ken 
bir hayvan tarafından sürüklenmiş, 

beyni parçalanarak ölmüştür. 

lzmirde Yeni Bir Gar 
İzmir (Hususi) - Devlet demir -

yolları İzmirde bir gar yapacaktır. Gar 
iki hattın telaki noktası olan Hilalde 
yapılacaktır. 

Akşehir Hastanesi 
Akşehir (Hususi) - Burada yap

tırılacak olan belediye hastanesinin 
planları hazırlanmış ve Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kandra keten bezlerinin daha iyi fiatla ~~---•1!!!!!11!!'!!!!!~~!!~ 
satılması için de tedbirler alacaktır. 

Yalvaçta Fransızca Kurs 
Yalvaç (Özel) - Orta okuldan ye

tişenler kurumu tarafından öğretmen
lere, talebelere ve halka mahsus fran
sızca kursu açılmıştır. Dersleri orta 
okul öğretmeni Süleyman vermekte
dir. 

Ankarada Asrr Mezarhk 
Ankara, {Hususi) - Şarbaylık 

burada asri bir mezarlık kurmağa ka
rar vermiştir. Bu cümleden .:>larak An
karada bulunan mütehassıslar arasın
da bir proje müsabakası açılmış birin
ciliği bir Alman kazanml§tır. 

Proje tetkik edildikten ve kabiliyeti 
tatbikiyesi araştmldıktan sonra derhal 
faaliyete geçilecektir. 

BUT-UN U LKE.Y I' 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ô.T 1 

~nPosta 
DAKr ~IR. TL.A.Nı 

6UTUN ULKEYI HER ~N DOL.AŞIR 

Caddeden geçen alaylar bitmişti. ! - Keşki uyandıra idin, göreceğim 
Şimdi biraz evvel bakkal Nurinin ha- geldi. 
ber verdiği esnaf alayları başlamıştı. - Müderrisi görme. Öyle değişmi\ 

Bayraklar, çiçekler, yeşil dallarla kil 
süslenmiş otomobiller birbirini takip 
ediyordu. 

Ve halk bir ağızdan marş okuyor, 
caddeler bu sealerle inliyordu. 

Bu ne değişiklikti, bu ne heyecan-
dı. 

Hatip dizlerinde kudret bulsa soka
ğa fırlıyacaktı. 

Ne şeker bayramı idi, ne kurban 
bayramı .. 

Bu öyle bir bayramdı ki yatalak has
talar bile sevinçten canlanıyor, dışarı 
atılmak arzulan duyuyorlardı. 

Altmış sekiz yıl heyecansız, hare -
ketsiz bir mezarhk sükuneti içinde ya
şayan hatibin fersiz gözleri oluk oluk 
geçen halk alaylarına dalmıştı. 

Bu halka ne olmuştu. 

Bu ne sevinçti. 

Bu ne sürekli bayramdı. 
Kulakları uğulduyor, gözleri karın -

calanıyordu. 

Bu mahşeri andıran kalabalıktan o 
neden uzak kalmıştı. 

İçini çekti: 

- Mukadderat! 
Dedi. 
Karısı dizlerini oğuyordu. 

• - Dün müderris Hafız Nuri geldi. 
Sen yatıyordun. Belki bugün gene uğ-
rar. 

Hatip eski hapishane ve tarikat ar
kadaşını hatırladı: 

- O Antalyada yoktu. 

- Oğlu çağırtın!§. Şenlikler var di
ye gelmiş. O köse sakallı müderrisi 
görsett tanıyamazsın. Sakalı makalı 

kazıtmı~. olmuş hir didon. Bakkal Nu
rinin kansı söylüyordu. Müderris oğ
lunun sayesinde çok zengin olmuş. El
malıda arazi almış. Görsen bayağı 

gençl~miş. 

Hatip onun eski halini hatırladı. 
Evkaf dairesinde açık imamlık bek

lerken ne kötülemişti. Sonra ümitsiz
liğe düşünce Bediüzzamanm tarilcatı
na aığınmıştı. Hapishanede ona yar -
dım etmese aç kalacaktı. Demek bu
gün ... 

Caddeden geçen alayları kalabalık 
bir halk kitlesi takip ediyordu. Bun· 
lar simendifer bayramını görmek için 
civa~dan akın eden köylülerdi. Hepsi 
gürbüz. temiz, başlarında kasketlerıle 
marş okuyarak geçiyorlardı. 

Hatip Türk köylülerini iyi tanırdı. 
Vaktile ramazanlarda cerre çıktığı za
manlar onlarla dü§ÜP kalkardı. Fakat 

bu geçen köylüler hiç te o hatırladığı 
köylüler değildi. Utangaç, beceriksiz, 

kasabaya gelince yürümesini bile şa · 
şıran o eski köylüler mar7 değil Hahi 
bile okuyamazlardı. 

Onlar geçinciye kadar hatibin göz· 
leri pencereden ayrılmadı. 

( Arlra•t 11ar) 
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İngiltere Başve~illeri ESRARLA ÖRTÜLÜ BİR CİNAYET 
Para Sıkınhsı Çekıyorlar . · 

. . . . .. * .1! * . P anste Bir Bann Kapısından T abancab 
lngılız başvekıllennın otedenberı devam eden • · · · · 
şikayetleri üzerine maaşı8!'ın~n. arttın~m~sı için Bır El Uzandı Uf ak Bir Çocuk Ve 

avam kamarasına bır layıha venldı • · 

İngilterede başvekilin yıllık tahsi-J 
satı (5000) İngiliz lirasıdır .Bu tahsi
sat bizim paramızla (31,500) lira ka
.dar tutar. İngiliz ~ekilleri öteden 
beri bu paranın yetişmediğinden şika
yet ediyOI ve arttırılması için çare arı

yorlardı. Nihayet son günlerde Avam 
kamarasına başvekilin maaşını arttır
mak ve 8000 İngiliz lirasına vardırmak 
için bir kanun layihası verildi. 

Annesinin Sevgilisi Yere Yıkıldı 

lngiliz haşvekillerini maaşlarının az
lığından sızlanmağa sevkeden amille
rin birincisi vergilerin mühim bir ye
kun teışkil etmesidir. Beş bin isteri inin 
1500 zü vergi için kesilmektedir. fa
kat geride kalan 3500 isterlin de baş
vekile kalmıyor. 

Tutulan hesaplara göre bir lngiliz 
başveki]i her hafta asgari yüz kişiyi da
vet etmesi, yemek yedirmesi ve başka 
ıuretlerle ağırlaması lazım geliyor V azi 
fe ve makam yüzünden katlanılan bu 
zahmet maaşın 2000 isterlinini yut
maktadır. 

Başvekilin masrafı bu kadarla da 
bitmiyor. Başvekile tahsis olunan bir 
kır k~kü vardır ve buranın masrafları 
da ona aiddir. Geriye kalan paranın 
bir kısmını da bu köşk istihlak etmek

Bir· Kan ~,->·-. · 
. . . . . . . 

Davası --Mı? · 
Cinayet, Cinayeti 

Takip Ediyor · 

Fransada Merak Uyandıran 
Karışık Bir Dava .•. 

Paris Cinayet mahkemesi yeni ve 
meraklı bir davanın esrarını çözmekle 
meşguldür. Müddeiumumi maznun 
delikan1ının idamını istemiştir. F ran

İngilaz' La-vekili' Baldvın' --. sada büyük bir merakla takip edilen 
tarak harcetmelidir.>> bu davanın müdafaasını bütün dünya-

İngiltere ha§vekillerini bu sıkıntı• ca meşhur, Madam Staviskinin dava
dan kurtarmak için bir çok çareler dü- sını üzerine alan Mösyö Moro - Ciaf
şünüldü. Bunların birincisi hükumet ferri deruhte etmiştir. 

tedir. 

reisinin maaşını vergilerden muaf tut- Mahkemeye ancak bugün intikal 
mak. Fakat bu çare beğenilmedi. Çün- eden bu hadise 1934 senesinde Mont 
kü başvekilin halka yüklenen .fedakar- Kartre'de (Fare) barında su suretle 

Otomobil Masrafı hktan kendini istisna etmesinin eyi te- cereyan etmiştir: ' Suçla Stefani mahkeme de kendini miidalaa ediyor 

Bundan başka her başvekilin husu- sir etmiyeceği düşünüldü. ] 934 senesi kanunuevvelinin 22 in-
si bir katibi bulunmak icap ediyor, bu- Bunun üzerine başvekillere tekaüd ci akşamı saat 10 ... Madlen isminde 
nun maaşını da kendisi vermektedir. maaşı bağlanması da hatıra gelmiş, fa- bir kadın beş yaşındaki yavrusunu em
Sonra her başvekilin bir otomobili ve kat hu da beğenilmemişti. Nihayet niyet edecek kimseyi bulamadığı için 
~oförü bulunması lazımdır. Bunların başvekillere aid tahsisatın 8000 isterli- yanına almıs, ve (Fare) barında ası
masrah da kendisine aiddir. İngiltere ne çıkarılması düşünüldü ve 1930 dan kıyla olan r~ndevusuna gitmiştir. K~
harbiye nazırı ile bahriye nazırının bi- başlayarak bu güne kadar mesele tet- dm burada F uate isminde bir gençle 
rer resmi otomobili vardır. Fakat baş- kik edildiyse de bir karar verilemedi. buluşmuştur. 

masasında yatarken, bir arkadaşının [takibata maruz kalmııŞ, fakat henüz 
içeriye girmesi ve korsika şivesiyle mahkum olmamıştır. Asker kaçağıdır. 
mecruha bir şeyler söylemesidir. 

Rivayete nazaran bu arkadaşı, Fu
atenin başına gelen felaketi kanla hal
letmek istemiş ve gidip asıl katili bir 
kaç saat sonra öldürmüş ... 

Stefani, çocuğun ölmesine, ve Fu~ 
atenin yaralanmasına çok müteessir~ 
dir, ve: · 

vekilin otomobili hususidir ve masrafı 1, Çok, Ücret Az A ıkl b k ş ar ir enara çekilmişler, 

Dava çok meraklı safha1ar arzet~ 
mektedir. Stefaninin yakasını kurtarıp 
kurtaramıyaaağı jüri hey"etinin verece
ği karara bağlıdır. 

- F uate benim arkadaşımdı, yalnız 
(Madlen) le geçirdiği hayat yü?.ünden 
kardesıimle araları açılmıştı. Be1ki. ci· 
nayeti bu yüzden işlemiştir. demekte 

kendine aiddir. Basvekilin maaşı dü~ünülüyorken kb l h 1 k ..,., müsta e ayat arını onuşmağa baş- dir. 
Katilin avukatı Moro - Giafferi, Görülüyor ki İngiltere başvekili diğer nazırların maaşlarını da arttır- lamışlardır. Bu sırada erkek evlenmek 

maaşını idare edememekte ve kendi mak meselesi ileri sürüldü. arzularını ortaya atmış, kadın da koca-
hususi işlerine sarfedecek bir para bu- Çünkü başvekil muavininin yılhk siyle ayrılmak çarelerini düşündüğünü 
lamamakta, başvekaletten düştüğü za- tahsisatı 1800 isterlinden ibarettir. Hal~ ileri sürmüştür. Hararetli muhavereler 
manian düşünerek biraz para biriktire· buki başvekil muavini, üstelik Avam devam ederken, bir aralık genç aşık, 

Stefani Nasıl Bir Adamdır? 
Stefani Korsikada çeşid çeşid işler 

yapmıştır. Sırasiyle : Kasap, nalband, 
şarapçı olmuştur. KaçakçıJık, Heroin
cilik, randevu evi işletmek suçlarından 

suçlunun kafasını kurtarmak için uğ~ 
raşmaktadır. 

memektedir. kamarasında liderlik yapar. 

Davanın arzettiği karışık safhalal 
Fransız adliyecilerinin merakını tdhrilf 
etmiştir. Netice merakla bekl~niyor. 

kadının çocuğunu kucağına almw, ok-
<CFakir Düttiim>> Mister Makdonaldın kabinesinde şamağa başlamıştır: 

Bu yüzden Lord Oksford 1920 de başvekilmuavinliği yapan Mister Bald- • 
Hauptman Y ar.ın idam şu sözleri söylemişti: vin bu işi yaptığı zaman: 

c<Dokuz yıl başvekillik et- <cDünyada bu kadar işi çok bir ma-
tiğim halde bu makamı eski- kam bu kadar az ücretle idare olunma
sinden çok fakir olarak terket· mıştır» demişti. 
diyorum. Bu memlekette başvekillik e- Nihayet bu günlerde İngiltere haş
debilmek için insanın hususi iradı da vekili ile arkadaşlarının paraca biraz 
bulunmalı ve bu iradı da maaşına ka- ferahlayacakları anlaşılıyor. 

------.. -----.. -------·----------------
(; 0 N U L iSLERi 

Nispet için 
Evlenmeğe 
Kalkan erkekler 

<ıGeçende bir erkek bana talip oldu. 
Tahkik ettik. Aldığımız mallimat lehin
de çıktı, nişanlanmağa karar verdik. 
Tam nişan günü erkekten bir mektup 
aldım. Nişana bozmaklığımızı teklif e
diyordu. Şaşırdım kaldım. Bu bekle -
mediğim darbe beni çok sarstı. Sebep 
te söylemiyordu. Mecburan nişanı boz
duk. Fakat ondan sonra sebebini araş
bnnağa koyuldum ve şunu öğrendim: 
Bu ııenç, bir başka kızı seviyorınu§. Kız 
sevgilisinin benimle nişanlanmak üzere 
olduğunu haber almca ona haber gön
dermiş. T ckrar barışmışlar ve evlen • 
meğe karar vermişler. Peki amma bu 
işde benim günahım neydi?» 

İclal 
Demek ki noksan tahkikat yapmıı • 

ımız. Anlqılıyor ki bu genç sevgilisine 
nispet yapmak için sizinle ni'8fl.lanma -
ğa tqebhüs elmiş. Siz de hakikati öğ
renmeden kendinizi tehlikeye atmıısmız. 
Maamafih müteselli olunuz. Çünkü bu 
felaket evlendikten sonra da sizin ba -
tmıza gelebilirdi, ve o vakit tamiri müm
kün olmazdL Şimdi kayıbmı:z büyük ıa-

ydmaz. Filvaki böyle bir vaziyet bir genç 
im: için büyük bir darbedir. Fakat 
mes'u)iyeti biraz da kendinizde arayı • 
nız. 

*** 
<C 18 yaşında bir kardeşim var. Ma-

hallede bir kızla sevişiyorlar, bu kız 
kardeşimle evlenebileceğini zannediyor. 
Halbuki kardeşim henüz tahsilde. evlen
mesi şimdilik mevzuu bahs değil. Yalnız 
bu sevgi okumasına mani oluyor. Onla -
rın bu münasebetlerini bozmak istiyo • 
rum. Böyle bir teşebbüste bulunmaklı -
ğ:ım doğru olur mu?» 

Feride 
Evvela kardeıinizin kulağmı çekiniz, 

sonra da bir fırsatını düıürüp km ikaz e
diniz. Gençlikte böyle ıeyler olur. Bü -
yüklere düten vazif.e onları tenvir etmek, 
ve hataya düımelerine meydan verme -
mektir. 

*** 
Samatyada Suat: 

Aileleriniz arasındaki soğukluk: ilele -
bet sürec:ek değildir, ıimdi aradaki mü -
nasebet bozukken hu mesele Üzerinde du 
rursamz mutlaka menfi netice alırsınız. 

Onun için bir müddet sabrediniz. Ara
daki münasebet düzelinciye kadar ses 
çıkarmayınız, aileleriniz tekrar ban~ın
ca va:ziyetlen istifade edersiniz. 

TEYZE 

- F ransuva, bak sana ne ciciler al
dım, diyerek çocuğa aldığı hediyeleri 
vermek istemiştir. 

işte tam bu sırada ortalığı biribirine 
geçiren tabanca sesleri duyulmuş. ço
cukla beraber genç aşık yere yığılmış
lardır. 

Edilecek Mi? 
Göğsünden yaralanan aşık derhal 

hastaneye kaldırılmış, tedavi altına a

Vali Yeni Bir Teşebbüste Daha Bulundu 
lınmıştır. Zavallı yavrucak ise yolda Trenton, 29 (A. A.) - Bu ayın mi zabıta tarafından gizli tutula~ 
ölmüştür. Barda bulunan müşteriler- otuz birinde idamı mukarrer olan bir ıahsın yaptığı beyanatın 
den biri de hafifçe yaralannıı~tır. Hauptmanı kurtarmak üzere yeni kopyasını gönderdiğini haber ver• 

Cinayeti Kim ftledi? te§ebbüsler yapılacağı zannedili • mektedir. Bu tahıs Lindenber • 

Barda bulunanlar cinayet hakkında yor. gin çocuğunu kendisi kaçırdığınİ 
zabıtaya şunları söylemişlerdir: Hukukçular, cezanın bir kere da- söylemi§ ve Hauptmanın çocuğun 

Barda şüpheli hiç bir kimse yoktu. ha imhaline kanunen cevaz olma • kaçırılması ve katli ile hiç alakadaJ 
Bir aralık kapı aralandı, siyah bir ta- dığı mütaleasındadırlar. Bununla bulunmadığını ilave etmİ§tİr. 
banca tutan ·bir el kapıdan uzandı, bir 
kaç el ateş etti ... Ve kaçtı gitti... beraber, vali Hofman, mahkumün Zannedildiğine göre hakim Wj .. 

Derhal faaliyete geçen zabıta cü- lehindeki teıebbüslerini tekrarla • lentz bu vesikaya az ehemmiyet ver 
rüm mahallinin üç yüz metre ötesinde mak azminde gibi görünüyor. mekte ise de bu adamın sorguya Ç• 

Stefani isminde bir Korsikahyı yakala- Vali Hofman, bu defaki imhal ~- kilmek üzere çağrılınaaını itletmiı 
mıştır. Fakat Korsikab bir ip ucu verme lehini incelemek üzere af divanım tir. 
miş, inkar etmiştir. yarın için toplantıya davet etmif -

Tam bu sıralarda yeni bir hadise tir. 
daha olmuş, cinayeti büsbütün.esrar:n- Müddeiumumi Vilenjit, bu imhal 
giz bir şekle sokmus meçhul hır el Ste- I b' h 1 f t t k · t' ' ta e ıne mu a e e e me nıye ın • 
faninin kardesine bir kursun sıkarak d I w k d' fik · b · · 
··ıd·· .. .. ' ' · e o magını, en ı rınce u ıtın 
o urmustur. 1. · ld w ' Dü.w .. Ç" ü]· .. münhastran va ıye aıt o ugunu 

gum oz uyor .. l . . 
1 dak.k k d . t t soy emıttir. ste o ı aya a ar emaye e ra-

fınd~ ketum hareket eden Stefaninin Vali, alakadar makamlar kend • 
dili bu vak'a kendisine söylenir söy- iafüri selihiyet sahibi olar~k tanı· 
lenmez derhal çözülmüş ve şu yolda dıkları takdirde yeni bir mühlet 
itirafa başlamıştır: vermeğe hazır bulunduğunu aöyle -

Rus Tayyarecilerinin Büyük 
Bir Uçuşu 

Moskova, 29 (A. A.) - Kutup 
seyahati için sureti mahsuaada tadil 
edilerek Sovyetler birliği k~braman 
tayyarecilerinden Vodapinanof ile 
tayyareci Makotkin tarafından pi • 
lote edilen iki uçak bugÜn saat 10.45 
de Moskova-Arkanjel-Yeni Zambl
Fransova Jozef kıt'ası uçuşuna çık· 
mışlardır. 

- Fuateye ateş eden kardeşimdir. mit ise de, hakimler, onun bu hu -
Onu öldüreceğini haber alarak mani ıu~ta salahiyettar olmıyacağını id -
olmak istedim. Yetiştiğim zaman cina- dia etmektedirler. 

yet işlenmiş bulunuyordu. Tabancası- Hauptman masum mu? ı 23 Nisan 1 
nı aldım ve götürdüm sakladım. Ve ta- Çocuk Bayramı haftasının ilk günüdür. 

bı ... 1 
ben de kaçtım.>> Trenton, 29 (A. A.) - «Sunday 1 h 1 Yavru1annızın bayramı için azır anı- 1 

nız. 
Asıl s, ayanı dikkat olan nokta Fau- Timeı Advertiner» gazetesi vali 

te kurşunu yedikten sonra ameliyat Hoffman'ın af divanı azalanna, is- L--------------
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• 
yardım edemem,, 

1 Haydarpaşa Hastanesi 
Portekiz Başvekilinin Bu Q 
Cevabı Bir Genç Kızın peratÖrÜ Ne Diyor? 
Bütün Ümitlerini Y ıkh 

lnönü Muharebeleri Nasıl 
Cereyan Etmişti? 

Bu Muhar~belerin Ordumuz Tarafından Kazanılması 

Bir kaç gündenberi Paris gazeteleri Por
tekizde ııeçen ufak bir hadise ile meıııuJ
dürler. Ufak diyoruz, görünüıte ufak ea -
yılan bu hadise tam bir aydanberi Porte -
kizde bitip tükenmez dedi kodulara yol 
açmış, buna mukabil de halkı memnun et· 

Bir milyoner baba evladını inkar ederse 
tıbbın elindeki hal çareleri zayıftır 

(Son Posta'nm doktoru yazıyor) Bugünkü inkılabı mızın 
Yıkılmaktan 

T emeİini Daha O Zaman 
Kurtarmıştır [*] 

Muharebenin c:erqam: 1 
9 ikinci µnun 921 akpmından itiba -

ren düşman kuvetleri Türk ordusunun iş

ıal ettiği mevzie yaklapruflardı. 1 O ikin
ci kanun 921 sabahı cephenin her tarafın
da sis vardı. Dütman bu sisten istifade e
derek Türk mevzilerine, muharebe mesa • 
fesine kadar, yanaştı ve Iİa kalkar kalkmaz 
taarruza başladı. 

Demiryolunun cnubunc:laki ( 4) üncü ve 
( 1 1 ) inci Türk hrkalan düşmanın bu şid
detli taarruzlannı muvaffakiyetle ve hatta 
mukabil taarnızlar bile yaparak tardetti -
ler. Fakat demiryolunun fimalindeki mev
zi aksamını [Metres tepe • demiryolu dir
seği battım] inale memur olan 24 Üncü 
fırka buraya vaktinde yetitcmedi, bu fır • 
kanın ( 1 34) üncü alayı Metres tepeye tır
manırken; burayı daha evvel tutmuş olan, 
düşmanın fiddetli ate§İne maruz kaldı. Bu 
vaziyet karf151nda gerk bu alay, gerekse 
bunun cenubunda ilerlemkte olan (32) in

Birinci İnönü muharebesine ait kroki 

ci alay geriye çekilerek (Rıza paşa - Po'- kefe örnek olacak kadar büyük bir serin 
ra) hattını iJgal ettiler. l.nönü mevziin şi - kanlılıkla emir ve kumanda eden miralay 
mal cenahı bu suretle 1&rka doğru kıvrıl - İsmet Bey [2] bu sırada, (Poyra) nın 
mış oldu. Bu vaziyet (Metres tepe) yi iş- Yunanlılar eline geçtiğini ve (24) üncü 
~al eden Yunan kuvvetlerinin [bu kuv • fırka kuvvetleıinin Rıza paşa istikametin· 
vetler 7 inci Yunan fırkasının sol koluna de şarkı şimaliye doğru çekildiklerini ha • 
mensuptular] Buradan cenuba ve şarka ber aldı. Bu suretle mevziimizin orta kıs -
doğru taarnız ederek mevzii yarmalarına mında bir gedik açılmııı oluyordu; Rıza pa
imkan doğurmuıtu. Nitekim Yunanlılar şa istikametine çekilen (24) üncü fırka 
Metres tepe ve cenubundan hem şarka kuvetleri de cenupta kalan büyük kısmı
doğru, (Poyra) istikametinde; hem de mızdan ayrılmış olacaklardı. Buna meydan 
cenuba doiru. (İnönü) istasyonu istikame- vermemek ve ertesi günkü muharebeye 
tinde şiddetli taarruzlar yaptılar. Bu taar- daha müsait şartlar altında devam ederek 
ruzlar (24) üncü hrkamız cephesinde şar- zaten bugün hayli yıpranmış olan Yunan 
ka doğru inkİf&f edebildi ve Yunanlılar kuvvetlerini mağlup eylemek maksadile, 
(Poyra) yı ele geçirdiler. Lakin cenuba; garp cephesi kumandanlığı, emrindeki 
gerek ( -4) üncü fırkamızın aağ cenahını kuvvetleri (Beşkardeş dağı • Otlu hali) 
kuşatacak tek.ilde. gerek9C ( 4) üncü ve mevziine çekmeğe karar verdi. Bu karara 
( J t ) inci fırkalarımızın cephelerine yap• nazaran yeni mevziin, demiryolunun ıi .. 
tıklan taarruzlar, bu iki fırkanın çok bü- malinde kalan kısmını (24) üncü fırka 
yük fedakarlıkları neticesinde tardolundu. kıt' al arı; demiryolunun cenubunda kalan 
Ancak, mevzün ıimal kısmının p.rka doğ- kısmını da 1 1 inci fırka kıt" alan İşgal ede· 
ru kıvnlrnıı olmaaı İnönü mevzilerinin he· ceklerdi: ( 4) üncü fırka da geride ihtiyatı 
yeti umumiyeainin ıimalden ihatasına im • teşkil edecekti. Bu karara ve yeni mevziin 
kan verecek bir vaziyet doğrurmuş bulu - vaziyetine göre: düşman ertesi gün de Es
nuyordu. Garp cephesi kumandanının elin- kişehir istikametinde ve demiryolu boyun· 
de ne bir mukabil t-rruzla bu vaziyeti ıs· ca taarruza teşebbüs ederse şimalden ve 
Jah edecek kuvvet ve kudrette bir ihtiyat cenuptan açılacak yan ateyleri altında ka
ne de böyle bir taarruza destek olacak lacak, tabiri mahsusunca torbaya girmiş 
kuvvetli bir topçu mevcuttu. [ 1] Cephenin olacaktı. Filhakika bu mevziin orta kısmı, 
diğer kıaımlanndan da kuvvet iktiiat ede- büyüic zayiata katlanmadan eeçilemiyecek 
rek, mukabil taarruza elveritlj bir ihtiyat kadar, düz ve açık araziyi ihtiva eder; ce
toplamak mümkün değildi. Çünkü düşman nup ve bilhassa ıimal kısmı ise, mükem -
bütün mevzilerimizin imtidadı boyunca ve mel birer yan mevzii halinde, mevziin or· 
faile kuvvetlerle fiddetli taarruzlar yapı - ta kısmını himaye edecek bir şekil arzey• 
)'ordu. O halde mevziin bu tehlikeli vazİ· ler. Binaenaleyh cephe taarruzlarile netice 
yetini düzeltmek jçin batbca çare, bu mev- almaia uğraıan Yunan ordusu ertesi gün 
ziin merkez ve cenup ltıaınını da daha ge- de bu taarruzlarına devam ettiği takdirde; 
riye almaktan ibaret gibi görünüyordu. gerek bu mevziin bilhassa yan ateşlerine 

miştir. 

Haydarpaşa Nümune hastanesi, 
.kap~sında~ .içeri girerken burada eski 
tıbbıye sesırıyatlarında geçen günlerimi 
hatırladım. Bu yepyeni binanın çok te

miz boyalı, merdivenlerinden yukar1ya 

Hadiseyi anlatalım: 
Küçük Portekizin paytahtı olan Llzbon 

postahanelerinden birinde Roza isminde 
sarışın genç, güzel bir kız çalışmaktadır. 

Bütün işi postahanenin yukarı odalarının 

birinde yalnız başına mektuplan damga· 
lamakdır. Bu, 1 7 yaşındaki güzel 1uz bir 
taraftan mektupları damgalarken, bir ta
raftan da harikulade sesile şarkılar söyler. 

çıkarak baş hekim Bay Kazımın oda

sında Bay F eridunla karşıla9tım. 
Almanyada uzun zaman kıymetli 

çalışmalar yapını§. f zmir muhitinde . 
bir çok seneler kusursuz ve muvaffa- · 
kiyet1i mesaisi ile tanınmış olan çok 

değerli meslekdaşım Bay Feridun ken
dine has nezaketiyle beni koridorlar
dan dolaştırarak şef odasına götürdü. 

Sesi o kadar mest edicidir ki, başında 

bütün postahane memurları olmak üzere 
civardaki ticarethane, mağaza, atelye me· 
murları Rozayı zevkle dinlerler. 

Ve konuşmağa başladık: · Rozanın şöhreti bu suretle yavaş yavaş 
bütün şehre ve nihayet bütün Portekize 
yayılmıştır. Posta ve telgraf idaresinden 
bir heyet bir gün toplanarak genç kızın 

İtalyaya musiki tahsiline gönderilmesini 
kararlaştırmışlar, ve memleket şerefini 

mevzuu bahsederek başvekil Portekiz dik-

- Son Postanın açtığı anket hak· 
kında çok kıymetli malumatınızı aıJ.'. 
mak istiyoruz. 

tatörü Salazar~ müracaat ederek istek -
]erini bildirmişlerdir. Salazar heyetinin ar
ı.usuna karşı lakayt kalmamış ve meseleyi 
hasıraltı etmiyerck kendilewini muayyen 
bir günde davet etmiştir. 

- Bu hususta biz operatörler, ano· 
malik noktai nazarından daha çok a
lakadar eden mevzular üzerinde görü
şebiliriz. Anlatayım: Bir çocuk ekse
riya babasının ufak tipinde bir modeli 
oluyor. 

Ferıduıı ~evKt:t 

cuğunu miras işleri sebebiyle ve 

yahut başka herhangi bir sebeple inka"' 
etmezse bugünkü tıb formülleri bunu ı 
hakikatini ortaya atmak noktai na;, 
rından pek zayıf bir neticeye varabil 
Tababet bu hususta daha kat ' i form ' 
ler bulmak zaruretindedir. O gün posta ve telgraf erkanı giyinip 

kuşanarak ve yanlarına genç ve güzel Ro
zayı da alarak diktatörün karşısına çık -
mışlardır. 

Salazar heyeti nezaketle karşılamış, yer 

Güzel ıesli Roza 

- Anasının olamaz mı? 

- Benim farkettiğime göre kız ço-
cuk anaya, erkek çocuklar babaya doğ
ru gidiyorlar. Benim çocuğumun nok
tası noktasına teşekkül ve moral itibari
le bana benzediğini görüyorum. 

Nesil itibariyle de gördüğüm şey er

kek çocuklar baba akrabalarına amca 
ve amca çocuklarına kız çocukları da 
teyzeye teyze çocuklarına doğru tema· 
yül ediyorlar. Ve bu gidiş anatomik 
şekil üzerindedir. 

- Karakterleri ıçın ne düşünüyor
sunuz? Bazılarına göre {seks) noktai 
nazarından kız çocukları babaya erkek 

çocukları anaya daha fazla alaka ve 

sevgi gösterdikleri mevzuubahsoluyor 
ne dersiniz? 

- Bu hususta kat'i bir fikir vermek 
salahiyetinde değilim ve bu noktalar 
ekseriyetle siz ruhiyatçıları ve asabiye· 
cileri daha fazla alakadar edecektir. 

- Doğuş (anomalileri- ş~killeri 
leri daha çok anadan mı, yoksa baba

dan mı intikal eder?. 

- Biz anomalileri hem anadan hem 
babadan miras olduğunu goruyoruz. 

Syg daktilie bu anomaliler pek çoktur. 
- Yüzün alt ve üst kısımların~ 

teşekkülüne göre ulviyet ve si.ifliyet 
meseleleri hakkındaki mütaleanız L murumuzdur. Bu ses terbiye görür Roza 

İtalyada musiki tahsilini yapacak olursa, - Tekamül muhitin yardımı 

göstermiş, ıiıara ikram etmiıı ve ıonra ar
zularının bir daha tekrarını rica etmiştir. 

Heyetten biri kısaca meseleyi yeniden an• 
latmış: 

- Roza harikulade bir ses sahibi me -

memleketimiz büyük bir şeref kazanmış ile olur. Dimağ işledikçe faali-
olacaktır. Güzel şarkılarının şöhretini siz yetin randmanı o nisbette fazla eeerle
de biliyorsunuz, Müsaadenizi istirham edi- ri ortaya atar. irsen zeki doğan çocuk
yaruz, demiştir. ta bile muhit yardım etmezse netice sı-

- Katagorileri en çok yaradığı n c k· 
ta nedir? .. 

- Biz operatörler ameliyat esnasın-
da veyahut sonra kansız k a lan hasta) a 

kan nakletmek için kan gruplarından 
istifade ederiz. Fakat buradaki kan 

grubu anne baba ve çocuk arasındaki 
nesep meselesini halle kafi olamadığını 
zannediyorum. Fakat bizde bu grup
lar işimize yarıyor. 

- Gatagorili:ı.iyle ırkların biribirin
den ayrılması mümkün değil midir~ 

- Kan yolu ile mi, hiç zannetmiyo

rum aziz meslekdaşım. Yalnız morfolo
ji noktai nazarından ırkların t~hisi i
çin Bülcreşteki Anatomi hocası profe
sör Renier'in en geniş rnikyastaki te t
kik ve mütalealarını gördüm. 

Yalnız ırkların değil, muhtelit millet· 
lerin bile morfolojik nokta i nazarından 
biribirlerinden ayrılan bir çok hususi
yetlerini hazırladığı bir (kıhıf) baş 
kolleksiyonunda tesbite muvaffak ol· 
muştur. Peştedeki teşrih müzesinde <le. 
yine bu hususta hazırlanmıs mütalealar 
ve eserler vardır. ' 

Mesela nasiyei cephedeki genişlik, 
inhina,a düzlük alt çene kemiğin vazi
yeti gayet ince noktalara varıncaya ka
dar tetkik edilmiştir. 

- Bu hususta alınan neticelerin 
hulasası nelerdir) Neticede muharebeyi kazaıimak iÇin da- istinat eden hususiyeti ve gerekse 4 üncü 

ha bir miktar arazi, bir kaç tepe terket - fırkanın ihtiyat olarak eld~ alıkonuluşu 
m"ek büyiik bir fcdaki.rbk olmazdı; a,ncak hasebile daha çok yıpranacaktı. Bu yıpra
(Eakifehir) i düpnana terkedip te (Eski- nış layık hadde varınca bir mukabil taar
tchir • Afyon) demiryohmun Yunanlılar ruz, kat'i neticeyi almağa kafi gelecekti. 
eline geçmesine meydan vermemek çok Bu karar .emir h~line lconulup kıtaata 
mühimdi. Çünkü Yunıyıblar bu demir yo - tebliğ olunmazdan evvel, Türk ordusunun 
lunu, cephelerinin gerisinde, mükemmel hep ileride, düşman tarafında olan gözleri 
bir manevra hattı olarak kullanabilirler, sabahın alaca karanlığında şu manzarayı 
Buna ve Afyon gruplarına mensup kuv - ı gördü: Bursa istikametine giden yollar, ar
vetlerini fimalden cenuba; cenuptan ıima- kalarını İnönü mevzilerine dönmüş Yunan 
le naklederek ietedikleri yerde merkezi kıt'alarile dolu idi. Yunanlılar mağlubi -
ıiklet teıkil edebilirlerdi. yetlerini filen itiraf etmişler, çekiliyorlar -

Salazar bu izahattan sonra ayağa kalk- fırdır. Bunu hayatta muhtelif ycışlarda
mış. baş parmağile bıyığını kaşımış. sonra ki insanlar üzerinde tecrübe edebiliriz. 
heyete dönerek şu cevabı vermiııtir: _ Katagorilerile çocuğun bir baba 

- Sinyorlarl.. Teşebbüsünüzü takdir e- ve anaya aidiyeti hakkında bir fikir ve 
diyorum, Rozanın, kıymetini işittim ve bi • 

netice alabilir miyiz? .. 
liyorum, san' atı ile memleketimize şeref 

- Şüphesiz ki kıymetlidir. Yalnız 
bugün ye bu asırda değil bundan bir 
çok asır evvelki insanların bu hususta .. 
ki farklarını bu tetkiklerle izah müm

kün olabiliyor. Irkların ayrılmasında 
kan yolu ile varılamayan neticeleri bu 
morfolojik tetkikatın pek saQ..elikle hal .. 
ledecek mahiyette olduğu görültiyor. - Biraz zor. Filvaki ilim çalv:ı vermek meselesinde sizinle ayni fikirde - T yor. 

yim. Fakat maalesef teklifinizi de kat'iyet· Fakat kat'i netice verebilmesi ihtimali 
le reddetmeğe mecburum. Çünkü bütçe • yok gibidir. Dört sene evvel tıbbi bir 
miz fakirdir. Ağhyanlara para veremedi • Alman mecmuasında okuduğum bir 
ğim bir zamanda tarkı söyliyenlere yar • makalede bu noktaları şüpheli olarak 
dım edemem!.. gösteriyordu. Bir milyoner, kendi ço· 

- Bizim davamızda işaret ettiğimiz 
çocuğun kan yolu ile bir neticeye va
rılacağı hakkında kanaatiniz?. 

- Pek kat'i değildir aziz kardeşim. 
Dr. Etem V aaaaf 

[Nitekim biz bu battm (Kütahya-Eski· du. Kıt' alarımız düşmanı takibe sevkolun
,ehir) kıemmı böylece kullanmak ıuretile dular. Fakat bu kıt' alarm cephanesini ve 
Çerkea Etemin karıı11ndan çektiğimzi kuv- muharebe vasıtaları111 taııyacak makineli 

ı v h J k'I ı l takasında bulunan üç fırka?ık grubu da vetleri nönüne tam vaktinde yetiıtirebil- ~ya ayvan ı na ı vasıta an o mayışı 
ı d b"' .. k 1 • 1 (Afyon) umumi istikametinde ilerlemek 

kuvvetli Yunan fırkası itı] kalmışlar, İnö

nünde cereyan eden muharebeye hiç mü
euir olmamışlardır. 

etmeli idiler. Bunu da yapmadıllar. Çökert
me yerinin cenubunda cephe taarruzlaril'!: 
uğraşmakta devam ederek muvaff akiyf t 
vadeden mıntakayı ihmal ettiler. Bu 
hataların, harp tarihi tetkiklerinden çıkan 
esaa. sevk ve idare kaidelerine ıöre ifade
si şudur: 

mittik.] ıte ahval bu mülihazaların ya- . uı~anın utun uvvet enmiz e takibine 
pılma11nı İcap ettirdiji bir mrada cephe - unkan ~ermediği gibi Yunanlıların (Bur· makaadile, (Dumlupınar) daki mevzilerİ· 
deki vaziyet ıu manzarayı arze • sa - İznık cenubu) mıntakasında henüz mize doğru yanaştı. Fakat burada cenup 

h b · k cephesi kuvvetleri tarafından tevkif olun· diyordu: ( .f) üncü ve ( 11) inci fırkalar mu are. eye gırmemiş Üç uvvetli fırka • 
kendi cephelerindeki düpnan kuvvetleri • ya malık olmaları, bizim ise bu cephede du. Kütahya mıntakasındaki ( 61 ) inci 

k 3 • f k 1 k k fırkamız da asi Çerkes Etem kuvvetlerini nin taarruzlanm kahramanca tardediyor _ anca -~azıy~t ır a ı uvvetimizin bu -
)ar; hatta mahdut hedefli mukabil taar - lunuşu boyle hır takip teşebbüsünü tehlike- Yunanlılarla birlikte filen harekata jştiralc-
ruzlara ve mukabil darbalara &irişiyorlardı. ye de düııürebilirdi. Bu sebeple yalnız düş- ten menetti. 

Garp cephesi kuvvetlerine her as • mania teması muhafaza edecek kuvvette 

[ 
' zayıf kıt'alar bu takibe memur edildiler 

1] Ordummun o zaımnki bal ve vazi - V d · v d k · · . b . e ıger or u a samının ıkmal tensik 
yetı undan evvelki yUlda izah edilm • tir · · · ' ' 

[
*] lf • techızlerıle talım ve terbiyelerine başlanıl-

Bu yumm bat t.afı 28 mart ta • dı. 
ribli nüshanmcladır. O ailehada çıkan kro
kinin altındaki yazı <ıBiriaci İnönü muba -
rebesine ait krolôu olacak iken yanhtlılda 
"İkinci fnönüne aittin deailmiftir. İtizar 
ederiz. 

İnönü mıntakasında bu muharebeler ce
reyan ederken Yunanlıların (Uşak) mm • 

[ 2] Sayın Batbakanımız General İsmet 
İnönü. 

* 
Yunanlıların Birinci İnönü muharebesi· 

ni kaybetmelerinin sebepleri şunlardır: 

1 - Uşakta bulunan üç fırkalık Yunan 
grupu evvelen Dumlupınardaki zayıf üç 
Türk fırkasını buradan şarka atmalı, on • 
dan sonra bu mıntakada yalnız bir tek fır
ka bırakarak büyük kısmile (Kütahya) Ü· 
zcVinden şimal&, lnbnü mevziinin cenup 
yanına teveccüh etmeli idi. Halbuki bu \!s 

2 - Buraada dört kuvvetli Yunan hr • 
kası vardı. Bunların yalnız ikisinin İnönü 
İstikametinde harekata memur edili§i ha • 
tadır. Hepsi birden bu taarruza iştirak et
meli idiler. 

3 - Hele ( 15) İnci Yunan fırkasının 
(Bilecik) ve <lznik cenubu) mıntakasına 
geldikten sonra durup kalması bu hataların 
en büyüğüdür . 

4 - Yunanlılar 1 O kanunusani günkü 
taarruzlarile (Poyra) yı ele geçirdikten 
sonra burada açılan gedikten bütün şiddet
lerile taarruz ederek ve lnönü mevzilerinin 
cenup kısmına taarruz eden kuvvetlerden 
de bu mıntakaya kuvvet kaydırarak, ayni 
gün zarfında, Türk ordusunu ikiye ayıra
cak tckWfı= bir ~arma yapmaia te~chbüı 

A) Yunanlılar ukat'i netice yerinde 
toplanması mümkün bütün kuvvetleri 0 -

rada kullanmalıdırn kaidelerine riayet et
memişlerdir. [Scvkülceyş sahasındaki 
hata.] 

B) Yunanlılar 'ımuvaffakiyet, umul • 
mayan yerde bile yüz gösterse ondan der
pal istifade edilmeJjdirn düsturuna uygu<ı 
şekilde hareket edememişler ve muha _ 
rebe keşiflerini de tam yaparak kendi va
ziyetlerini ve düşman vaziyetini \•aktind 
öğrenememişlerdir. [Tabiye sahasındaki 
hata. ] CaıaJ D.inca. 



Son Postanın Tefrikası: 3 

[ Evvelki Günkü Ve Dünkü 
Kısmm Hlllasası ) 

(ilkbahar ortalarında bir kurban bay· 
ı amı günü. Çocuklar Kiğ.ılhas:ıeye gİl· 

mek için, bayram yerindeki tenteli 1 
muhacir arahalanna biniyorlar. Bun - 1 
ların içinde büyiicek bir mahalle kazı 1 

ile, yine o yqt bir oilan arabanın 

bayramlık darbukası iJe zilli maıasmı 1 

çalıyor, çocuklar hep bir aiwfan pr
kı söylüyorlar; 

Bir kenarda sessiz otunm yalmz 
küçük ve tirin (Hasan) la onan ya -
nındaki narin utangaç bir im. 

Bahariye yolunda musluksu:z b • 
ç~menin önünde su içmek için iniyor
lar. Telaar harekette Sünnet köprüsü
niin biraz ilerisinde araba bir bende • 
ğin içine kayıyor. 

D 
Yazan: Osman Cemal 

! burada size böylece teslim ederim 1 
Ve kadınların başka bir söz söyle

melerine meydan bırakmadan oğlanı 
kucakladı, kızın elinden tuttu, onları 
analarının yanından kuş gibi arabala-
rın durduğu yere uçurdu. Daroukacı 
kız hızla arabalara doğru giderken ka· 
dmlar bağırıyorlardı: 

- Kızım, çocukların yanlarında pa
ra} rı yok, gel de şu araba paralarını 
aH 

O bunları duyuyor, fakat duymaz-
lıktan gelerek dönüp geriye bile bak • 

l mıyordu. * 

f 

ikindi vakti iki anne, arabaların du· 
rak yerinde çocuklarını F utih dön ii • 

~ şünden sevinçle karışıladılar. Bu sefer 
darbukacı abla onları annelerine tes· Çocuklar bainfıyor1ar. Darbuka • 

cı kız, darbukasını çayınn ortasına 

fırlatıp (Hasan) ı kucaklıyor. Her • 
kesten önce çayırın kenarına bıraln • 
yor. 

Uzun boylu eğlencelerden sonra alay 
yine dönmeğe baılıyor. Cüriiltü, pa • 

tub içinde çingeneler arabaya S&t:aıı
yor, çocuklara küfürler savuruyorlar. 
Bu sırada darbukacı kız aanneee!.» 
diye bağıran Hıuanı lakin ediyor. 

Ha.an düdüğünü öttürüyor 

- Darbukacı ahlar 
O dakikaya kadar birbirini tanımı· 

yan iki anne çocuklarının başlarına 
geçirilmiş olan ayni biçimdeki iki kü • 
lah yüzünden hemen oracıkta ahbap 
oluverdiler. 

lim ederken Hasanın elinde boru bi • 
çimli, mızıka taklidi tenekeden bir çal- I 
gı. kızın elinde de küçücük şık bir yel
paze vardı. 

Terkos köprüsü geçildikten sonra 
cünbüş tekrar başladı \le bu sefer o za
m . .mm en müstehcen şarkılarından o
lan: 

* Ertesi gün yine ayni saatte ayni 
kadınlar çocuklarını bayram yerine 
getirip birlikte bir salıncağa, bir atlı 
karıncaya bindirmisler, lakin nedense 
bugün yine tenteli ~raba ile Kağıtha • 
neye göndermek istememişlerdi. f s • 

uArabadan atladım benu tememişlerdi ama darbukacı kız sa • 
« .......................... .•• » bahtanberi bayram yerinde fıldır fıl-

Şarkısı tutturuldu. Bu ,,arkının ara- dır onları arıyor ,onları kendi binece
badaki küçüklerce manası anlaşılmı • ği arabaya alıp bugün dünkünden daha 
yan ve içinde (arabacı) sözü geçen en fazla, daha doya doya sevmek ıçm 
açık, saçık bir mısraı avaz avaz hay • can atıyordu. Nihayet o da oldu. Her 
kırılırken orta yaşh arabacı dayana iki çocuğun anneleri, ellerinden tut -
mayıp başını geriye çevirdi: muş, onları atlı karıncanın yanından 

- Oha, oha! uzaklaştırırken kız yanlarına sokuldu. 
Diye bağırdı. Sonra darbukacı ab - - Ah benim miniminilerim, nereler· 

laya çıkıştı: \desiniz siz bakayım, sabahtan beri bu-
. - Bulamadınız mı çığıracak baş - ralarda hep sizi arıyorum. Bugün a ra

ka türkü 1 Maşacı oğlan, arabacıya baya binmiyecek misiniz? 
'karşılık verecek oldu. Lakin darbukacı Kadınlar ayrı ayrı itiraz ettiler: 
abla onun ensesine bu sefer de koca - Her gün araba olur mu ablası! 
saz demetini yapıştırdı: - Dun arabaya binmişlerdi, bugün 

- Rahat otur, adam haklı, bu ka - de salıncağa, atlı karıncaya bindiler. 
dar çoluğun çocuğun içinde bu türkii Darbukacı: 
söylenir mi~ - Ama, dedi, dün araba ile Kağıt· 

Bahariyede yine ayni çeşmenin bi- haneye gittikti, izin veriniz de bugün 
raz ilerisinde arabacı bir mola daha de F afihe gidip gelelim! 
vermek zorluğunda kaldı. Çünkü arka Kadınlar her ne kadar bu teklife ra
tekerleklerden biri yerinden oynamış, Zl olmak istemedilerse de darbukacı
şimdi onu düzeltmek, yerine yerleş - nın fazla yaltaklı~ı. fazla dilbazlığı 
tirmek için orada beş on dakika dur • ve bu vaziyet karşısında çocukların: 
mak lazım gelmi~ti. Çocuklar, yine a- - ille gideceğiz! 
rabadan indiler. Hasanla arkadaşını Diye ter ter tepinmey~ başlamalaıı 
yine darbukacı abla kucaldıyarak:. in - üzerine iki anne de daha fazla daya -
dirdi ve ikisinin de yanaklarından şa ~ namayıp razı oldular: 
pır şupur Öperek: - Ama kızım, hak ç~cuklar eve! 

- Burada, dedi, Ahmet külahlara- Allah, sonra sana emanet. . . Arabadan 
nızı yapsın, tamamlasın da, başınıL-ı düşerler, bir yerde inip kalabalıkta 
giyin! kaybolurlar ... 

Sbnra maşacı oğlana sesfendi: - A ... Ne diyorsunuz siz hanım 
- Haydi Ahmet, şuraya otur da tey~e, ben onları kendi elimle arabai'a 

çocukların külahlarını bitiriverl bin<Jırlr, birini sağ dizime, birini sol c!J. 
Kara yağız oğlan zilli maşa çalmak- zime alır, öyle götürür, getirir, gene 

ta olduğu kadar sazdan külah örmek
te de eli çabuk bir usta idi. Arabacı. 
yerinden• fırlamak üzere olan bir te • 
kerleği yerine yerleştirip perçinliyin -
ceye kadar o, aralarını renk renk çayır 
çiçeklerile ve tepelerini sapsarı, bay -
gın kokulu katır tırnaklarilc siisJediği 
iki külfıhı çoktan Örmüş, çocuklann 
başına geçirmiş; fakat onlnrın masum 
sevinçleri korşısında ötel:i rniniriıini -
let-i de hazin hazin kıs!cand rmıştı. 

* Yarım "'aat sonra nraba Defterdarın 

iki kadın darbukacı kıza arabn ve 
çocukların ellerindeki oyuncak para
larını uzatırlarken o, çevik bir hareket
le üç dört adım geriye çekildi ve: 

- Sarı papamla çitlen'biğimi (es -
mer kız) yarın gene burada beklerim, 
dedi. Yarın bayramın sonu hanımtey
zeciklerim, onları yarın da getirin de 
iene buradan araba ile Cincimeyclanı
na götürüp getireyim! 

Kız, bunlan söyledik.ten sonra daha 
çevik bir hareketle geriye döndü. Oğ
lanla kızı yanaklarından birer defa da
ha öptü: 

- Yarın gene mutJaka beklerim! 
(Arkası var) 

__... ••••• ~~ ---.....-- • .a• •- - .. 

Pazartesi 

(*) 

Rahim nezlesinden 
ileri gelen baş ağrıları 

., 

Kası lannda ağrılardan ve akşam Ü• 

zerleri gelen hafif bir ateşten ve yor
gunluktan ~yel eden bir hasta mua
yene ettim. Genç y~nda evlenmi~ üç 
çocuk düşürmüş.. hayatta iki çocuk an
nesi olmuş. ay başlannı muntazam gö

remiyor. 
Baş ağrılarından ve sokağa çıktığı za· 
man Laş dönmesinden ıikayet ediyor. 
Yumurtalık nahiyesindeki bu ağrıların 
daha çok rahimde ve mülhakatında de
vnm eden iltihap neticesi husule gel • 
diğini tesbit ettim. «Kazein pajen» iğ • 
nelerinden bir seri yaptım. 

Nisaiye mütehassısı bir arkadaşla 
birlikte bir kiıretaj yapıldı. Umumi 
rahatsızlıkları bu tedaviden sonra dü
zeldi ve hasta sinirlerine hakim ve ta
bii hayatına avdet etti. 

( *) Bu notlar:ı kesip .saklayınız, ya

hut bir albüme yap~mp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. 

bayram yerine geldif~i zaman darbubı
cı abla herkesten önce yine-, ba?lnrı 
külahlı bu iki küçünti ku .. c..:klayıp yere 
indirdi ve tekrar y makl:ıı mı şapur şu 
pur Jt ek onları ihi aa t ;r ornda mr. · 
rakla bckliycn annelerine- tt>slim etti. 
İki anne, ı:ırabayn kül<lh ;ız bindik} ri 
lıalde oradan başlarındn böyle bir süı,
lü külahla dönen çocuklarına hayretle 
bnktıl r, ikisi birden onlc-ra ayrı ayrı 
sordulnr: 

Eger her şey sizi snbırsızl:ındırıyor \'e titizlcnd iriyarsı., ~ger ulak bir 
aksil>k fikirlerinizi alt·Üst cdl~orsa, eger geceleri uyku tuınıayorsa, teşhis 
pek b:ısittir: sinirlerinizin tcrıepbühiyeti artmıştır. henüz vakıt varken bu 
fenalığı (:idernıcke acele ediniz.. 

- Bu külrth1arı kim giydirdi) 
Çocukla,. ikisi birden: 

Bromural ·Knoll· 

bütün dünyanın tanıdıf ı bir müsekkin olup kaybettiğiniz. rahatı, uykuyu 
vt afiyeti size iade cde.r. - Tesiri gııyct seridir., - Bronıurnl'in hiç bfr 
ıararı yoktur. 

ıO n 20 komı>rimryl hıvlı tGp. 
lfrOc ıecnnderclc rtçete ile uıılır. 

Knoll A.-0 .. kimv~vi madde~er fabrikaları, Ludwigshafen •/Rhin . ' 

Dünkü Li Maç rı 
• 

Fener ahçe lstanbul 
Sporla Berabere aldı 

Galatasaray Eyübü, Güneş Hilali, Beşiktaş Süleyma
niyeyi Yendi. Koşu Ve Bisiklet Müsabakaları Yapıldı 

Ciineı - HiJil maç sndan bir enstantane 

İııtanbul lik şampiyonasının Galatasa • 
my • Eyüp arasındaki maçı dün Tak.sim 
stadyomunda yapıldı. Galatasaray ilk dev• 
rede bir, ikinci devrede de dört gol yapa
rak maçı 5 • O kazandı. 

Son haftalarda yaptığı maçların en iyi 
şeklile sahaya çıkan Galatasaray kuvvetli 
bir rüzgar alunda hakim, ikinci devrede 
rüzgarla beraber daha hakiın ve güzel 
bir oyundan sonra rakibini mağlup 

etti. Galatasarayın bir çok gol hrısatlannı 

eski bir itiyat ile Din"bling yüzünden kaçı
ran hücum hattı zaman zaman bu fena va
ziyeti yapmasa her kar§ısına aldığı rnkibe 

Heyecanlı bir dakika 
bu kadar gol yapmak imki.nı kolaylaşmış 
olacağına biç §iiphe yoktur. 

Eyüp takımı rüzgar altında bütün hat -
larile müdafaaya çekilmiş ise de kendini 
büyük bir mağlubiyetten kurtaramamışbr. 

Galatasaray takımt: Avni, Reşat, Liıtfi. 
Hicri, Hayrullah. Suavi, Necdet, Eşfak, 

Fazıl, Bülend, Danyal. 
Maçı; İstanbulspordan Adnan idare etli. 

F enerbahçe - İstanbulıpor 
1 ·1 

lstaııbul lik şampiyonasının hatırı sayılır 
oyunlarından biri olan Fenerbahçe - latan· 
bulspor arasındaki müsabaka Kadıköy 

stadında oynanmt~tır. 

ilk devre rüzgar altına düııen Fener • 
bahçe oyun üzerinde hemen hakimiyeti 
elde' etmeğe muvafak oldu. 

Hemen bu hücumlardan kurtulan latan• 
bulsporlular sağdan yaptıklan bir hücumla 
Fahrinin ~ütile ilk sayıyı yaptılar. Fener • 
bahçe bu vaziyetten kurtulmak için çalı§b 
ise de ilk devre 1 • O lstanbulsporun gale
beaile bitti. 

ikinci devre tam bir tek kale §eklinde 
devam etti ve bu müddet zarfında top bit' 
defa bile Fener kalesine gitmedi. 

Bu faikiyete rağmen Fener bahçe ancak 
Fikretin kale yakinlerinden çektiği bir şiltle 
beraberliği temin etti. Oyun bu şeklini so
nuna kadar muhafaza ederek maç l ,.. l 
berabere bitti. 

Fenerbahçe: Necdet, Ya§ar, Fazıl, Ce
vat, Esat, Reşat, Niyazi. Şaban, Ali Rıza. 

"nci, Fikret. 
lstanbulspor: Osman, Samih, Sabih, En

ver, Hasan, Nevzat, Cahit, Seyfi. Fahri 
TeVfik. 

Halı:: cm: Ahmet Adenı. 

Anadolu - Beykoz 
1 3 

Kadıköy stadında yapılan bu maçın ilk 
devresi 1 - 1 berabere bitmİ§tir. 

ikinci devrede çok hakim oynıyan Bey
koz iki gol daha yaparak maçı 3 • 1 ka • 
zanmıştır. 

Güneı - Hilal 
2 o 

Birinci likte en sonuncu olnn Hilal ta· 
kımı dün Tak.sim stadyomunda Güneşle 

karşılaşmıştır. 

ilk devre rüzgar altında olan Hilal bü
yük bir mukavemet göstermiş. oyun bü • 
tün gayretlere rağmen sıfır sıfıra bitmi~r. 

İkinci devre nisbeten hô.kim oynamağa 
başlıyan Güneş Hiliıl kalesi önünde hayli 
uğraşmıştır. Oyunun aonlanna doğru bi -
rini merkez mnhaciıni, birini de penaltıdan 
olmak üzere iki gol yapan Güneş maçı 2-0 
kazanmıştır. 

Bet iktaf - Süleymaniye 
5 1 

Şeref stadında yapılan Beşiktaş. Sü • 
leymaniye maçının ilk devresi çok zevkli 
ve heyecanlı olmuştur. İlk devre 3 • l 
Beşiktaşın lehinde bitmiştir. 

[Devamı 10 anca yüzdedir] 

Kır kofularına itlira k edenler bir arada 
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Karadan atılan Türk mermisi, Fransız 
gemisinin güvertesini alt·· st etmişti 

Sa,,f 9 
=-==-

BiBlYE 
Yazan : İsmet .Hulusi _ 

AMCA İLE YE GEN 
- Evvel umanda bir amca ve bir 

yeğen varmış. 

- Hangisi amca, hangisi yeğen -
miş? 

- Nasıl hangisi, tabii şişmanı .am-
ca .. 

- Amca öldürülür mü, velevki mi. 
rasa konmak için olsun 1 

- Amca niçin öldürülme ? 
- Sonra polisler haber alı 1 r 
- Polisler nasıl haber alırl J 

- Kapıcı söyler, bekçi söyl r .. Hei 
- Demek amcalar hep şışman 

O anda karadan bir batarya atqi gür- - Ben... Ancak, kendimden yüksek ku- olur? 
(Jstitnıden tunu da anedeyim ki; bu lcmicti. Tam isabetli Türk mermileri, Fran- mandanımdan emir alabilirim. Halbuki, Ek · 1 

ne ise ... Yeğen fena ahlaklı i · ?· He:ı
yemekten sonra amcasının le ırmızı 
olduğunu farketmiş. b l d ~ s - serıyet e evet genç lngiliz zabiti, Bunada u un ugu sız gemisinin güvertesini allak bullak et - böyle bir emiı leli.kki etmedim. 

T ki · ·· · d - Benim amcam hic te sir.ınan de-müddet zarfında, ür en müteessır e e - mişti. ( ı ) Dedim. Ve eğer bu talepte ıuar Wku • • ... - 1htimal yemeklerde {!ar > ıçer -
bilecek her hareketten çekinmifti... Şehre Fransızlar, bir pusuya dli§ürüldüklerini bulsaydı, pek aksi cevaplar verecektim. Be- ğil. 
ayak bastığı günden itibaren etrafını alan anlamıılardı. Fakat bu ani ateı baskını 0 l"cko! versin, İngilizler fazla bir teY söy _ - Senin amcan artist olduğu için Hayır şarap içmezmiş.. \pop • 
- bilhassa tehcirden avdet etmİJ - Erme - kadar ıiddetliydi ki; birdenbire ıaıınmı- lemediler: şişmanlamam!§. lekpitmişl 

mış .. 

nilerle, vaktile boykot ve aaireden müte- Jar .. Fasılasız batarya atqinin yağmur gibi - Pekala .. Biz de bizim kwnandana - Artistler şişmanlamazlar mı} - Apoplekpit ne demekti > 

essir olan Rumlann Türkler aleyhindeki if- yağdığı mermiler altında manevra yapmı- böylece cevap veririz. - Artık kafamı şişirdin, eğer hep - Kanı birdenbire başına <' 'an a .. 
tiralarına kal'iyyen ehemmiyet vermemiı; ya vakit bulamamıılar; bir kaç menni al - Deyip gittiler ... Onlar gittikten ıonra sözümü keseceksen, ben de hikayeyi dama apoplekpit derler .. Bö) lc> adam-. 
hiç bir çirkin intikama alet olmak isteme- tıktan sonra, derhal sandallarını denize in- dli§ünmeye baıladım. Bir emri vaki kar - anlatmaktan vaz geçerim. Jar biraz heyecana kapılsalar hemen 
miJti. Hatta, bir müddet sonra valilikle dicerek art-'- ha._...... b-·•·yan •eıniyı' ıısında bulunmak ihtimali mevcut oldu - A t k k · v • 1 t r l · ı 

l G .. " I .. ı· f ·ı b b'l ı& ~~- ~ • - r ı esmıyecegım, ana l . ö üverır.er. 
Buraaya ıe en umu cune ı smıu ey 

1 
e terketmiye --b··· o'-lardı. m•nu anladım. Gece, derhal İcap eden ted- E l da b' b' l k 

beta' ......._ ... a&DUt •- - Ben de apop e pit miyim! bu genç İnailiz zabitini bazı münase az Bu sandalların bir lamıı, adalar isti _ birleri aldnn. - vve zaman ır amca ve ır 
itlere aüriidemek İsteDÜfse de, bu haris kametine doğru k.açnuf; kurtulmutlaı"dı. Bugün bu zabitler tekrar geldiler: yeğen varmış. Amca zengin, zengin, - Hayır, ve hiç te olmazsın, bu 
n ftcdanı bozuk adamın bu idice arzu- Yalnız bunlardan birinin içindeki Fransız _ Depodaki silihlardan çıkarıp bir ye- çok zenginmiş! hastalığa müstait değilsin .. Ne diyor .. 
lan )'erine ıelmemİftİ.) bahriyelileri; aahile, lurk topraklarma il- re gönderdiniz llll? - Ne kadar parası varmış ? dum, yeğen buna dikkat etmis. Amca 

İatanbulda bulunan (Vitol), (Lifon - tkaya mecbur olmuılardı. Dediler ... Derhal bir casusluk karıısm- _ Bir milyon, beş milyon, on mil- gülerken daha çok kızarıyormuş. J lat~ 
ten) ve saire gı'bi maruf İnailiz ailelerinin Bunlar dedıal eGr edilm.it; İlticYaptan da kaldığunı anladmı: yon! Daha başka şeyleri de varmış ... ta bir gün gülerken az kalsın öliiyor • 
bir hayli efradı, ayni vazifeleri deruhte et- geçirilmifti. İçlerinde bulnnan (Somalı) la - Ne münasebet? .. Elimizdeki defter Evleri, arabaları, çiftlikleri. muş. 
mitlerdi. (Wonten) fıunilyuma memup iki müslüman ateıçi, fU dikkate fAYan ma- mucibince, her feY yerli yerinde dun1Jor. _Gülmek insanı öldürür mü? 
bir ıenç, Kadıköy ve havali.si istihbarat - ve Iümatı vemüılerdi: Demiye mecbur kaldım. - Atları da var mıymış? 
yalmt inzibat - zabitliii itlerinde illibdam - Biz, bu sahillerde yalnız tarassut için Fakat İngiliz zabitlerinin bu sözlerime - İnsanın arabası olursa atı olmaz - Apoplekpit olursa evet! erede 
ediJmİftİ. dolaflnıyonız. Arasıra da sahile bir takan inanmak istemediklerini çehrelerinden an- mı! kaldımdı, bir giin amcanın tam yemek-

·•--'1!- • bar • • L b' J--~ -'-- ı d ten kalktıgıw zaman y...m.n gelmiş. Am .. uıg~ istih at senw; ıuu :za it uuen casuıı.aar çıkarıyona. Nitekim bacün de Fe- a ım. - Gemileri, gemileri de var 111ıy - - 0 -

bir hayli istifadeler temin etmekle beraber, nike ile Demre arasına iki Rum cuuı çı • (Arkası •ar) mış? ca çok yemek ycmişrniş, horoz gibi kır~ 
ıene türkçe bilen fngı1iz zabitlerini gemi- karc:lık. Bunlar, köylü kıyafetindedir. Bi - J ·-·· ..... - ............................................ _ _ Evet, tam on dört tane! mızıymış, Fok gibi nefes alıyormuş. 
lerle Akdeniz sahilinde gezdirirdi. Bun • rinin arkasında, dağarcığı da vardB'. Eier ' B A D y O 1 _ yelkenli mi} - Fok balığı gibi mi? 
lar, muhtelif iskelelere uğrarlar; karaya çı- acele eder~ bunlatı yakalıyabilirsi - E ~ · · -
karlar; haUda temasta bulunarak oralarda- niz. - On bir tanesi yelkenli, ötekiler - vet; ycgen sevmmış, tam gu • 
ki milli cereyanlar ve teıe)dı;üDer hakkın- Demiılerdi. Bu Akf&mki ... T Program de buharla ı'ıt}ı"yorlannıııı. lünçlü bir hikaye anlatmak zarr''lnı de-
da maJUınat toplamakla meııuJ olurlardı. Derhal müfrezeler çıbnlmıt, o taraf • İST ANBUL _ Yeğen ini de gemiye bindirir mi mış. 

Umumi harbin son c1hılerine doiru An- lar tarabl11Uf; nihayet bu iki Rum cama; imi") - O hikayeyi biliyorsan, bana da 
• J 7: inkılap dersi, Üniversiteden nakil, r anlat. talya sahnlerinde mühim bir hadise ol - o cıvardaki Rum köylerinden bir evde ya-

1 
) __ Benı' rahat bırak, h'ıka·yeyı" anla-

Esat Bozkurt tarafından, 18: Opera (pak • A J k · muttu ... Fransızların crParis Dö ı> ismin - taklar arasına saklanmıı olduktan halde - Biraz sabırlı ol... mca ıi ayeyı 
deki bir Fransız harp taranut cemisi An· yakalanmııtı. 19: Haberler, 19, 15: Nefesli sazlarla oda tamıyorum.. dinlerken; kah, kah, kah gül mi ye baş• 
la)ya n havalisi sahillerinden aynlmıyor; Bunlar Antalyaya retirilmitler; sıkı bir musikisi eserleri (plak), 20: Halk musi- - Rahat bırakacağım, anlat! lamıs. Gülmüş, gülmüş, gülmiiş; 

0 
ka· 

deniz kenannda balık tutmak istiyenlere isticvaptan geçirilmifffırdi. Kendilerinin kisi ıc plab, 20,30: Stüdyo orkestraları, _ Yegw enin de hiç parası yokmuş. • I 
b dar çok gülmü~ ki hikayenin sonu ge .. bile aöz a..t·--ordu. Halbuki balkın bir casus olduklannı itiraf eden bu adamlar, 2 1 ,30: Son ha erler. A . , ,. 

• ~--~ - mcası vermıyor muymuş r meden ölüvermi~. Y cgw en de mncaıun kımu, sahilde, iskeleden iskeleye mal, eıya ayni zamanda çok dikkate ıayan bazı ma- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ... 

riJ - Amca çok hasismiş, parasını hep · k us ve saire nakletmekle geçiniyordu. Bu ge- liımat ta vermiılerdi. Verdikleri ha ma - gazetelere mahsus havadis servisi ve · ~ mırasına onm r 
minin 1-ıiyete beılaman üzerine artık ti- limata nazaran. Anadolu sahiline en ya- cektir. biriktiıir, kimseye vermezmiş. Fakat - Gemiler de ona mı kalmı~. 
caret tamamile durmufla. Ayni .zamanda lan olan (Meis adau), tam manasile bir ANKARA yeğen de amcanın biricik mırasçısıy- - Tabii, biricik mirasçı o olunca .• 
bir talnm köyler de vardı ki, bunlar da an- ca10Sluk merkezi idi. İstanbuldan Ye harp 19, 30: hukuki ilmi yayımı. ı 9,45: Ka- mış. _ Ama;ısına anlattığı hikiıye hangi 
cak Antalyadan gönderilen un, erzak ve ~helerinin gerilerinden alman haberler, - Mirasçı ne demek. 

rı§ık müzik plak neşriyah, 20: Karpiç te- hikaye imiş? saire ile )'8fl)'Ordu, bu nakljyat durunca, yıldırun ıüratile bu merkeze gelmekte ve - Bir insan öldüğü zaman parası-
lm hir lokantasından nakil (orkestra), 20,30: 

bir kuım halk ta açhia mabkUın ° Uftu. oradan da telsizle lngiliz, Fnmaız amiral na, ~yasına, nesi varsa hepsine sahip 
ı. b • • emil • bild' ·1--1

...& 'eli. A1'ans haberleri, 20,40: Karpiç oehir lo -Her neye mal olursa o un, u gemmuı ı erme m11DC1ne ı olacağa mirasçı derler. 

- Sana anlattığım ... 

- Bana anlattığın mı? 
L_.__.____ •~- ]' rd B • • B rk • A harbın" -- '-antasından nakil (orkestra). ld iMi~• NUDD ge ıyo u. unun ıçm, u caıus me ezı, mnuını ....,... ıı; - Niye yeğen amcayı ö ürmüyor-
merkezi Aydmda balanan 57 •nci fnb ku- cününıe kadar faaliyetinde devmn etmifti. BOKREŞ muş} 

- Evet; ((amca ile yeğen') hikaye-

mandam miralay Şefik Bey Anıalyaya cel· Fakat mütarekenin imza edilmesini mü • 1 2, 3 O- t 5, 1 O: Plak ve haberler, 1 8, 1 5 : 
mit. icap eclen1erle müzakenta ıirifmitti. teakip, biliperva İzmire nakledilmit; - ev- Plak konseri, 19: Sözler, 19,45: Popüler 
Niba1et, ba Framız .zırblımuıı mahirane velce anett.iiiznjz veçhile - (Etkimon) la- Rumen musikisi, 20: Haberler, 20,20 : Şar
bir plinla babnlmaama karar vermifti. rm icra ve faaliyet vasıtası olan (Kara • kılar (operalardan), 20,35: Musiki bahsi 

Bu plin, tertip .dilmif, ve tatbikmda ıi- ınanlı avukat Hacı) nm emrine verilmİfti. ve arada musiki parçaları, 22, 30: Ha -
rİfİlmiltİ ... Bir cüıı rene bu zırhlı, Aııtal- İzmirin Yunanlılar tarafından İfealinde herler, 22,45: Konser nakli 
7 amn prlondaıı garbına dofru aahili tarı- çok mühim rol oyruyan ve batti ba iııal V ARŞOV A 
yarak celi,.or; bahracak ve yakacak, sa - eınumda yüzlen:e masam lurkün amal· 
yaJh INr T6rk teltneti arıyordu. siz bir vahfet ve fecaatle parçalamnasma 

Gemideki cliirbiinJer, birdenbire bir nok- sebep olan Hacı; itpl ordusunun ileri doi· 
ta:y11 ~. Sahilden epeyce açıkta, ru istila hareketine ceçrneai üzerine daha 
bir yelkeDli kayık aöriinüyor; ·n bu ka- mühim bir ite atılnılfb. 
yp içinde de, üatüste 71idm11 olan por· Bir taraftan, istila orduaunun İfgal ede-
takal aandıldan .;ıkça farkediliJorda. ceii yerlerde; -diğer taraftan da gene bu 

Kaptan köpriisüne toplanan lnnnandao orduya mensup kıt'alann tuttuldan cephe 
ile zabitler arumda fU konllfllUl reçmİJtİ: serilerinde, yüzlerce casustan mürekkep bir 

- Batıraı.n mai.. teıkilit yapmıftı. 
- Ba.hrahm amma.. Batırmadan evvel, Bu tqkilit o kadar kuvvetli idi ki; a-

16,30: Triyo konseri, plaklar, 16,20: 

Mikrofon tiyatrosu. 19: Piyano, 19,30: 

Ç<><.:uklara, 2 1 : Hafif musiki. 21 , 30: Şar-

kılar, 22: Piyano - keman (Meyer, Tosti, 

Bocherini, vs. ), 22,30: Plak, 23: Silezya 
musikisi, 24,05 Dans plakları. 

MOSKOVA 

16, 30: istenilen eserlerden konser, 19. 15 ~ 

Edebiyat, 19,45: Sesli filim, 20, 1 O: Festi-

içindeki portakal sandıklannı alahm. deta 0 mıntak.da yaııyan bütün lurlder, va) ne~riyatı, 20,50: Spor, 21: Festival e· 
Deri.al remiü:ıin bordaunclan bir du - fiddetli bir mürakabe altına ıirmiı1erdi. misyonu, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

man JiiUelmiıt; 11eı acı cümbiirdiJ• ltir Bu casus teıkilatma en evnl - hemen PRAC 

sil 

1 tatanbuJ Beledlyeal llAnları 1 
Büyükadada Y ürükali Plajında Yapılacak Tesisat. 

Büyükadada Yürük Ali plijmda projesine göre yapılacak teaisat kapa]i 
zarfla ekıiltmeye konulm~tur. Kqif bedeli 10,635 liradır. Eksiltme 31/3/ 
936 salı günü aat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. 

Plin bir kabinenin tafsilib, tulani makta' huauai fUbı&me ve umwni 
prtname gibi proje evrakı 53 kuru! mukabilinde leva~ım müdürlü~ndeD 
alınır. l.tddilerin 2490 numaralı kanunda yazılı vesaike ve beledıyc fen 
itleri müdürlüğünden alınacak ehliyeti fenniye vesaiki~le 798 liral k mu: 
vakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber teklıf mektupla nı havı 
zarflarını yukarıda yazılı günde allat 15 e kadar Daimi Encümene vermeli
dirler. (8) (1373) 

* Lira K. 
top ıainden aonra, .bk çalarak riden mer- kimilen Rum olan - ıimendifer memarlan 1 7, 1 O: Salon orkeaıruı, 16: Çocuklara, 45 
mi, portakal yiildi kaJlim elli metre ileri- ithal eclilmifti. Bilhuaa lıtaıyon memur - 16,25: Sözler, 18,40: Çocuk konseri, 19: 

tane kaput beherinin muhammen kıymeti 
12 lira muvakkat teminatı Iİne dlth...m,ti. Ba ....U, yelkenli ka- ları, birer istihbarat merkezi haliDe seti - Köylüye, 19, 10: Almanca neıriyat, 20,30: 9I 

i :ı-:Ati. 
1

1 
a: rı--, ,,. __ "L Saksofon ıolo, 21: Johann Strauasun eser· 

tane battaniye beherinin muhammen kıymeti 
40,50 

- O. L Buna bir misal olmak üzere, - 0 -ı.nDte • · 21 5 Ed b' 2 1 5 5 
• 1 __ -UL leranden parr•lar, ,4 : e ıyat. , : Emri idi. it' --L- ..... .,..--- takad k danlık etm .., 7- y-

_,....., 
0 mın a uman lf 

0 
L- d - Yaz manllan (fiir)j muaiki), 22: Haberler. 

mayna ec1.- ct.r. ..,. ... JiaD ı•lirdi. aek rütbeli bir zabo, cünü cününe -Y et· DERUN 
Halbuki; ~ 1elk.Dlerini ma,.. etmek tiii hatıra deft..indea aynen fU ..tırlan 
ıu tanla .,_, WYlr:ie cıaıdalri ..ıilailba naklediyorum: 
bir çıbdı llOld.ama doina ıiiratle ilerle • ( 22 mart 335 - Bir kaç sün evvel ln-
melde denm etmif!i. cilizlerin kontrol zabitleri aesdPne celdi -

Şimdi, Fnaaa harp cemiai ile ba k6çiik ler. Aldddarı emir mucibince, bütün de
yelkenli ka;Jlk .rumda lıir 7U'lf batJamıt. polarda mevcut pifade ıilahlarile, maka
b. Cemi, makinelerine aon ıürati nnnİf, nizma kapaldann1n ve makineli tüfeklerle 
b)".liuı iiatüne •tılıdıt*. Muvafak riizsar dört adet ( Erhard cebel lop) kamalannm 
buW. ka1• ta, laa1ulmak için mile doi· n -....~ Çanakkaleye söade -
ru yelkenlerine baunıtb. rilmeaini talep ettiler. 

F......w.r İltemİf olaalar, bir borda a • Bu talep, bana çok fena manaı.r ifbanı 
tetile kayı& bir anda batırabiJ*eklerdi. etti. .. Hiç tereddüt ebneden cevap ver -
Fakat, bir türJii portakal aandaklanndan diın: 
nz ıcıçememifı.di. 

Etrafına savrulan tehdit mermileri a1 • 
bnda kayık mütemadiyen aahile yakfatı • 
yordu. Sahil, bombot oldufu için ıemi -
nİn de karaya sokulmaktaıı korkmadığı 
•Örülijyordu. 

( 1 ) Bu batuyanm kumandanı, 5 7 inci 
fırka kumandanı miralay Şeiik Beyin da
madı mülazim Ertuğrul Beydi. Bu zat 
§İmdi mütekait olup Antalyada ikamet et• 
mekte imif. 

19: Operet mutıiki.i, 20: Hikaye, 20,25: 
Küçüklere konser, 20,.fS: Haberler, 21.10: 
Kabare nqriyatı, 22: Eğlenceli musiki, 
2 3: Haberler, 23,40: Gece musikisi. 

BlJDAPE.ŞTE 

18: Klasik daMlar - muhtelif, 
Piyano, 22: Çingene musikiai, 
Plak, 2 3,5 5: Salon musilWi. 

31 Mart Salı 

lsTANBUL 

20,25: 
22.20: 

18: Dans muaikisi, 19: Haberler, 
19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Kuvartet: 
Beethoven (plak), 20,30: Stüdyo orkes
tralan, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsuı havadis M!rviai Yerile
cektir. 

9 lira 90 K. muvakkat teminah 68 

itfaiye Müdürlüğü için li:ıım olan ve yukarda miktarİ .!azılı . bulwıan 
battaniye ve kaput ayn ayrı açık eksiltmeye koaulmuttur. Numunesı ve fUl
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek İsteyenler 
2490 numaralı arttırma ve eksilme kanununda yazılı vesaib ve hizalannda 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 9/4/936 per• 
tembe günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmahdır. (8) ( 1588) 

Akay Direktörlüğünden : 
Yalova kapbcalarmdalri Setbatı lokantuı, tuhafiye diikkinı, Üç ~ardet

ler gazinosu ile Plij mahalli bir mevsim için ve köylü hamamı hır sene 
müddetle ayn ayrı f&rlnamelerle ve açık arttırma uaulile kiraya verilecektir. 

Setbatı lokantuiyle tuhafiye dükkinının ihalesi 6/ Niaan/936 pazarte-
. ıA · köylü hamamının 7 / Nisan /936 salı günleri saat 16 da Gala-

ıı, p aı ve 1 ~idil · 
tada idare merkezi binaıında şefler encümeninde yapılacaktır. ste · enn 
kira müddeti için verecekleri fiyabn yüzde 7,5 niabetinde mu~a~~t ~1 
akçeleriyle yazılı vakitte encümene gelmeleri ve fartn~elen gormek ıs
teyenlerin her gün levazım tefliiine müracaat lan. u 1659» 
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"Son Posta,, nın Tefrikası ı 39 Yazan: A. R. 

Necip Melhamenin rengi bembeyaz kesilmiş, diline nazarı 
dikkati celbedecek derecede bir dolaşma gelmişti 

Cemil, Necip Melhamenin bu söz
lerinden ümitlere kapılmaktan ziyade; 
geçirdiği fazla buhran ve heyecanın 
tesirile halsiz kalarak sandalyesine o
luru vermişti. Dirseklerini masaya da
yamış; başını avuçlarının içine almış; 
dişlerini gıcırdatıyor: 

- Ah, kaltak!. Mel'un kaltakl. 
Benden ne feci intikam alıyor 1. 

Diye mırıldanıyordu. 
Necip Melhame, Cemilin bu süku

netinden istifade etmek istemiş, sual
lerine devam etmişti: 

- Pek ala.. Hadisei cinai yeden iki 
gün evvel ve iki gün sonra, böyle üst
üste Hacı Nişanın lokantasına gitme· 
nizi ne mana ile tefsir edebileceksi-. ) 
nız ... 

Cemil, başını kaldırmış: 
- Tesadüf. 
Diye bağırmıştı. .. Necip Melhame, 

Cemili tekrar çıldırtmaktan korkarak 
daha mülayim bir tavır almıştı. 

- O halde size başka bir ~ey sora
yım ... Acaba böyle melunane bir ci
nayetin hazırlandığına dair, Hacı Ni
şan size hiç bir şey hissettirmedi mi?. 

Cemil, dişlerini gıcırdattı: 
- Eğer Hacı Nişan bana böyle bir 

şey hissettirseydi, bu cinayet vukua 
gelmezdi. Onu bir hamlede yere ser
mek, benim için işten bile değildi. 

Cemil, birdenbire sözünü kesti. 
Elini alnında gezdirdi: 

- Durunuz, aklıma bir şey geldi. 
Dedi. Ve pazar günü lokantaya git

tiği zaman Hacı Nişanın dalgın ve dü
şünceli halini ve bu halin kendisine 
;verdiği şüpheyi izah etti. 

Necip Melhame, Cemilin sözlerini 
büyük bir dikkatle dinledi. Katiplere, 
harfi harfine zaptettirdi. Çehresinde 
büyük bir memnuniyet husı,,ıle geldi. 
Birdenbire ayağa kalkarak katiplere 
işaret etti: 

- Getirin, evrakı, Cemil bey ifa-
9esini imza etsin. 

Dedi. Ve sonra, Cemile dönerek: 
- İfadenizdeki ciddiyet ve ehem

mivet cidden calibi dikkattir. Şimdi, 
ne~di 

1

padişahiye gideceğim. Sizin hak
kınızda mütaleai mahsusamı arzede -
ceğim. Herhalde sizin için zatı şaha
nenin çok lutufkar davranacaklarına 

emınım. 

* Abdülhamid, (küçük mabeyn) da-
iresindeki hususi odasında, önündeki 
evrakı dikkatle gözden geçiriyor; ara 
sıra durarak elindeki fil di;Şi kaplı kü
çük def tere bazı isimler kaydediyor
du. 

Oda kapısından içeri sessizce genç 
bir müsahip girdi. 

- Efendimizi .. Necip Melhame Bey 
kulunuz, huzurunuza kabul buyur -
manızı istirham ediyor. 

Dedi. 
Abdülhamit, başını kaldırmadan ce

vap verdi: 
- Gelsin. 

Kapı aralandı. Necip Melhame, iki 
büklüm bir halde içeri daldı. Abdül
hamit, gözlüğünü çıkarıp kağıtların ü
zerine koyarken başını kaldırdı. Kapı
nın dibinde mütemadiyen yerle bera -
ber temenna eden Necip Melhameye 
baktı. Sonra aralarında ~öyle bir ko
nuşma başladı: 

Abdülhamit - Sabahtanberi istin
tak evrakının hülasalarını tetkik edi -
yorum. İfadeler, birbirini tutmuyor. 

Acaba maznunlar, kasten mi böyle ifa
de veriyorlar; aralarındaki İrtibatı gös
termek istemiyorlar; yoksa tahkik me
murlarını şaşırtmak mı istiyorlar?.. 

Necip Melhame - Efendimiz!.. Hiç 
~üphesiz ki, zatı şahanelerinin fikri hü
mavuı lan hangi cihete temayül buyu
rur:a, isabet ondadır. Binaenaleyh, her 

iki cihete de hükmetmek caizdir ... Za
tı şevketlerini rahatsız etmemdeki es
baba gelince, mühim bir muvaffakiyet 
elde edilmiştir. Müsaadei şahaneleri 
olursa, arzedeyim. 

- Ne gibi? .. 

- Lokantacı Hacı Nişan 
nın bu cinayetteki vaziyeti 
etmiştir. 

Minasya
tavazzuh 

- Yaaa .. 

dair kuvvetli 

Demek mücrimiyetine 

deliller bulundu, öyle 
mi~. 

- Y averanı hazreti şehriyarilerin -
den ... Mülazim, Cemil Efendi. 

Diye tekrar etmiye mecbur kalmış· 
tı. 

Abdülhamit, duvara dayah basto -
nunu almış; düşüne, düşüne gezinmiye 
başlamıştı : 

- Y averandan .. Cemil Efendi.. Ce

mil Efendi .. Evet . .. Aklıma geldi. Şu .. 
Rumeliden yaralı getirilen delikanlı .. 
Tuhaf şey .. Çok tuhaf.. Çok garip ... 
Böyle bir genç.. Böyle bir işde bulun-

- Efendimiz 1.. Esasen o deliller sun.·· 
mevcut idi. Fakat şimdi de en mühim 
şeriklerinden biri meydana çıkarıldı. 

- Kim miş bu şeriki?,. 

- Y averanı hazreti şehriyarilerin-
den, mü1azim Cemil Efendi. 

Abdülhamit, birdenbire yerinden 
sıçramış, ayağa kalkmıştı. işittiği söz

leri, yani!.§ anladığını sanmıştı. Elleri
ni masaya dayıyarak başını ileri uzat
mış: 

- Bir daha söyler misiniz?.. 

Diye bağırmıştı. Necip Melhame, ke
limelerin üzerinde durarak: 

Birdenbire Necip Melhamenin önün

de tevakkuf etmiş: 

- Bu yaverin bu iışde methaldar ol
duğu ne suretle anlaşıldı~ Bana, doğ
ruca anlatınız. Fakat, eğer hakikati 
söylemezseniz, derhal gözümden dü
şersınız. 

Demişti. 

Necip Melhanıenin rengi, bembe • 
yaz kesilmişti. Diline, nazarı dikkati 

celbedecek derecede bir dolaşma gel
mişti. 

( Arka•ı var ) 

Dünkü Lik Maçları 
(Baı taralı 8 inci yüzde) Ankara gücü de çok güzel ve hakim bir 

oyundan sonra Çankayayı mağlup etmiş • İkinci devrede daha hakim oynamağa 
başlıyan Beşiktaş iki gol daha yaparak tir. 

maçı s - ı kazanmıştır. Güreş Müsabakaları 
Vefa - T opkapı 

6 o 
Taksimde ilk maç Vefa ile Topkapı a • 

rasında oynandı. 

Rüzgann fazlalığı oyunun temposunu 
bozduğu halde maç çok heyecanlı oldu. 

İlk devrede rüzgara karşı oynanmasına 
rağmen Vefanın 3 • O galebesile bitti. 

İkinci devre Vefa rüzgarın yardımile 3 
gol daha yaparak neticeyi 6 • O kazandı. 

T opkapılılar bir penaltıyı atamadılar. 

Top direğe vurarak kurtuldu. T opkapılı -
lar geçen haftaya nazaran çok sinirli oyna
dılar. Kalecinin değişmesi bu ağır mağlu
biyet üzerinde çok müessir olmuştur. 

Ortaköy - Doğanspor 

İkinci küme maçlarından olan bu oyun 
Kadıköy stadında yapılmıştır. 

iki devrede çok gayret eden bu takım -
lar sıfır sıfıra berabere kalmışlardır. 

Sümer - Anadoluhiaar 

T. l. C. l. lstanbul bölgesi güreş heye
ti başkanlığından: 

Grekoromen ve serbest MHH Güreş 

takımlarının müsabaka kabiliyetini arttır

mak için federasyonun tensibile Fatihteki 
Güreş klübü (B) bölgesinde aşağıdaki 

şartlar dahilinde bir müsabaka serisi ter
tip edilmiştir. 

1 - Müsabaka milli takımların an -

treman günleri yapılacak ve 4 / 4 / 19 3 6 
cumartesi günü başhyacaktır. 

2 - Müsabakaya İştirak edebilmek İçin 
güreşçilerin lisansiye olmaları şarttır. 

3 - Grekoromen güreş müsabakasına 

yalnız tecrübeli güreşçiler, serbest güreşe 

ise (bu güreşte henüz tecrübeli, tecrübesiz 

sınıf tefrik edilmediğinden) bütün güreş

çiler iştirak edebileceklerdir. 

4 - Serbest güreş müsabakaları: Cu • 
martesi, salı, p~şembe akşamları, saat 

16 de. 

1 3 Grekoromen güreş müsabakaları: Pa-

k k zartesi, çarşamba, cuma akşamları, Şeref stadında yapılan i inci üme o • saat 

yunlarındnn olan bu maçta Anadoluhisar 1 6 de. 
takımı hakim bir oyun göstermiş ve 3 ... 1 S - Tartı 16, I / 2 da yapılacaktır. 
galip gelmiştir 

Dünkü kır ko§uıu 

Dün Halkevi tarafından tertip edilen 
tarla koşusu 3000 metroluk yarışda Halk
evinden İbrahim birinci gelmiştir 

6000 metroluk koşuda Güneşten Rıza 

Maksut birinci Be~iktaştan Artin ikinci ol
muştur 

lstanbulda 

İstanbul bisiklet heyetinin tertip ettiği 
üçüncü teşvik müsabakaları dün Mecidiye 
köyünde yapılmıştır. 

4 7 kilometroluk bu müsabaka çok he -
yecanlı olmuştur. 

Galatasaraydan Muhsin 1.26.18 ile bi
rinci, Süleymrıniyeden Lambo ikinci, Sü • 
lcymaniyeden Abdullah üçüncü gelmiştir. 

İzmirdeki Maçlar 
İzmir, 29 (Hususi) - Lik maçlarına 

bugün devam edilmiştir. İzmirsporla Altay 
arasında yapılan maç çok hararetli olmuş, 

oyun 2 - O İzmirsporun galibiyetile neti • 
celenmiştir. 

Ankarada Maçlar 
Ankara, 29 (A. A) - Bugün yapılan 

futbol Jik maçlarında muhafız gücü 2 - O 
Altınorduyu yenmiş ve gelecek hafta F e
nerbahçe takımına karşı oynıyacak olan 

6 - iki kilo tolerans vardır. 

Ankarada Bisiklet Yarışı 
Ankara, 29 (A. A.) - Ankara bisik -

let kurulu, beş serisi kros kontri yarışları 
arasında boş kalan bugün havanın güzel 
oluşundan istifade ederek, 5 5 kilometrelik 

bir bisiklet yarışı yapmıştır. 

Y arıııa tam dokuzda Taşhandan kala -
balık b~r meraklı kütlesi önünden başla -
narak Sincan köyüne Akköprü yoluyla gi

dilmiş ve ayni yoldan dönülerek Taşhan
da bitirilmiştir. Bugünkü yarışa, Ankara 
gücünden Niyazi, Faruk, Kemal, Güvenç 
Spordan Nuri, Talat ve Çankayadnn Osep 
olmak üzere altı kişi İştirak etmiştir. 

Neticede, Ankaragücünden Faruk bi • 
rinci, tekerlek fat'kiylc Güvenç Spordan 
Nuri ikinci ve gene Ankara gücünden Ke
mal üçüncü gelmişlerdir. 

1 Iaber aldığımıza göre, bisiklet kurulu 
19 nisan pazar günü Ayaşa gidip gelme 1 1 S 
kilometrelik bir yarış yapacaktır. 

Hollanda Takımı Belçika
. lıları Mağlup Etti 

Amsterdam, 29 (A. A.) - Bugün 40 
bin kişi önünde oynayan Hollanda • Bel • 
çika milli futbol müsabakasını 6 - O Hol -
landa kazanmıştır. 

Mart 30 

l ___ E_K_O_N_O_M_i __ ı 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet 

YAP AGI : Geçen hafta yapağı ü- him müşterisi ellerinde stokları tüken .. 
zerine oldukça mühim muameleler ol- mek üzere bulunan değirmen ve kır -
muştur. Son haftaki mübayaat yalnız macılardır. Ziraat Bankası bu hafta 
Almanlar hesabına yapılmıştır. içinde fiat fazlalığından satış yaparna-

Cumartesi gününe kadar takriben mıstır. Müvaridat sehrin ihtiyacına . ' 
1500 balya kadar yapağı satılmıştır. tekabül edecek derecede olup bir hafta 
Fiatlar sağlamdır. Mübayaatın da de- içinde Haydarpa,şadan 495, Trakyadan 
vam edeceği anla,şılmaktadır. Sıra A- 408 ht l'f l' l d d ıı:.ı · ve mu e ı ıman ar an a ., 
nadolu malları 51 ·52, Bulvadin, Ka -

ton buğday gelmiştir. 
rahisar gibi Anadolu inceleri 5;J-54, 
Trakya yapağıları da 65 kuruşa satıl _ Fiyatlar : Polatlı 8,20, ekstra beyazlar 
mıştır. 7 ,35, birinci beyazlar 7 ,20, kızılca 

Bütün dünya piyasasının sarsıldığı ô,30, sertler 6, 15, otuz çavdarla Ana
son buhran senelerinde her malın fiatı dolu buğdayları 7 kuruş, 72 kiloluk 
düştüğü gibi yapağı da kıymetini kay - ekstra ekstra unların çuvalı 950, bi
betmiş ve bazı seneler de pek az sa - rinci yumuşak 7:J:5 - 800, birinci rest· 
tılmıştı. ihracatçılar alacakları malın lerin de 675 kuruştur. 
yüzde ne miktar randıman vereceğin- MISIR: Ziraat Bankası hesabına 
den emin değillerdi. Bu bir kaç sene- Romanyadan 2500 ton kadar mısır 
lik tecrübe bize ma11arımızın standar- yüklenmekte olduğu haberi piyasayı 
dize edilmesinin elzem olduğunu ve sarsmış ve bunun üzerine 5,25 paraya 

yeni çuvallarla iyi ambalaj içerisinde kadar muamele gören mısırlar 4.30 pa· 
sevkolunan yapağıların kolaylıkla raya kadar düşmekle beraber alıcı çık· 
müşteri bulabileceğini göstermiştir. ma mıştır. 

Yeni kırkım mevsimine girmekte ol- Trakya ve Bandırmada büyük 
duğumuz bu zamanda Anadolu tüc - stok mevcuttur. Ayrıca Adapazan ve 

car ve esnafının bu hususata fazlaca Kandra havalisinde stok miktan da 
dikkat etmeleri ve mallarını ona göre (700) vagonu bulmaktadır. Bankanın 
hazırlamaları memleket ve kendi men- mısırları piyasaya ne suretle arzedece
faatleri icabıdır. ği malum olmadığından merakla bek· 

Geçen haftalar Urfa ve Diyarıbekir lenmektedir. Alıcılar mütereddit ol • 
mallarında fazla çakıldak bulunduğun· duğundan iş olmamaktadır. 
&n satılamadığını yazmıştık. Mem - Arpa piyasası tamamile sakin geç • 
nuniyetle öğrendiğimize göre Mersin mektedir. Dökme 3,25, çuvallı 4 ku· 
limanında bazı tüccarlar bunları te - rustur. . 
mizletip satışa arzetmeğe başlamışlar- SUSAM : Bundan bir iki hafta ev-

clır · veline kadar 17 kuruştan satılan su-
TiFTIK : Haftanın son günlerine sam, Rusların büyük miktarda mü • 

doğru piyasa canlanmağa yüz tutmuş bayaatı neticesinde yükselmeğe başla· 
ve ehemmiyetli miktarda tihik satışı 

mış ve bu suretle haftanın son günle-
olm~tur. k d fı 1 p· 

S ' d' .. . . d dah f I rinde 24 kuru;,;a a ar r amı,tır. l• on ye ı gun ıçın e a az a or- · 
ta, engin, derili ve bu ayar mallar üze- yasa isteklidir. Her an artmakta olan 

rine muamele olmuş, cumartesi günü
ne kadar Almanlar tarafından 3000 
balya tiftik satın alınmıştır. Fiyatlarda 
geçen haftaya kıyasen bir değişiklik 
yoktur. 

Bu hafta Ruslar tiftik almamışlar • 
dır. Kaba ve yağlılar 68-70, derili ve 
ikinci derecede mallar 75 kuruştan sa
tılmıştır. Keçi kılı 45-56 kuruş arasın· 
dadır. 

BUGDA Y : Piyasada deği~iklik ol
mamakla beraber sağlamdır. Yeni mah
sul yetişinciye kadar da hali hazır fiat
larında bir tebeddül olacağı memul de
ğildir. Son günlerde piyasanın en mü-

1 OOYÇE ORIEN T BANK 
Dreadner Bank Şube•' 

Merk~zi: Berliıı 

TürkigsJeki şubelt11·i: 

Galata • lstanbul .. lzmlr 
Deposu: İst. !'ütün Gümrügli 

ı ~ Rer türlü banka iıl f" 

-----·---
FEMIL 1' 

Kadınların idet bezleri 
Kadın ve kızların seve seve kulla
nacağı gayet sıhhi, temiz, y~muşak, 
ekonomik aybaşı bezlerıdır. Her 
t>czııne ve pnrfllmeri mağazaların-

,_ da kutusu 60 kuruştur. '411111 

Doktor Hafız Cemal 
l>ahl.iye mU ehau. aı 

Pazardaıı maada hergün a • 6 

siparişlerin yetiştirilemiyeceği zanno
lunmaktadır. 

ZEYTINY AG : Son zamanlarda 
zeytinyağı fiatları alabildiğine yüksel· 

mektedir. Bu seneki rekoltenin azlığı· 
nı ves fırtınalar dolayısile önümüzde
ki sene de iyi bir mahsul alınamıya • 

cağını ileri süren bazı muhtekirler spe-
külasyon yaparak fiatları mütemadi • 
yen yükseltmektedirler. Yeni mahsul 
zamanına kadar dahili ihtiyacımıza 
bol bol kifayet edecek derecede zey • 
tinyağı bulunduğu muhakkaktır. Sa
bunluk yağlar 46 ve 5-6 asitli yemeklik 
ler 50, ekstralar 62 kuruştur. ı 

Divanyoly (ll8) No. Telefon : 223,_9s ______________ _ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Mevcut numunesi gibi Gümrükler için satın alınacak Beıyüz 

kilo telli sicimin eksiltmesi 2/4/936 Perşembe günü -saat 15 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanuni veaaiklerile 
3 - isteklilerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanuni veaaikleri 

Komisyona gelmeleri. (1656) 
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1 ZiRAAT 1 

Karga Ziraat için Çok 
Zararlı Bir Mahlôktur 

Bu kuşla mücadele güçtür. En basit usulzehirlemektir. 
Kafasına külah geçirip yakalamak ta mümkündür 
Kargaların faydalı mı, yoksa zarar- ianlar. Onunla savaşırken pek dikkatli 

la mı olduklarını çekiştirmek bir ço - olmak gerektir. Bizde kargaların yav
ğumuza gülünç gibi gelir. Ziraatle ru zamanı ziraate zararlı oldukları bir 
uğraşmıyanlar bile onları yakından ta- zamana çattığından bu mevsim müca· 
mr ve ne 8oyımz olduklarını pek iyi dele için pek elverişlidir. Hem bu sıra
bilirler. Fakat salahiyettar ağızlar. da yuvalarını bırakıp uzaklara kaça -
kargaların bu kötülüğünü öyle ulu or- madıklarından kolaylıkla avlanırlar. 
ta ileri atamıyorlar. Diyorlar ki: Kar- Yoksa başka zamandaki avlamalar çok 
ganm gerçekten çok zararlı olduğu ya- defa onlara yer değiştirmekten başka 
lan değildir. Senenin on iki ayında da- iıoe yaramaz. Bazı meraklılar kargala· 
lıp çıkmadığı yer yok gibidir. Tohum- ra külah giydirdiler: Bakkal külahları
ları çıkarır; bostanları deşer, mısırları nın içine yapışkan bir madde sürüle -
soyar, meyvaları yer, ne bulursa bir rek bu külahlar toprağa oturtulur. 
defacık olsun tadarlar. Yiyemedikleri İçine de yiyecek bir şey konur. Açık 
bir şeye rastlasalar bile eğlenmek için göz karga bu yiyec;ek için başını so
olsun onfarı karı,ştırmaktan bir zevk kunca külah kafasına yapışır ve kolay· 
alırlar. Üstelik evlerimizin çatılarını lıkla tutulur. Umumi mücadelede bil
da kendilerine malikane yapıp bize ge· hassa zehirlenme usulü çok pratiktir. 
celerimizi zehir ederler· Lakin karga- Bunun için iki kilo sıcak suda üç 
larm bu pis boğazlığı sırasında bir çok gram «lstriknin» zehirini eriterek bu 
zarar1ı böcekleri de yedikleri inkar e· suda bir rniktar buğday tanesini ıslat
dilemez. Kuşlarla uğraşan alimler is • malı ve kargaların dolaştıkları yerlere 
bat ediyorlar ki kırlangıç gibi karga - serpmelidir. Öküz ciğerini fındık ka
nın da çok yararlı olduğu mevsimler dar doğrayıp toz bir haldeki istriknin 
vardır. Onun için kargalara <czararhı> ile bulaştırarak kargalara yedirmek te 
damgasını vurup savaşa girişmeden çok muvafıktır. Yüz elli gram sıcak 
önce onların bir kaç tanesini vurmalı, 
kursaklarındaki yiyirıtilere bakmalıdır. suda bir buçuk gram istriknin eritip 

bu suda ekmek parçalarını ıslatmak ve Eğer kursaklannın muhteviyatı tane-
sonra kargaların kondukları gübrelik~ lerden ziyade böcekleri gösteriyorsa o 

t kd' d onları avlamak doğru ola- lere atmak ta iyi neticeler verir. Her 
a ır ye k egw er kursaklanndaki yiyin- üç şekilde de dikkat edilecek iki nokta 

maz. o d B' . b h' l' 1 . ha k 
tiler daha ziyade bize gerekli olan şey- var ır: ırı u ze ır ı Ş~~ erı . Ş a 
lerden ibaretse o zaman onları öldür - kuşların ve tavukların yıyıp zehırlen-
ıneğe hak kazanırız. mesine meydan vermemek, diğ.eri de * bu zehirlemeyi kargalara sezdirme -

Mücadelesine gelince: Karga çok mektedir. 
kurnaz bir kuştur. Her şeyi sezer ve Çiftci 

Fransız Dışbakanı 
Hitlere Cevap Verdi 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] ni zamanda telaş da uyandırdığını bildir • 

mektedir. 

Akdenizde T eblike 

SON POSTA Sayfa 111 

Şehrimizdeki 
Almanlar 

(Baı taralı 1 İnci yii%de) 
Reylerin tasnif inden ve neticenin elde 

Bir Habeş Şehri 
Daha Yakıldı 

edilmesinden sonra Alman baş konsolo r 
(Baı taralı 1 inci yü~de) cularımız yukarıda görmüşlerdir. , su Dr. T oepke bir nutuk söyliyerek J 

talyanlar Uo1kait ve Uoldebba saha Asmaradan gelen telgrafta (Skota•l, Hitlerin mevkii iktidara geldiği günden 
beri yaptığı işleri anlatmış, Almanya- sını tamamen elde etmiş bulunuyorlar· nın isgali ve Gondar ile T akknze ara-1 

Bu bölge hattı üstüva çalılıkları man- d ki. • f · k ted'ldlj dan hariçte bulunan Alınanlann Hitle- .. kt clir ş· d" . al sın a mesa enın yarısının a ı j _ .. zarası gosterme e . un ı l?ım cep- , 
re baglı olmakla Almanyaya karşı gos- h . N d A . ..1.. kada ği) hakkındaki haberi doğru bulmuyo-

d.kl · · · "'k l d . . esı oggara an ~zı go une r , 
ter ı en sevgıyı şu ran aya etmıştır. S d h d d kt d H ruz. İtalyanlar daha dün Takazzenin . . . . u an u u una uzanma a ır. a-
Müteakıben söz alan kafile reısı D. Gu- b ] k d d - h" b- k t garp kısmını tes,kil eden Setit ırrnağmin 
kes te Hitleri öven ve Hitlerin ı- eş er ay e eger ıç ır mu aveme 
daresini anlatan bir nutuk söylemiş- göstermemişlSoerdnirVazıy· et en çok 50 Km. cenubunda bulunuyor-

. lardı. Halbuki Gondar ile Takazze a· 
tır. Londra, 29 (A.A.) - Röyter a- rası 200 Km. dir. Bunun 50 kilometre· 

Vapur kara sularımızdan sonra bo- jansı bildiriyor: İtalyanların Habeşis-
ğaza girerek saat 6 da Sirkeciye dön- tanın batı ~imalindeki ileri hareketle
müş, yolcularını çıkarml§tır. Dün ak· rinde hiç bir mukavemete uğramadık~ 
şanı ayrıca Alman T otonya k1übünde ]arı anlaşılıyor. Zira, ne Habeşler ne 
de bir ziyafet verilmiştir. de İtalyanlar hiç bir muharebeye gir-

Diğer Memleketlerde memislerdir. 1leri hareketin devam ede-
Berlin, 29 (A.A.) - Yabancı ül- ' k d ç k 1 al ceği zannedilme te ir. ün ii t yan-

kelerde oturan Almanlar da reyleriı:ı.i lara mukavemet edebilecek yegane 
ana yurttakiler kadar zevk ve heyecan- Habeş kuvvetleri, imparatorun kuvvet
la vermişlerdir. leridirki, bunlar da Sokota civarında, 

Danzigde oturan Almanlar ıeyleri- yani çok daha cenupta bulunmakta
ni Preussen vapurunda vermişlerdir. dırlar. 

Tehacüm o kadar çok olmuştur ki, va- Habeşler T embien bölgesine mu
pur altı defa sahilden uzaklaşmaya vaffakiyetli bir akın yaptıklarını iddia 
mecbur olmuştur. ediyorlar. 

Paristeki Almanların mühim bir Harrar Açık Şehir 
kısmı Sarburke gelerek Adolf Hitler Habeş hükumeti, Habeşler tarafın-
lehindeki reylerini orada vermişlerdir. dan Harrarda mühim süel hazırlıklar 

ltalgon Filosu 
Kızıl Denizde 
Manevra Yapıyor 

yapıldığı hakkındaki İtalyan haberleri
ni yalanlamakta ve bu şehrin 24/12/ 
935 tarihli Habeş notasiyle açık şehir 
ve hastaneler merkezi ilan edilmiş ol
duğunu ve hiç bir süel tah,şidata sahne 
olmadığını teyit etmektedir. 

Askeri Muharririmizin 
MUtaleaları 

Dün gece gelen telgrafları okuyu-

si evvelce katedildiğine nazaran geriye 

kalan 50 kilometresinirı 24 saat içinde 

-uçar gibi- katedilmesi 

değildir. 

mümkün 

Burada ne motörlü kıt'alar, ne de 

böyle kıt'aların harekatına müsaid ara

zi vardır. Dağ muharebelerinde büyük
çe kıt' alarm muharebesiz katedecekle

ri mesafe günde (10) kilometreyi ge-

çemez. 

Harekatını aylardan beri gördüğü· 

müz İtalyan ordusu bu kaidenin hari

cine çıkamaz. Hele muharebe ile gün .. 
de katedilebilecek mesafe bunun yan .. 

sına bile kolayca varamaz. Binnenaleyh' 

bu haberi mevsimsiz buluyoruz. 

Sokotanın işgali hakkındaki habe' 

ri de teyide muhtaç addetmekteyiz. 

İtalyanların (Harrar) a yeni tayya

re taarruzlarında bulunmalarının he-< 
def ve maksadını evvelce izah etmiştik~ 

tekrara lüzum görmüyoruz. 

Celil Dincer 

Asmara, 29 (A.A.) - Duc de Spo
lette' nin kumandası altında Kızıl de
nizde mühim deniz manevraları yapıl
mıştır. Doqu Afrika fırkalarına men
sup bütün gemiler fırtınalı bir havada 
yapılan bu manevraya iştirak etmiş
lerdir. 
,·--•••••••--• .. ••••-•••••••••-••••••••D• ... ··-···--

1 Askerlik 1 ·--·--
yoklama Kaçakları Hapis 

Almanlar Havada Da 
Rey Verdiler 

Cezası Görecekler 
Eminönü Askerlik şubesinden: 
Askerlik kanununun bazı maddeleri 

(2750) No. lu kanun ile deği~iştir. Yok
lama kaçağı, bale.aya kalan erler hakkında 
para cezası kaldmlmış, yerine askeri mah
kemeler vasıtasile hapis cezası gibi ağır 

ceza konmuştur. 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
dan fazla seçici reylerini vermİf bu
lunuyordu. Münihde rey, günü bir 
topla başlamııtır. 

Avusturyadan Gelenler 

re motörlü bir naa.yonal ıosyaliıl 
kolu, dün ıehirde bir öküz dolaıtır• 
mıştır. Bu öküzün üstünde «rey ver· 
miyen öküzdür» ibaresi yazılı biı 
levha asılı bulunuyordu. 
Birinciye s 

FJanden, nazilerin Avusturya, Silezya 
Memelde gösterdikleri faaliyete de i~et 
ettikten sonra silahların azaltılması lüzu -
munu ileri aünnüş, sulhün, muahedelere 
hürmetle kaim olduğunu söylemiştir. 

Tek liflerin halk kütleleri arasında te • 3 16 dahil 3 3 1 doğumlulardan yok • 

Hudut şehri olan Pasauda. ıeçi • 

min farklı bir hali, Avuıturyadan 
hususi trenle 3600 Almanın gelme • 
si olmuftur. Bunlar halle tarafından, 
baılarında mızıka olduğu halde ha· 
raretle karıılanmııtır. 

Antalyada Gümrük Dairesi 
Antalya (Hususi) - Gümrük ida~ 

resi Osmanlı Bankasının çıktığı hi ~ 
naya nakledilmiştir. Eski gümrük bi, 
nası çok fena bir manzara arzettiğin1 
den yıktırılacaktır. 

Franuz dıı bakanı, bilhassa, sulh mas· 
kesi altında yapılan oyunlara İşaret ettik • 

ten sonra: 
«Fransa bu manevralara karşı koymağa 

hazırdın ıözlerile nutkunu bitirmiştir. 

Almanların Cevabı Ve İngilizler 
Londra, 29 (A. A) - Alman cevabı 

hakkında tefairatta bulunan gazeteleT dört 
Lokamo devleti müzakerelerini kaydi ih
tiyatla telakki ediyorlar. 

Sunday T aymiı gazetesi, Rene İtalyan 
ve lngiliz kıtaatı gönderilmesi teklifinin 
lngiliz Ulusu aruında yalnn 4icldetli bir 
muhalefete uğramış olmakla kalmayıp ay• 

essür ve endişeler uyandırdığından hah • lama kaçağı ve bakaya ka1mı§ erler 26 
sedilirken çok ileri gidiliyor. İngiliz • Al - haziran 936 cuma günü akşamına kadar 
man deniz anlaşmasından sonra. tehlikeyi kendiliklerinden şubeye gelenlerin hakla • 
~imal denizinden ziyade Akclenizde ara - nnda askerlik kanununun kaldırılan 86 ın· 
mak lazımdır. Ve İngiliz iştirak etmeden cı maddesi mucibince para cezaııile ceza
yapı]acak bir Fransız - İtalyan deniz landmlacaklarından bu müsaadeden isti • 
ittifakı İngiltere adalan için vahim bir fade edilerek daha ağır cezadan kurtul • 
mesele teşkil edebilir. mak için hemen f\lbeye müracaat edilme • 

Almanya ile An1atma sini bildirilir. 
Observer gazetesi. Almanya ile bir an· -·· ... • • ...................... ..w .. __.._, ............. _ 

]aşma tavsiye etmektedir. Mutlaka dürüst vahim sebepleri gözönüne almamıştır. 
ve samimi bir esası bulmak lazımdır. Eden İngiliz halkının çok mühim bir ekseri • 
son nutkunda Almanyayı hukuk bakımın • yeti hükıimetin geçmife ölmÜ§ nazariyle 
dan takbih etmek lüzumunu hissetmiştir. bakarak yeni bir devre açmasını ve bu 
Fakat bunu yaparken Fransız - Sovyet devrede hadiselerin daha hakkaniyetli bir 
muahedesinin Almanya için doğurduğu surette kayt ve mütalca edilmesini İstiyor. 

Sar Şehirlerinde 
Sar Almanları bilhaıaa tevk isin - Kıbrıs Göçmenlerine Ev 

dedirler. Sarlılar 17. aenedenberi ilk Antalya (Hususi) - Kıbrıstan ge
defa olarak tekrar reye ittirak: edi· len göçmenler için Galip paşa çiftli "' 
yordu. Sarbruk,.; ıehrinde meydan· ğinde hükumet tarafından 50 ev yaP.1 
larda konserler veriliyor. Saat 12.30 tırılmasına karar verilmiştir. 
da Hindenburg balonu ve müteaki- --------=---------. 
ben de Graf Zeplin balonu ıehrin ---------~-----1 
üıtüıide gözüktüler. 

Berlinde, sabahın yedisinden iti
baren mızıka heyetleri, bayraklarla 
donatılmış olan ıehir sokaklarını 
martlar çalarak dolaımağa batla • 
mıılardı. 

Havada Rey Verenler 
Fübrer reyini Postıdam timendi

fer istasyonunda vermiıtir. Führer· 
le birlikte bakan dr. Frank, Alman 
matbuat sefi dr. Dietrich de reyle -
rını ayni büroda vermiılerdir. 
129 balonu üzerinde de rey verilmİ§ 
ve bu surette ilk defa ha va da rey 
verme - Hindenhurg - balonu üze -
rinde olmuştur. Tayyarede takriben 
yüz kiti vardı. 

''Rey Vermeyen Oküzdür 
Berlin, 29 (A. A.) - Havas ajan· 

ıı muhabiri bildiriyor: 

Son Posta 
Yevml. Siyasi, Havadis ve Halk gazeteaı 

Eski Zabtiye, Çatalçe11I1C sokağı, 2S 
ISTANBUL 

,Gazetemizde çıkan yazı V! 

resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemizc aittir• 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr. 
TORKiYE - - - -

1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 1 

- --- z::z ' 

Abon '! bedeli peşindir. Adrea 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme:z. 

ilanlardan mes'uliyet a1ınmaz. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

"'~" ~ ~P ~.:)"r ""~c• 
.-AQ!ı•CA •••'ll."llQt.\•~ ~~~ 

Seçim vazifelerini yapan Berlin
liler, ceketlerinin yakalarına tak -
tıkları beyaz maden rozetten tanıl
maktadır. Her müntehip bugün için
de, Hitlere karıı beslediği sadaka • 
tin nipnesi olan bu rozetten edin -
meye çalıııyor. 

Posta kutusu: 741 fstanbul 
T e)graf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Brunıwick' den bildirildiğine gö-
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HASAN RUJ, ALLIK, TIRNAK CiLALARI 
Asri kadın için ruj, allık ve tırnak cilası bir ihtiyaçtır. Hayati bir iştir. Fakat, !yisini bulmak lazımdır. Pariste Koti ne ise Türkiyede dahi Hasan odur. Sabit, açık, koyu renkleri vardır. Hasan rujlanna ve 

allıklanna ve tırnak cilalarını görüpte meftun olmıyan kadın yoktur. Hasan markasl.Wl dikkat, ba§ka marka verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu : 1$tanbul, Ankara, Beyoğlu. 

:. 

I • ! ·, ~ ,. ' ' 

5.000 
LIRALIK İKRAMİYE 
İş Bankası Kumbarası sahipleri 

-arasında 1 Nisanda Ankarada no
ter hu~urunda çekilecek kur'ada: 

Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci 

" 
250 

" 
lOkişiye 100 erden 1000 " 

, 20 ,, 50şerden1000 ,, 
175 ,, lOardan .1750 ,, 

ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 
llra ikramiye tevzi edilecektir. 

İstanbul Gümrükler Satış 

M. K. N. 

4022/66 
2524 

işleri Direktörlüğünden : 
Ağırlığı Kıymeti Cinsi Eşya . 
K. G. L. K. 
80 Adet 83.20 
33.00 86.63 

Portatif karyola. 
Aksamile beraber pirinç Elek
trik lambası. 

2512 18.00 57.60 Boyalı ağaç masa. 
Yukarıda yazılı eşya 3/4/936 G. saat 14 de Satış salonunda iha

leleri yapılacaktır. İsteklilerin şartlanmız mucibince eşyayı almak için 
yü:rde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz v~ sair evrakile · 
kanunen muayyen saatte mezata gelmeleri ilin olunur. · "1599,. 

Nasır ilıtcı Avrupa 
fevkaH\de ınazhan takdir olmuş
tur. En eski nasırlan bile pek 
kısa. zamanda kökünden çıkarır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
~-• Beyoğlu - İstanbul ~_.., 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE karşı 

HORMOBİN 
Tafsilat : Galata P. K. 1255-Hormobin 

.............................................................. 
&on Posta Matbaa•• 

Netriyat Müdürü: Sellin Rqıp 
Sahiplerh A. Ekrem. S. Raııp, H. Uitfia 

,----------------------------·~ Diş 
En 

ağrısı ıslırabların 
müthişidir ! 

• • 
1 1 

En şiddetli diş ağrılar mı dindirir. 

GRiPiN 
BUtUn ağrı, sızı ve 

sanclları keser. 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

Venüs markasını taşıyan : Krem, 
pudra, ruj, allık, rimel, stirme, bri
yantin, sabun, losyon, esans ve ko
lonyalar asri kadın güzelliğinin tılsımı 
oldu. Şarlatanlıktan ari,0 emniyet ve 
itimada şayan Venus mUstahzaratını 

herkes sevdi. Ve şimdi herkes onu 
kullanıyor. 

Deposu: Evliya Zade Nureddin 
Eren Eczayi kimyeviye, alat ve itrıyat 

İstanbul - Bahcekapı 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Ke,lde 11 Nisan 938 dadar. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numaralarını havi cetveller 

tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda iştiraki tazammun etmek 
üzere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet veril.meyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda direktörlüğümüzün alakası olmadJtmı 

\ sayın halkımıza bildiririz ... 

~~ 
KARDEŞ 

. OTOMOBiL Vll 
MAKiNiST MEK'l'Ellı 

Taksim - Stadyum ·-, 
ŞOFÖRLERE: 3 aylık yeni deY· 
re 16 Nisanda açılıyor. Kayıd 
işlerine başlandı. Tafsilat içill 
program isteyiniz. 
AMATÖRLER: Çift idareli talim 
arabamızda 7 saat direksiyon 

taliminden sonra otomobılıni kullanır ve manevralarını yapar. Amatörler .U. 
zaman mektebe müracaat edebilir. Tefefon : 42508 

J EmlAk ve Eytam Bankası llinları 1 _____________________________________________ _. 

Esas No. 
149 

150 

Mevkü ve nev'i Depozito 
Kasımpaşa'da Eyyühüm Ahmet efendi mahal-
lesinde Camii Şerif sokağında 4 t No. lı evin 
3/ 4 hissesi. 180 L 
Kasımpaşa' da Eyyühüm Ahmet efendi mahal-
lesinde Camii Şerif sokağında 43 No. lı evin 
3/ 4 hissesi. 140 ı.: 

Yukarıda mevkileri yazılı iki evin dörtte üçer hissesi pefİD para 
ile satılmak üzere açık artbrmaya konulmuştur. İhale a Nİlla 
1936 Cuma günü saat onda yapılacaktır. 
Şubemize gelmeleri. [321} 


