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1 değiştiriyor olitik SI ra sa ------------------------·---------------------------
ariste Sancağa geniş muhtariyet verilmesi 
slarına dayanan bir tekliften bahse başlandı 

u:rahhas hey' etimiz dün akşam Cenevre ge hareket etti 
'!::,rapalas otelinde dünkü mühim mülakatlar Fransanın hazırladığı 

tatürk, Başvekil ve V ekiller le mukabi teklif 

iki saat görüştüler 
Paris muhabirimiz bildiriyor : " Tek lif Türkiye tara
fından ileri sürülen esaslara tevafuk etmiyorsa da 
iki tarafın karşı karşıya gelip konuşmaları ile görüş 

n sefiri ile lsmet İnönü ve Hariciye Vekilimiz arasında 
~~ıniıni mülikatlar oldu, Tevfik Rüştü Aras "İtalya ile 

Üşülecek bir çok dostane mevzulanmız vardır. 
Aramız her vakitkinden iyidir , dedi 

t lnönü hey'etimizl Slrhecl garına Jıadar gelerek uğurladı, 
.!.~.~lyan sefiri de istasyonda hazır bulunuyordu· ........................... -

sızlarla biraz 
aha aç1k 
onuşahın --. yüksek konii-
Yaptıklarina sulh 

sabrettik d. Fak , e ıyo-

htıd at her şeyin bir 
udu vardır 

esasları üzerinde bir itilata vanlabileceği 
mütaliasında bulunanlar çoktur " 

Pari• 16 (Hususi muhabirimiz- 1 rülmüş olan esaslara teva
den) - Burada mevsuk mem~a- fuk etmiyorsa da her iki 
lardan ~ıkan havadialere gore i , 1 k k 
FranBa hükUmeti Sancak me&ele- ara)ın arşı arşıya gelip 
ıinde mülôyim bir politika tut - konuşmaları Üzerine görüş 
muıtar. esasları üzerinde bir ilila-

Hatta Sancağa geniş bir fa varılabi/eceği mülalaa
muhtariyet verilmesi esa- sında bulunanlar çoktur . 
sına istinat eden bir tek- Doktor Arasın ayın on ıekizin-

:1 . . de Cenevrede bulunacağından ve 
[ılten bahsedılzyor. Bu tek- Milletler Cem:yeti konseyinde 

li/in Türkiye tarafından ~e~elenin konufUl"!a .zamanına 
. ıntı~aren Fran1ı% rıcalıle tema• 

talep edılen esaslara mu- edeceğinden de bahıedilmekte -
kabil Fransanın mukabil dir. Bu tema• e•na•ında iki tara-

k/ ~./· . . /ın görüılerini birbirine yakilq • 
te ı, l olmak zcap edıgor. tırmak i~in ~alıtılacağı ve belki 
Her ne kadar, teklif Tür- de müsbet bir netice elde edilece-
kiye tara"ınd ·z · ·· ği kuvvetle temin edilmektedir. 

J' an l erz SU- (Devamı s inci sayfada) 

Yeni memurin kanunu 
esasları • • • 

proJesının 
Projeye konan hükümler, Vekaletlerin mütalaalan 
ve bunların mevcut kanun hükümlerile mukayesesİ 

Baş,·ekil tsuıet In önü ve Harici ye V ekili Tevfik RUştü Aras ~Un heyeti- . Ankara 16 (Hususi) -Bugün mer'i·ı demediği iF in daha 19 32 yılında tadilt 
' mizin Cenevreye hareketin den evvel perapalas otelmda şet mevkiinde bulunan ınemurin ka • , düşünülmiış, fakat biıtıhare tadil key • 

H ta ~selesi hakkında Milleller Dün saat 18 raddelerinde Reisi • punu ihtiyacıara tamamile tekabül e • (Devamı 8 inci sayfada) 

c~y:ıinde cereyan edecek müzake· cumhur Atatürk, Pera~~~~~. ~~linit ;ed§· At t •• k •• k d v 
ı d bulunacak olan murahhas ha- rif buyurmU§lardır. a urAJ o e e a ur u n ur u g u 

ret~~ dün ak§am Seınplon ekspresi· Ba~vekil tsmet inönünü, Hariciye Ve-

r: Cen~vrey• hareket etmi§tlr. (Devamı 8 Inci sayfada) köy koopera tifı• 
Bulgar. Yugoslav' "Türkiye en 

müreffeh 
anlaşmasmda yurd olacak, 

gizli maddeler mi? lktısat Vekili dün Ticaret 
· d·· Mektebinin 55 nci yılı tes'it 

Ingiliz ajansının un gece d"l" k b.. 1 d d. 
baba karşı verdiği haber e ı ır en oy e e 

1 

sa 
6 

(R d Ankarp. 16 (Hususi) - Şehrimizde 
Londra.. ~ a yo) - Royt~r bulunan Yüksek Ticaret mektebi me· 

ajansı bildırıyor. - Yakında ~ulgarıs zunları, mektcblcrinin elli be§inci yıl-
r~rn vali b. 1 tan ile Yugosla~a arasında. bır anlaş- dönümü münasebetile bugün Karpiçte 

ı,. beled" . ızzat ~alı- aktedilecektır. Bu anlaşmanın bazı bir toplantı yaptılar. Toplantıda İktı -
..,,le kömii .. 1'Yesı çok iyi bir :.ali :nıaddelerli olduğu söylenmekte- sad Vekili CelAl Bayar, Müsteşar 
•ı 1( rcu er. 'h sız h l"f V kıt, .(e : orod . ın r likarını d' Kurtoğlu Faık, mu te ı e wetler ve 

•· rı dörıdiielnıze çıkan vapur· ırA. l şma rnucibince Yugoslavyanın ,bankalar erkanı da bulundular. Eski 
' ,_ cr • B .. n a . 1 uht~ı·r ~ıııı...._ *(Qpal 

1 
ueun hava 

1 
· t n lehine toprak fedakarlı • ve yenı mezun ar namına, m ı.c ı nu· 

1
< ~ ı o ac k Bu garıs a kl .. 1 d' b" "kl · · · t (li a _ b 1 acağı tahmin olunmakta- tu ar soy en ı, uyu erımıze mınne 

1 
ususi) _ gında u un ve şükran hisleri isal olundu. İktısad 

d
r hüküın 

8 
.. Burada şiddet- dır. k y 1 B 1 :Vekili Celal Bayar toplantı sonunda 

a " .. urmekted' A B dan baş a ugos avyanın, u - ~ 1 k dedi ki· .rastnakt d ır. ra un d 1 . .soz a ara . 
n altında a 1~· Hararet de- garistanın Rornan,t"6 an. 0 an arazı ta· c- Bu wplantı ve nutuklarmız bize 

Yedıye kadar düş- leplerini takviye edeceğı anlaşılmalcta- ,SS yıllık bir mazl parçasını hatırlattı. 
lt . d Bu vaziyet karşısında Romanya Kara kapltüllsyon günlerini ihtiva e -

ınci layfada) e~cUşe,re düf1Düttür. , , ', (o.w-u 1 lacl aıfada). 

Tckir Kredi ltooperatifi or~klarından 
altısı ve im:m1an 

A~atürk k~y ve köylünün kalkınma· ,Ankarada Tekir çiftliğinde ilk tarım 
sı içın sade ı~aret vennekle kalmamak- kredi kooperatifıni de kurmuşlar ve bu 
ta, bu ilerleyişte fiU sahada da rehber kooperatif-e ilk ortak olarak girmişler· 
olmaktadırlar. dir. 

Atatürk köylülerin refahını temin . Atatürkün Tekir Tarım Kredi Koo • 
için tarım kredi kooperatifleri teşkil' perntifi ortaklığını tesbit eden kıymet· 
Wzwmuıa ııaNt buyurduldan zama~ )i vesikanın fotoğraflarını ne§rediyo ., 

..ruz. 



ı Sayfa :>ON POSTA 

•• ergun· a Söz ,abuk unu tu lur a 
- .... 

Fransızlarla biraz 
Daha açık 
Konuşalım. 

, ___ Yazan: 1\tubittin Bircea -

(Baştarafı 1 inci ımyfada) 
Bugün de onu yapacağız. 

20 inci asır mektebciliği sınıfta 
nazariye talimini imkan nisbetinde 
eksiltti, yerlıre tatbikatı koydu ... 

İki bin yıllık tecrübe göstenniştir 
ki söz kolay unutulur, gözle görünen 
vak'a dimağda daima menkuş kalır. 

Muhitinizde dinlenınek istiyorsa -
mz mümkün olan ~eylerde faydayı 
ve zararı daima madde üzerinde gös· 
terrneğe çalışınız... 

' 

Evvcliı, bir masal meselesini halle -
delim: Türkiyenin Sancakta bir emri -
vaki yapınağa karar verdiği ve yahud 
vereceği hakkında Fransız membala -
rından çıkan havadisler boş şeylerdir. 
Turkiye, sulhu sulh olduğu için sever; 
suıh, onun için bir vasıtn değildir; 
•bıraz daha hazırlanalım, biraz daha 
sıliihlanalım ve müsaid f1rsatı kollıya· 
lım da harbe o zaman girelim!» fikri 
Ttırkiyedc yoktur. Biz sulhu, sulh yap· 
mc k için yani bir harbe hazırlanma 

\ ~ıtası değil, bir sulh olduğu için sev· 
n :.eydık belki şimdiye kadar emriva· 
k. de, fa1 asım da yapmı§tık. Fakat, 
ı;; n.d 'ye k:ıdar Avıupanın en çf)k har
l:: i"n n i.leti biz olduğumuz için Av -
ı up da uihun da en sağlam dostu bi • 
~iz ve bunun için son haddine kadar, 
su hu muhafaza ve mudafaanın son im· 
k· nc;ızlığına kadar sa bretınesmi bile • 
ceğiz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
·-H-E-RG_U_N -8-tR_F_IKRA. g::ı!!::!çıtarı Dünyanın 

En bÜIJÜk 
Yalancısı 

Saniyen. biz, dünya efldirı umumi • 
yesi kar!-.1 ında cmütecaviz:ıı in tarifini 
yapmış ,.e altına imzasını koymuş mil
le-tiz. Bunun ne demek olduğunu da bi
liriz. Bunun için mutaarriz olmayız. 

Fransa b;ze taarruz etmedikçe ve ya· 
hud Fransa, gene •mütecaviz» in ta • 
rifı dahilindekı bih·asıta tecavi.ızlerin -
de son haddine gelmedikçe biz yeri • 
mizden kımıldamayız. Fakat, bütün 
sabrımızı tüketen Fransanın karşısın -
da. sulh hakkımızı, dürüst, samimi ve 
hakiki su hcülüğü filen müdafaadan da 
korkmayız. Herhangi bir aahada olursa olsun 

* rekortmenliği kendi topraklanndan 
Gelelim işin diğer tarafına ... Bizim, dışarıya çıkarmak istemeyen Amerika

Fransa ile, Fransız mil1etile aramızda lılar bir yalancılık müsabakası yapa-
hiç bir tarihi husumct yoktur. Şu Su - 1. 

rak birinciye 5000 dolar verecekleıtıni 
rıye meselesi çıkıncıya kadar aramızöa 
hiç bir ihtiliıf mevzuu da yoktu; Os • vaadetmişlerdir. 
manh tarihinin son devirlerinde Fran· Resnıini gördüğünüz Hulett is
sanm Suriye üzerindeki gözünü bil • mindeki adam 48 rakibi içinde on g~n 
mcz ve orada nüfuz kazanmak içln on gece, mütemadiyen yalan şeyler at
yaptığı gayretleri görmez değildik. Bu- mak suretile birincilği kazanmış ve 

Kopya eden acaba 
hangisi 

Bir gene yazdJğı şiirleri Tevfik 
Fikret merhuma okumuştu. Tevfik 
Fikret şürleri dinledikten sonra: 

- Siı bunları yazalı on on beş 
sene oldu değil mi? 

Diye sordu. Gene: 
-Hayır, dedi, ben bunları daha 

birkaç ay evvel yazdım. 
-Yanılıyorsunuz. 
- Hayır nasıl yanılırım. Hem on 

beş sene evvel ben çocuk denilecek 
bir y~ta idim. 

- Hayret ettim, 
- Neye hayret ediyorsunuz? 
- Ben on on beş sene evvel yaz· 

dığım §Ürlerimin bazı mısralarını -
sizin şiirlermizden kopye etmişim 

de. 

·-------------------------· 
Boşandılıtan 88 gıl 
Sonra tekrar 
Sevişen lıarı hoca 

nunl::ı beraber bu işe de o kadar ehem- tam mükafutı almak istediği zaman Amerikanın küçük bir kasabası o-
mivet vennezdik. Fakat, Fransa gelip kendisine: lan Davesburg"da 38 8ene evvel bir-
Sunyeye yerleştiği zamandanberi a - ...- Snde aen değil a ... Biz de yalan birlerile geginemiyerek ayrılmış olan 
ramızda b'r Suriye, bir cenub hududu söyleriz, mükafat falan yok! demiş- bir karı koca birbirlerinin hasretine 
ve nihayet bir Sancak meosele>si çıkmış· I 
tır ve bunda Fransa bize karşı dost o· er.... daynnamıyarak tekrar evlenmişlerdir. 
larak harekl"t etmi!? değildir. Belki Yılanlara şerhet/i olanların Davesburg küçük bir kasabadır. 
bundan Fransız milletinin haberi yok- hi/esi Eski karı koca her gün birhitlerile so-
tur; belki Fransanın merkezi hükfıme· Bazı kimseler zehirli yılanlarla oy- kakta rastgeliyorlar, fakat aelamlaş-
~e~~ ~~~!~~i~o~~:C~~~ ;,~~=r~i;i~~s: namak kabiliyetindedirler. Halk lisa- mıyorlardı. Arada her ikisi de 
bet dahilinde tanır: fakat, vaktinde ve nında, onlara ((şerbetli)) derler, ve yı· evlenmişler, fakat gene dul kalmışlar
zamanında henüz basra hnrab olmadan lanların onlara bir şey yapmadığını te- dı. Kadın bu aralık protestanlıktan 
açıkça tam bir samirniyetle söylemeP,i vehhüm ederler. çıkmış ve Katolik olmuş. 
bir dostluk vazifesi biliyoruz ki biz Su- Halbuki mesele hiç de öyle değil- Nihayet 38 yıl sonra kocasına ge-
riyedeki idareyi bir dostluk eseri say· miş. Bilhassa Kobra yılanlarının en- ne bir gün tesadüf ettiği zaman mez
mıyoruz. Dostluğa miinafi ve Milletler selerine tesadüf eden yerde öyle bir hebini değiştirdiğini binaenaleyh eski 
Cemiyetince tarif cdilmis olan ((teca • nokta varmış ki orası biraz sıkıştırıldı- yeminin artık hükmü kalmadığım söy
\rtiz» mcfhumrrnun hududu içinde her ğı takdirde, yılan muvak.kat bir felce lemiş ve teluar evlenme teklifinde bu
~c Y~P";~kk kkabilse Suri •ecblek.i Ybüksek .d uçar olurmus. Bu mühim noktanın lunmuş. Kocruıı da dayanamamış: 

ı o~ıs~r ı nç scncdt>n crı unun şimdiye kada; bir türlü bulunamamış <•Hadi evlenelim>) demiş ve böylece 
ıcpsını ynpmı tır. ~ b'lh h 1 k b' f 1 
Fransız milleti bundan haberdar 

1 

oldug~na hayvanalçılar ı assa ay- hayatlarını 38 yıl ı ır ası adan son-
dei1ildir; belki de bizzat Paris hü- ret edıyorlarmış. ra tekrar birleştirmişlerdir. 
kiımeti işin bu ehemmiyetini he- ı Filistinde kadın buhranz var Gripe tutulan hayvanlar 
nüz anlamamıştır. Birbirlerine düş· Londrada çıkan Everjbodj's yazı· Bir kaç gün evvel Londrada deh-
man olmaları için hiç bir sebeb bulun· 
mıynn iki millet ve iki devlet arasın . yor: . şetli bir grip salgınının mevcut oldu-
daki münac;ebetlerin bütün temizli~ini ((Filistindekı Arapların Yahu~ilere ğunu yazmıştık. Son gelen Ingilizce 
ihlal eden ufunet dolu bir çıbanı tama· ı kızmaları~ın e_n ha~lıca sebeplerınden bir gazetede hastalığın hayvanat bah
men desrnek endişesile ifşa etmeği va- bir tanesı, carıye fiatlarını 30 liradan çesine kadar girdiğini ve bütün hay-
zife bildiğırniz hakikat budur! 100 liraya çıkarını~ olmalarından ile- vanların grip olduklarını okudu k. Ga-* ri geliyormuş. zete üstelik şu malumatı vermektedir: 

Fransanın Suriye Korniseri M. Dö Araplarda ve bilhassa Fi1istinde En güç iyi olanlar fillerdir. Bir ay-
Martel, bizim hududumuzun 'anıba • tarlalarda çalışaniann kadınlar olduğu dan evvel kendilerine gelemiyorlar. 
şında küçük mikyasta bir Makedonya malumdur. Yahudiler bu kadınları Aslanlar on beş günde iyileşiyorlar. 
tb~s~s edhipdbdul M:ıke~ony~n~ nüfudz~nu böyle yüksek fiatla aldıkları gibi her Tavşanlar, hastalığa dayanarnayıp ölü-
ızım u u anrmz'fan ıçcrıye ogru . . 

1 
- · k · 

geni~letmek siyasetine karar verdiği l bın tnrlası~da. ~ - 16 lc~dın çalışhr~- y~r.lar. M_:ıymunlar. ıse tıp ı ınsanlar 
gündenberi bizi rahatsız etmek için her yormuş. Şımdi kadın pıyasasında bu- gıbı vasatı olarak bır hafta rahatsızla-
ne yapmak ı~msa hepsini yaplllliJtır. yük bir buhran varmış.n 1 nıyorlar.>> 

. 

Bir gene 

Peşte ruhiyat mütehassıslan "u r~ 
mini gördüğünüz gençle meşgul ol
maktadırlar. Bu gencin geçirdiği ruhi 
tahavvüle şimdiye kadar henüz rastge
)inmemiştir. 

Zeuplen ismindeki bu çocuk anne
sini öldürdüğü için, 20 sene hapse 
mahkum edilmiş, fakat hapishan~e 
girdikten bir sene sonra yaptığı cina
yeti ve mazisine ait her ~yi unutmuş, 
şahsiyetini değiştirmiş, rnutekit bir İJır
san olmuş. Şahsyetinin böyle değiş
miş olması nazan dikkati celbetmiş, 
kendisi hapishaneden çıkarılmış ve 
Çinde misyoner teşkilatını kurmağa 

memur edilmiştir. 

Havacılıkta pek mühim 
bir icat 

Ingiliz gazetderinin Japon gazete· 
lerinden na~en yaptıkları n~riyata 
inanmak laZJmgelirse, tayyarelerio ol
dukları yerden amuden havalanmaları 
meselesi halledilmiştir. 

Hriga Nich isminde biT Japon mü
hendisi altı senelik mesaiden sonra 
böyle bir tayyare icadına muvaffak ol
muştur. Aletinin ismini ((Jettoplan» 
koymu~tur. 

Hiriza'ya nazaran bu sayede bir 
çok kazaların önü alınacak ve tayya
reler her yerde istimal edilebilecekleri 
için çok daha faydalı ve harpte de o 
nisbette zararlı olacaklardır. Hiriza ih
tiraını on dokuz millete birden satmış 
ve bu yüzden büyük bir servet temin 
etmiştir. 

109 oğlu ve forunu olan kadın 
Bostanda oturan Madam Ra,d 

Va1dfogel 1 0!) uncu yıldönümünü kut
lulamıştır. 

Bu miinasebetle yapılan merasim
de 109 kişi hazır bulunmuştur. Raşelin 
]()oğlu, dört kızı. 60 tarunu ve 35 ta· 
ne torununun çocuğu vardır. 

Yaptığı şeyleri burada birer birer say· r 
mak uzun sürer; çete yapıp hududu -
muzdan içeri sokmak, Yüzellilikler ce
miyeti yaptırmak, Kürdlerle mesmıl 
olmak, A:evilik tahrikatı yapmak, Ta~· 

İSTER İNAN İSTER IN ANMA! 
nak Ermenilerini bir araya top1ayıp. 
bir fesad yı.rvası vücude v,etirmck gibi ı 
şeylerden hiç birisi ihmal edilmem'ş • 
tir. Bütün bunlar Fransa~·ı, Milletler 
Cemiyetince kabul edi!mis olan cmü -
tecaviz:ıı tarifi içine sokan h-ıreketler -

cKızılcahamam:ıı da oturan bir dostumuz anlattı: 
Saraycık köyünden Halil oğlu Ali çobanlık eder, va

kit bu:dukcn da Kızılcahamam dü,panserıne giderek has· 
talığını tedavi ettirir. Her h"s•anın o'dui'u gibı onun da 
bir cüzdanı vardır. Fnkat A. ',C'çen •:i .. ı kcç:!crini oUatır· 

1 ken uyuya kalmış, keçiler de A inin iç:nJc ehmek bulu • 
nan heybesini devirerek c.·mck.erle b.r.ikte muayene 1 

cüzdanını da yemişlerdir. 
Ali Dispanserden ikinci bir cüzdan almak için hadiseyi 

anlatmış, fakat hiç kimse keç'nin kağıt yiyeceğine inan • 
m-mışhr. Ma·ı!T'afih Ali u~·ar'i•ğı sırada def'Nin c;on kl-

rıntılarını keç:lerm ağı:.r.iarında 
israr c.m..!ktcdir. 

iSTER iNAN lS TER 1 NA Nı\1 A! di. Bunlara kar ı biz bir müddet sa b -1 
rettik, bir müddet dikkati ~ktik, ara· 1 

(Devamı 8 inci sayfada) 1~-----------------------·---

gördlıi;üniı si;yıemektj 

Sözün 
__./ 

Vatandaş y(fl)41 

._ ___ _ 1 ...... 

V apurda oturmuŞ 
yorum, etrafı.ııılJ 

kadar değilim. Fakat 
ğim halde beni 
diyorlar. 
Kulağıma yükse~ ·of· 

şanların sesleri gell~til 
-Necati gayet }to 

keredir kendisine, 
lacak bütün emirlerin ııı 
den geçirilmeden ta~~e 
söylüyorum. Fakat :ıtı 

- Hakkı aliniz var· 
alinizle hcmfikiriJl'l· rıııı 
Tanınmı~ bir doktO ııı 

sesi boyundnn birkaÇ 
deden çıkıyor: 

-Dün muay t 
gelmişti, muayene etb 
dünü tamamile haı11 
ire ve saire... 1 b 

- Hakikatcn aJkO 
mı? 

- Ne demezsin:z; 
çok hastaların 

1 
Jl 

ri hep bu .. Mücade•r 
dası oluyorsa d:ı ,.e~ 
saire ... 

Sesler değişiyor: 
,..recli 

1 

- Monşer bu .1" ·r 
kemmel bir kadın. J3ı 
güzel, sonra sosyete 

- Onun için bazı 
Fuadla bugünlerde 
miş. bıl 

- Olabilir amr:ı~ ~i. 
olmasına man i de~ıl eel \ 

Bu sefer sesler iJl 

- Doğrusun~. i;~ 
nin bu kadar kolU gı 
eU'Tlezdim. Jl 

- Halbuki kocasını 
de. . tfı 

- Zevk me:eıesı,JJe e 
kendisine gitmı~or. ge 
zı gözümün önune 
rum. ·ııt 

İnce sesler biraz ~rt 
- Bilmezsin heJ)'l.Şı 

dınm elinde heHi.k ,.8 
rasını alıyor. Ah ~.J J" 
bu klş kendisine bı~11ct ramadı. Ben söy!eYı 
luyorum. 0~ 

- Şimdikiler heP 
Ne demeli zamane!.·· 

Sesler dillerini 
sızca oluyor, ingiliıcf cJ= 
ca oluyor. Ve fransıı 

.1. · dC 
cası da, ingı ızcesı 
lağuna ge:iyor. ··til 

Necatinin gayet ~o 
duğunu1 bir sosyete d' 
nın Fuadla araların 
yenin zevksizliğiil1• 
nın gelinini 
ayenehanesine geleil 
na benzer benzerncı 
reniyorum ve beniJil 
seler daha öğren d ~ 
gilizce, ispanyolcll· dıll 
söylenilenleri de o 
yuyorlar. 

Vapur ve vapur g 
. sBıı nakil vasıtaları ın c~ 

fenalıklarını öğrenf1l . ,.e 
rer dershane mı ~' . ~o• 
bu dershane1erın • 
1ebeleri mi? 
-Hayır! .. ı ,.c.e 
Değil mi? Oy e.· 

nuşmuyorlar? 
miyecek sözleri u ~ 
yavaş bir sesle ancı:t 
lannın duyacaklll 1 

yorlar? ~il 
Bir zamanlar n~.~ 

cVatanda~ 10 

levhalan vardı. J3U 
dı. Kaldınlan le' b 
le levhalar asMaJı: 

cVatanda.ş ncce 
fakat v:n-a~ konu~.., • 

b' {9' Belki bunun ır dB~ 
sck konusan ,•atarı f} 
tır .. Ve ben, bcnif1l 
lenmesini, eHUemitl ıc' 
lemeğe tercih eden 
den kurtuluruz. 



anyada isi er tekrar 
~~~lenıiye başladılar 
i tıçı~de Yağma başladı, h 1lk şehri terketmek 
s ernıyor h .. k" l ' u umet şimdi de Barse ona 

nakletmek tasavvurunda 
1~ (A.A.) - Resmi bir yet edeceği zanncdilmektedir.' . 

-\!ı""- et~.l~g~ cyaletınde iler- Salamanka 16 (A.A.) - Anarşıst .ve 
P d ıgını bildirmektcdir sendikalist gruplar Madridde tahlıye 

erd~/0 Aleantara kasa basın~ edilen evleri yağma etmekte ~~.~le ge· 
çirdiklerı bütün eşyayı alıp g~turmek-

cephesindc t tedı'rler. '1\."'adrid halkının şehrı te.rket-
opçu di.ıellosu m ı t 

rnek emrine karşı mukavemet erı ar -
ıntakalarda s··k· maktadır. ., 

1\Jad . u unct vardır IJ"'-~ ct Barsclonnya mı ta~ınıyor. 
16 

rıdde · u ... um . , 
(A.A) A ·ı Ü Londra 16 (A.A.) - Valencıa nın 

· - sı er niver- son bombardımanı ve asilerin Malaga-
taar ınıntakasında pe'lf şid - da ilerlemeleri üzerine Largo Caballe

r;~a g~çrnişlerdir. Muha- ro'nun hükumeti Barcelone'a naklet -
~d cephesine sira • rneğe hazırlandığı söylenmektedir. 

ring'in R~~a seyahitı 
----------

gazeteleri " İngiltere, Fransa, ltalya ve 
Ya ar d 1 · ·· ·· k ası n d spanyol meselesinı goruşme 

Ili artık kabildir, diyorlar 
· (~A.) - Göring'in se- ni bütün teferrüatına kadar tetkik et

e eln Frankfurter Zeit- miştir. General Göring'in qui~aonia-
Şun arı y ya 

şitndi In . azıyor: ya muvasalatında askeri merası.m • 
a gıltere, Fransa, İtal- pılmış ve orada kendisini D ük a Aoste 

d rasında İspanyol me- ve General Ferari karşılamışlardır. 
r-"'ı::n.8 .• .ıkonuşrnak kabil ola- Uçuşlar yapan hücum ve bomhar-

h statükonun muha- dırnan tayyareleri filolarını müteakı-
te eden l ·ı 1 ben zabitan mahfelinde verilen öğle b I ngı tere ne s- d .. 0 Şevik h .. k.. ziyafetinde General Göring gör üğu 

rı F u uroetinin ku- l v 
e ran bütün şeyler hakkında hayran ıgını 

de S sanın bolşevikleş- bildirmiş ve ltalyan hava ordusunun 
ı ovyetlerin Akdenizdeki · 
n bü ·· kuvvet ve azametinin kendisi üzerın· 

ıle F Yumesine razı olur. 1 d·v• · ·ı .. ran8 h de derin bir tesir icra ey e ıgını ı ave 
Ila tnih a. er zaman Ber- etmiştir. 

Verıne iltihak edebilir- Ç}ğleden sonra General Göring Ro 

lG ( mada bir gezinti yapmış ve Antikite-
A.A ) C 1 c·· k k l · · · - enera o- leri tet i ey emıştır. 

Yalle · dak' nın mihmandarlığı Bu gece operada General Göring 
~ayyareciler şehri)) şerefine bir te~sil verilecektir. 

giliz filosu -f Çekoslovakyada 
nevralara Almanyaya karşı 

16 c/lanıyor hazırlık mı ? 

Türk ... Fransız 
Ticaret Muahedesi 
Fransızların muahedeyi 
feshettikleri söyleniyor, 

fakat henüz resmi 
malumat yok 

Ankara 16 (Hususi) - Rolanda ti
caret heyetile müzakerelere devam e -
diliyor. Pazartesi günü tekrar konuş • 
mağa devam edilecektir. 

Sovyetlerle yeni bir ticaret anlaşma
sı akdi için yapılan müzakerelere de 
pazartesi günü devam edilecektir. 

Türk - Fransız ticaret anlaşmasının 

Fransızlar tarafından feshedildiğine 
dair hususi kaynaklardan bazı mall.ı -
mat ge'tmişse de keyfiyet hükumetimi
ze henüz resmen bildirilmemiştir. 

Yunanistan da 
fırtına 

Bir şilep hattı, iki vaput 
karaya oturdu 

Atina 16 (Hususi) - Yunanis
tanda büyük bir fırtına hüküm sür
mektedir. Türkiyeden yüklü olara~ 
Hamburg'a gitmekte olan Volga şiiebi 
Mides'in cenubunda karaya oturmuş 
ve iki tahlisiye vapuru tarafından ça
lışıldığı halde kurtarılamıyarak bat
mıştır. 

Yunan bandıralı «Ellas)) şiiebi ile 
Tasses vapuru karaya oturmuşlardır. 

Atatürkle Arabistan Krah 
arasmda teati ediren telgraflar 

Ankara 16 (A.A.) - Suudi Arahis -
tan Kralının tahta cü1Cısunun yıldö -
nümü münasebetile Atatürkün çektik
leri telgrafla gelen cevab aşağıdadır: 

Suudi Arabistan Kralı Haşmetlu 
Abdülaziz III İbnissüud 

hazretlerine 
Mekke 

Bir bar artisti 
aran1yor 

Berlin zabıtası Istanbul 
zabıtasına müracaat etti, 
bukadının yakalanmasını 

istiyor 

Berlin zahıtasl lstanlJ:ml zabıtasına 
müracat ederek lstanbulda bulunan 
bir bar artistinin yakalanmasını ve ku
lağındaki küpelerin musadere edilme
sını istemiştir. Berlin zabıtasının bu 
hususdaki verdiği malumat şudur: 

Berlin hemşerHerinden Mm. Hilda 
isminde yüksek sosyeteye mensup bir 
kadının gayet kıymetli küpeleri bir a
dam tarafından aşırılmıştır. Bu adam 
küpeleri Serlinde bir bar artistine he
diye etmiştir. Bu artist de bir müddet 
sonra Istanbula gelmiş ve buradaki 
barlardan birisinde iş almıştır. 

Emniyet mi.idürlüğü tarif edilen bar 
artistinin hüviyetini ve çalıştığı barı 
tesbit etmiştir. Fakat henüz kendisini 
yakalayıp küpeleri müsadere etmediği 
için bu kadının hüviyeti hakkında ga· 
yet ketuın davranılmaktiı.dır. Kadın 
yakalanmak üzeredir. 

Eğer küpeler bir başka ele geçme • 

miş ise müsadere edilecekt~ 

halyan gazetelerinin Fr~nsaya 
h ücumlari 

Roma 16 (A.A.)- Fransız meb'usan 
meclisinde dün alınan karardan bah
seden Lnvoro Facista gazetesi diyor 
ki: 

eBu Fransanın iki yüzlü bir siyase· 
tidir ,:e meb'usan meclisindeki ittifak, 
riyakarlıkta bir ittifaktır.• 

Föniks'in iflasi etrafmdaki 
tahkikat 

Viyana, lG (A.A.) - Phenix si • 
gorta ~irketi meselesei hakkında yapı· 
lan tahkikat neticesinde direktör B. Ber 
linger tarafından yapılan ihtilasın ev • 
velce zannedildiğinden daha mühim ol
duğu meydana çıkmıştır. 

Zatı haşmetanelerinin tahta cülCısu -
nun yıldönümü mü~asebeti~e en sami: 
mi tebriklerimi arz ıle ~ahsı saadetlen 
ve dost milletin refahı hakkındaki te ~ 
menniyatımı tekrar eylerim. 

K. Atatiirk 

Yalnız Viyananın merkezinde yapı 
lan suiistimalin y,ekunu 200-.'-300 mil
yon shilling'e baliğ olmaktadır. 

Sayfa 3 

• ~ransaya verilen 
en güzel ceı,ap 

• Evvelce böyle 
J(olluşulsa idi ••• 

Yazan: Selim Ragrp 
-- ---1. 

• skenderun ve Antakya işi Türkiye 

1 ile Fransa arasında günün bir me
selesi olarak çıktığı andanben çok şey 
söylendi ve kaleme alındı. Fakat dün
kü Son Postada Meb'us imzasile yazı 
yazan zat kadar Türkiye - Fransa mü -
nasebatını ve bu arada Sancak işinin 
alabileceği istikameti, hiç kimse isabet. 
li bir vuzuhla teşrih edip aydınlatmadı. 
İskenderun ve Antakya meselesinin 

Türkiye ile Fransa arasında bugünkü 
şeklile bir mesele mevzuu olması, Tür
kiyenin vaktile Fransaya teklif edip te 
akim kalan karşılıklı yardım misakının 
yapılamaması olamazdı. Böyle bir an
laşma yapılsaydı dahi, ırktaşlarımızın 
mukadderatı mevzuu bah~lunca, Fran
sa ile bu davayı gene rnünakaşa et • 
rnek zamretinde kalacaktık. Binaen • 
aleyh, karşı tarafın ima etmek iste -
diği gibi bu ihtilfıf, dotayısile ihdas 
edilmiş bir eşikan - vcsile• değildir. 

Maamnfih Fransanın tarzı hareke • 
ti, bize, bir Fransız gazetesinin şu fık
rasını hatırlatıyor. Fıkra cVendemi • 
aire» de ve ı 3 ikincikanunda intişar 
etmiştir. 

cÇok zeki bir Yunan diplamatile 
konuşuyorduk. Bahis, İtalyanın son 
senelerde takib ettiği siyasete intikal 
etti. Muhatabımız dedi ki: 

- İtalyan siyaseti de, eskrimci gibi 
blöf, hücum, taklid, zahiri sertlik, fa
lan ve filandan ibarettir. 

Buna aldanmamak lazımdır. Nite -
kim son zamanda garbi Akdenizde el
de edip te İngiltere ve Fransayı bir 
hayli endişeye düşüren rehineler rne
selesinin de esası, şark Akdenizde ba
zı menfaatler koparmak istemeğe da· 
yanır. 

Fransa hükümeti de bir müddetten
beri İtalyan diplomasisinden ders al
mışa benziyor. Halledilmesi pek ko • 
lay olan Antakya ve İsken~er~~ .. m~ 
selesi etrafında çıkarttırdıgı gurultü, 
Fransanın, eline geçirdiği bir rehine -
den istifade etmek ve böylelikle bir 
cfidyei nccalıt kopannak istediği ze • 
babını hasıl ediyor öyle değil mi?•. 

ilkbah~~) -Ana vatan Cilo
Pazart ~anevralarını yap· 

do w es ı günü hareket e -
grudan doğruya Cebe

. Orndan Akdeniz 
~Ubat~:ecektir. Mü~terek 

Paris l6 (A.A.) - Alman gazelele -
rinin aldığı haberler~ .gör~ Almanya • 
nın Pragdaki ataşemılıte.rı Çekoslovak 
tayyare meydanlarını ~ya~et etmesi 
hakkında vuku bulan davetı kabul et -

Türkiye Cumhurreisi Karnal Atatürke 
Ankara 

Fevkalade memnuniyet ve mahzu • 
ziyetimizi mucib olan samimt tebrik • 
lerinİZden dolayı zatı fehametlerine te
şekkür eder, ve zatı feh.~metlerile Tür· 
kiye Cumhuriyetinin mureffeh ve mes

Kredi Fon si ye keşidesi 
Kahire lô (A.A.) -Yüzde 3 fa

izli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonaiye 
tahvillerinin dünkü çekili~inde: 

190:J senesi tahvillerinden 505.308 
numaralı tahvil 50.000, 1911 senesi 
tahvillerinden 2:l.42i numaralı tah
vil 100.000 frank ikramiye kazan-

Bu fıkraya tarafıından ilave edıle
cek bir şey yoktur. 

* İngiliz Hariclyc Nazırı Lord E · 
den'in son nutku, pek çok İngiliz si -

ı 
yasi nutukları gt,. 

Evvelce böyle bi bir tezad mcc· 
konuşulsa ldl. m~asıdır. Lord E-e11veı .Yapılacaktır. Ma -

Üdet o:•lo~·a ~ensub bir 
:ın ha dugu uzerc Afrika 

Şarki :~rı~ı ziyaret ede -
enızde ve bilhassa 

da bir gezinti yapıl -
dona . 

n mas ın 
(A.J\.) ın manevraları 
zar ~ü~ F:ansanın Atıan

ve b· Lızbon açıkların
ır nakliye koluna ta

~a~acaktır. Filo pazar 
b. onunde d w 

ır kıs agılacak ve 

miyecektir. 
Prag ı6 ( A.A.) - Çekoslovakyanın, 

Almanyaya yapılacak bir taarruz için 
Sovvetlerin murakabesi altına girdiği 
h kkında Alman matbuatı tarafından 

a edilen haberleri tckzib etmek mak-
neşr h"k~ . ı· 
sadile Çekoslovakya u umetı ngiliz 
atnşemiliterin~ resme~ ve Alman ~t~. • 
şemiliterini nımresmı surette butun 
ç koslovakya tayyare meydanlarını ve 
a:keri binaları ziyaret etmeğe davet 

etmiştir."---------

MUstemlekeler meselesi 
ve Milletler Cemiyeti 

ud olmasını dilerim. 
Abdülaziz 

Yugoslaı1yada 
Miihim bir mülalıat 

Belgrad ı 6 (A.A.) - Öğrenildiğinıı: 
göre Stoyadinoviç'le Maçek arasındakı 
mülakatta Hın,nt meselesinin halli ih
timalleri konu~ulmuş ve bu konuşma 
çok samimi ccreyan etmiştir. 

mışlardır.-------

Ainıanyada idari degişiklikler 
Berlin 16 (A.A.) - 30 Kanunu

sanide Beriinde yapılacak büyük ka
bine toplantısında çıkarılacak bir ka· 
nunla Hamburg. Brene ve Lu~ck 
muhtar şehirleri Prusyaya ilhak oluna
cak ve Prusya, Bavyera ve Saksonya 
müstesna olmak üzere diğer bütün 
küçük hükumetler ilga edilecektir. 

._ _______ ı den, birçok mem-

leketlerin silahıanmasını kasdederek, 
bu arada Almanyada vatandaşiara sa -
bab tereyağından fedaka:lık y~ptırı_lıp 
bununla top tüfek tedarık edılmesıne 
temas cyliyerek İngilterenin te:eyağı· 
nı yani sulh ve müsalcmeti tercıh ey -
lcd.iğini söylemesi bu nevidendir. Eğer 
büyük siyaset adamlarİ bundan on, on 
beş sene e\·vel böyle konu~mu~ olsalar· 
dı, hiç şüphesiz umumi gidiş başka tür-

d rnı 'Madera istikame
a Casablanca'ya gide-

Bu hususta neşredilen resmi tebliğ, 
iki devlet adamının .bu rnülakatının ta
rihi bir ehemmiyeti bulunduğunu ve 
bütün memlekctte gayet büyük bir te-

Londra 16 (A.A.) - Daily He- sir icra eylediğini tebarüz ettinnekte -
ld'ın yazdığına nazaran Milletler Ce- dir. 

Amerikada vakitsiz bahar 
Nevyork 16 (A.A.) -Gayri tabii 

olarak sıcak havalar devam etmekte
dir. T ermometre gölgede 20 derece 
göstermektedir. Nevyorkun bahçe1r:
rinde bütün ağaçlar ve fidanlar çiçek 
açmış ve kuşlar yaz mevsiminde gibi 
ötüşmeğe başlamışlardır. 

lü oİurdu. O zaman cebirden, zecri ted· 
birlerden bahsf'dilip duruldu ve ne za
man ki, canı yananlar cE! Artık ye -
ter• dediler. Ccbirden. tazyıktan eser 
kalmadı ve iş. silah~anma yarışına dö· 
küldü. Çünkü bu sefer. ekilen tohumun 
çıkaracaih şeyden korkularak herkes 
canının kaygusuna diiştü. Mesele bun· 

:iyeti Konseyi zengin iptidai madde-ı 1 • kadınlara intiha 
leri ihtiva eden toprakların bütün dev- Bu.garıstanda . . P 
ı tlere açık tutulması meselesinin tet- hakki verıldı 
~ki zamanının geldiğine bu toplantı- Sofva 16 (A.A.) -Kral belediye in-
sında karar verecektir. tihab~t kanununu tasdik etmiştir. Ka

nun annelere intihab hakkı vermekte-

Sahte ölçülere dikkat t 
Ankara 16 (A.A_.) :-_ İktısad V eka -

ı t . den tebliğ edılmıştır: 
e ın ht d 1 ··ı "1 Bazı yerlerdf' sa e amga ı o çu er 
kullanıldığı görül:re~ yakalanmış ve 

hk me"·c vcrılmıştır. Halkımızın 
ma e "' k ··ı "I . d "t kkız davranara o çu erın am-
mu eya 1 . h t"" 1" 
galarına dikkat etmeVekrı·ı"et' er ubr u 

.. h 1 "ni İktısad e a e ı veya e-
şup e erı T 
lerliyeler ölçüler tcşkı atın~.~~-ya z~ : 
bıta memurlarına hPmen ı ırme erı 

tavsiye olunur. .................. .--.----
;-i-el_b_r_id-·adalarına tevcih ettirilmesi 

düşünülmektedir. 

dir. 
Siyasi partiler mefsuh kalmakta ber-

devamdır. ______ _ 

Sabık Alman Imparatoru hasta 
Doorn 16 (A.A.) - Sabık Alman 

Imparatoru Vilhelm, odun keserken 
soğuk almış ve gribe tutulmuştur. 
Kendisi odasından dışarı çıkmamakla
dır. 

Sabık httparatorun etrafındaki ze· 
vat, Prenses Jüliana ile Prens Bern
hard'ın, yeni bal ayından avdette 
Doorn'a gelmeleri beklenmektedir. 

Yunan bütçesinde tasarruf 
Atina, 1 Ô {Hususi) -Maliye Ve

kili gazetecilere verdiği beyanatta 
1 !l:iô - 1 D:H senesi bütçesinde bir.mil
yar altı yüz milyon drahmi tasarruf ya
pılmış olduğunu söylemiştir. 

dan ibarettir. - Selim Ragıp 
............................................................ 
~=- KISA HAHERLER ~ 

Vıırı,jovnda 'fevkifat 

Vıırşovn lG <A.A.l - Komünist fanllye
tınln nrt.ması iızeı·lne polis dun gece 12 evdt 
araştırmalar yapmllJ ve 96 klşlyi tevkif et-

A b· • t miştir. Tevkif edilenler n rasında çoktanbed 
ntepte Ir Ctnaye arnnılan komünistler vardır. Neoşredllen bir 

Antep (Hususi) - Kalaycı Ak- listeye göre yaknlanan1:ır münhasıran ya
kaş adında bir adam Yazıcık mahalle- hudldlr. 
sinden portakalcı Köse Mustafayı pa- ır,,ıanda Kraliçesi 

rasına tam'an bıçakla kesmiştir. Hfı- VIyana 17 fA A.) - Vilhelın'in, bir kaç 
dise katilin zl!'vcesinin şehadeti üzeri- h:ı.ft.n kalmak uzcı·e, dün akşam Tirolde. 
ne meydana çıkmış ve azılı.Akkaş za- İnsbnıck ynkmında İgls kasnbo.sına ırelml~-

bıtaya teslim olun01uştur. tır. 
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IKI A 
Ziya mollanın 
Cenazesi dün 
Defnedildi 

r- Orman fakültesi 
Teşkilatı 
Genişletiliyor 

SANFRANSlSKO- 20 nci ASIR SODOM ve oı\1\tOll 
8.000.000 dolarlık film. 3 senede başnnlnn (ili' 

Gümüş paraların . Baş rollerde : 

taklitleri çıktı 
KLARK GABLE • JEANETTE MAC 

" 
Vefat eden sabık Uzistan meb'u- J 

su ve Istanbul Cemiyeti Belediyesi a
zasından avukat Ziya Mollanın cena~ 
zesi dün merasimle kaldırılmıştır. 

Br n ,ar k alay ve kurşun, Ziraat Vekaleti tarafından yüksek 
ziraat enstitüsü orman fakültesinin or- Üniversite rektörünün 

Merasirnde üniversite fen fakülte
si Dekanı, müddeiumumi, adiiye er
kanı, profesörler, avukatlar, be ediye 
aza ve erkanile kendini sevenler hazır 

bulunmuşlardır. 
Cenaıe, Beşil...t ş, T ophnne, Köp

rü, Sirkeci, Sultan._ hmed ve Beyaz.t 
yolile Fatih e getir .!miştir. 

Cenaze "'Fatih camii avlusWlda bir 
kıt'a polis müfrezesi tarafından karşı-
lanmış ve selamlanmıştır. 1 

y~hut gün· üş ve \: akır 
halita.,ından ycıp ım.şhr 

2:>. :>O, 100 kuruşluk yeni gü
müş p raların taklitleri çıkmış ve 
İzmir, Balıkesir, Kayseri, Ankara 
ve B"recıkde piyasaya sürülmüş
tür. 

I man yetiştirme kürsüsü profesörlüğü
ne tayin olunan profesör doktor Çer
mak lstanbula gelerek Büyükderedeki 
Orman F akühesinde yeni vazifesine 
başlamıştı r. 

Büyükderedeki Orman Fakültesine 
20:1 bin lira sarfedilerek teşkilatı geniş
letilecektir. Bu husustaki münakasa 
bitmiş olduğundan yakında inşaata 

1 ceçi ecektir. Bu fakültede halen üç 

!Alman profesör bulunmaktadır. Ya
b:ıncı profesör adedi gelecek sf1Peden 
itibaren çoğaltılacaktn. 

200 bin lira ile bu civarda üç yeni 
enstitü binası inşa edilecek, fakülte
nin Avrupadaki eşleri ayarında olma
sına gayret edilecektir. ' 

Namaz kılındıktan sonra cenaze 
Edirnekapı kabristanına götürülmü~ 

ve merhum aile kabristanında ebedi 
medfenine tevdi edilmiştir. Galatasa
ray klübü tarafından cenazeye muh
teşem bir çelenk gönderilmiştir. 

Yiiz kuruşluklardan lzmir ve 
Balıkesirde yapılanlar kalay ve 
kurşun halitnsından pek kaba ve 
fena bir şekilde dökülmüştür. Tak
lit oldukları ilk bakışda anlaşıla -
biliyor. (T. C.) harfleri ya hiç ba
sılamamış yahut tırtıllarla karıştı
rılmıştır. Kayseride piyasaya sürü
lenler gümüş ve bakır halitasından 
yapılmış olup ayarları (~t{O) a ya
kındır. Ön ve arka resimlerin dö
kümünde ıvuvaffak olunmuşsa da 
kenar yazı ve tırtılları çıkarılama
mış olduğu gibi (T. C.) harfleri
nin yeri de boş bırakılmıştır. 

Ünitürk tahvilleri Dün al<şam Universile Rektörü kısa bir nutukla 

Aksaray lı bir aş cı 
---

Beyoğlunda bir kadının 
evine misafir gitti, fakat 

orada yaralandı 
Aksarayda ahçılık eden Muhallet ev

velki gece eByoğlunda bir kadınla ta- 1 

nışm~ş ve bu kadınla birlikte kadının: 
T aksımde Kırkçe~me sokağındaki evi-
ne gitmiştir. 1 

Burada kadının odasında bir müd
det oturmuş, tam yatmaya hazırlandı
ğı sırada tanımadığı bir adam üzerine 
hücum ederek bıçakla karnından ,ve 
kolundan yaralamıştır. Bu esnada ka-\ 
dın Muha11eti yaralayan adama: 

- Yapma Moizl diye haykırmış-
tır. 

Yaralanan Muhallet hemen kara
kola koşmuş, hastaneye kaldırılmış, 
Moiz de yakalanmış, hakkında takiba
ta başlanmıştır. 

--------------------
Bugünkü saylav intihab1 

50 kuruşluklar da lzmir ve Ba· 
lıkesirde görülen yüz kuruşluklara 
benzemektedir. 

23 kuruşluklar kalay ve kuışun 
halitasından yapılmıştır. Kuvvetli
ce büküldüğü zaman eğilmekte
dir. Daha hafiftir. Yazı ve resimler 
silik tir. (T. C.) harfleri ve kuruş 
kelimesinin Ş harfirnn çengeli 
hem düzensiz hem de görünmiye
cek derecede siliktir. 

Halkımızın alış veriş sırasında 
aldığı paraya dikkat etmesini ve 
taklit para veren bulunursa hemen 
polise haber verilmesini ehemmi
yetle tavsiye ederiz. 

D k!or Rüştü hasta 
Cerrahpaşa hnştanesinin değerli 

baş doktoru Rüştü Çapç.ı, dört gün-

denberi rahatsız buluqmaktadır. Mem

leketimizin tanınmış, iyiliği çok sever 

ve çok kıymetli bir ilim adamı olan 

Doktor Rüştü Çapçıyı profesör Neş'· 

son çayını vermi~tir. Bu çay bütün ü-
Dün bir şayia Üzerine niversite, fakülte ve mekteplerinde 

birdenbire düştü sınıflarını pek iyi derecede terfi etme-

Ünitü~k dün. borsada &aat ondan ğe muvaffak olan talebeye verilmiştir. 
itibaren bırdenbıre düşrneğe ba~lamış- Çayda fakülte dekanlaJı ve mektep 
tır. müdürleri bulunmuşlardır. 

Paris borsası ile bura borsası ara-
sında tam bir birlik vardır. Dün do}a,- Çay çok kalabalık olmuş, Rektör 

Yeni smai teşkilat şan şayialara göre bundan sonra bu
radan Paris borsasına Ünitürk gönde-
rilmiyecek, faikat oradan buraya ser- San.ayii teş~ilatlandırma . k~nunu 

ı begçe girebilecek tir. Bu havadis diin yepyen~ ve genış esaslaJı ıhtıva et
I borsaya saat onda gelmiş ve derhal mektedır. Her zümrenin birlikleri, fe

ı Ünitürk ve diğer tahviller üzerinde te- d.~rasy~n ~dı :~rilecek ~eşki~a~ ile b~
ı sir yapnuştır. Maamafih havadisin sıh- tun Turkıye ıçınde bırleştırılecektır. 
ı hati teyit edilmemiştir. Bu suretle memleketin her tarafındaki 

Ünitürk birinci tertip bir gün ev- ayni zümre sanayiciler daimi surette 
vel 22,85 Tü~ lirası iken dün 22,50- birbirile irtibatta bulunacaktır. Bun
de kapanmış, ikinci tertipler bir gün lar Ankarada bulunacak konfederas-

evvel 21,40 iken 21,:~0 da kapanmış- ı yona .~~lanacaktır. . 
tır. Bu vaziyet diğer tahvillere de te- T urkıye beş sanayı mıntakasına 
sir etmiş ve Anadolu tahvili bir gün bölünecektir. Bu suretle sanayi işleri
evvel 39,25 Türk lirası iken dün 38 70 ne resmi bir şekil verilmiş olacaktır. 
de kapanmış, Anadolu mümessiİler B.u hususta Istanbul Sanayi Birliği de 
bir gün evvel 36,20 iken dün 3:>,55- bır muhtıra hazırlamaktadır. 
de kapanmıştır. 

Bas1n 
VEFAT 

Müteveffa General Şükrü Nailinin 
yerine bugün Istanbul meb'usluğu in
tihabı yapılacaktır. Reylerin atılacağı 
sandık, dün üniversite konferans sa
lonuna gönderilmiştir. Cumhuriy~t 
Halk partisinin namzadi Ziraat Ve
kaleti Müsteşarı Atıftır. 

Kurumunun 
balosu 

et Ömer ve arkadaşları tedavi etmek- B K (M tb C • 
. .,. . "' . . 1 asm urumu a aat emı -

Heybellada Deniz llsesi ve Denız Ttcaret 
mektebl mualllmlerlnden maruf rtyazıyeci 

Kiizım Mutlu verat etmıştır. Kazım MuUu 
(kendisi Kwm hoca namlle anılırdıl evvel
ki gün hasta olmasına rnJlmen, Deniz llsesi
ne giderek dersını v~rmlş; evine döndükten 
iki saat sonra n~ dima~lden ölmii§tür. 

tedır. Kıymetlı doktora acıl şıfalar te- yeti) taralından her yıl tertip edil-

mekte olan senelik balonun, bu de-

- U
•• ç u•• k la da Kurban bayramının ikinci gü· 

-::::::;::: nü akıamı verilmet,: mukarrerdir. 
Torkiye Tt b Encümenl İplik idhallta Bunun için i c ap eden hazırlıklaı a 

Türkiye Tıb Encümenl toplantısında, ye- İdhal ecUlecek pamuk lpllklerlnln gümrU- ba§lanmııtır. 
nı Idare hey'ett: ~ünden bir miktar daha tndlrUdiği haberi Her yıl tertip edilmekte olan bü-

Blrlncl Rels: Profesör Neş'ct Ömer, 1kln- plyasa.dn çok Iyi tesir yapmıştır. Bu suretle tün müsamcrelere oe balolara ü• _ 
cl rels: Profesör Abdülkadir Noyan, Genel bundan bir müddet evvel. ldhal edllecek tp- d 
Sekreter: Doktor Nureddtn Onur, Veznedar: liklerln bugünkü tınUardan daha pahalıya tünlüğü .ile temayüz e en «Ba•ın 
Profesör Niyazi İsmet Gözcü, Dlbllotelter: mal olacağı vaytaları ortndan kalkmış bu- Ku~umu balosu» nun bu yıl da ayni 
Doktor Salfı.hattfn Mehmet, K~tlp: Profesör ıunmaktndır. Yeni gümrük tarltesi mucl-ı felevvuku ihraz eylemesi için daha 
All Esat olarak intihap etml.şUr. blnce hariçten getirllecek Iplikler buradaki §imdiden bütün tedbirlere başvu • 

soo Maddelik Broşür tinUardan daha ucuza satılabllecekttr. rulmaktadır. ((Basın Kurumu balo-
S:ı.nayl B~rllğl muamele vergisi etrnfındn- Cürmü 1\leşbud Halinde Yakalanan Uırsı:ı &tl)), baloların bir yıldızı olacaktır. 

kJ tetkikntını ay sonuna kadar 1kmal edecek- Defterdarda oturan ve bir hatta evvel ha-
tır. Hlllen 800 maddcllk bir broşür hal'.lrlan- ptshaneden çıkan meşhur sabıkahlardan -·-· .. ·-.yarın akşam ' 
mıştır. Tetklkat bittıkten sonra hazırlana- Kor Memlı, dün gece saat 4 raddelerindt1 Pangalb T A N sinemasında 
cak rapor tab'edllerek kltnp hallnde çıkarı- 1 Defterdar caddesinde 47 numaralı Ragıbın ı Yalnız 3 gece 
lacak ve Vek!\.lete sunulaqıktır. dukkfulının kUldini eye lle keserken polls z A T 1 5 U N G U R 

Şark Demiryollarının Ecnebi lcmurları Hüsnü tarafından cürmü meşhud hallnde 
Devlet Demiryollan Avrupa hattma Ş."lrk yakalanmış ve müddclumumillge sevkedil

Demlryollnn kadrosundan devredilen ecnebl mi~Ur. 
memurların vazifelerine bu ay başından iti
baren nihayet verilecektir. Yerlerinde kul- TA 

. . " .... -
VIM 

temsill~ri 

Dikkat: Her gece yeni program 
Sinemadn 

Mntineı~ıdc: Slyıth Gözler -.ri 

Ktizım Mutlunun vefatı, Heybellde ciddi 
teessür uyandırmıştı.r. Otuz dört senedenbe
ri mualllmllk ederek memlekete binlerce 
münevver yetışt.ınn4 olan Kfızım Mutlunun 
cenazesi, dün Deniz lisesi, Deniz Ticaret 
mektebl tedrls hey'etl, talebelerl, ve bir kı
sım Heybelllerin Iştiraklle kaldınlmıştır. 

Mezarı başında. merhumun Umlnden, fa
zlletlnden bahsedllmlştlr. ........................................................ -.. ..-

lıı.li!MI 8tlrl!ı1Jtll 

~ehiı•1Yyaİi'osu 

Şehir .ı.'ıyntrosıı 
Tepebaşı 

dram kısmında 
17- 1- 937 

gtındoz saat 15.80da, 
aKşam saat 20.30 dtı 

n kşam 
AŞK 

SORTOK -fransız !•yalroı:ıu 
Operet kı..; ında 

gUndnz saat 15.30da, 
sant 20.30 dn 
MEKTEBI 

takdir etmi~ ve e 
ve hayatta daima dere'tıJI 
za etmelerini tavsiye e 

Rektör nutkundatı 
haabihal etmiş ve 
. d 1 . . uoııııt· 

aıt ert erını sorrn ,. 
sunda talebe bir çok 
mişlerdir. 

Kendir ve 
Keten 

TÜRJ< ANONird 
MECLISI 1'; 

telare meclisinin zı;ız p1 
ında §lrketimlz ortakl11~1~ 
mi hey'etinln sureti aıl•F · 

ır 
karar altma nlınmıştı.r• ~. 

s6ı Ticaret kanununun 
zamnamenin 49 uncu ,.. 
ll şubat 1937 tarihine 
günü saat 14 de 
nmm 3 üncü katındaki 9 

.J 
aşatıdakl ruznanıeyl ırı 

as". 
---lik en az (5) hlsseye rı--

ma gününden bir ha~ 
ket nıerkezine veya e) 

ne hisselerini tevdi eclef fl ..... 
huliye varaltalan atıflll ıJ 1 
ı· J.mıyacak hissedal'ı-tt ~ 
nin 59 uncu maddesille rf' 
dan kimi vrkll edecetde 
olunur. 

1 - 1\feclisi Idare ~~ 
nan okunarak 1936 se~ . ıJI 
larının tetkik n tıısdıit1 
murakıban ibra~. ıJ 

2 - Temettüatın sııre 
ı1 

3 - Ni:ıamnameniıı ~ 
cibince vazilesi hitnJll b 

lisl aznla.rının yerleriıle 
4 - 1937 senesi ıçifl 

nrllecek ücretin ıayiııl· 

Halk Operetl 
ZOZO Delmas'l 11 

IştiraKile 
Pazartesi KadıköY 

Snreyyadn 

Salı akşamı 
Azakda 

Eski hamam 
eski tes 

Innılacak •rurlt memurlan bu hafta lçlnrte 2 inci KANUN 
gelerek bir müddet ccnebl momurlarla bera·ı --------.---------.------
ber çalışacakla.rdır. Rurnr sene Arabr sene MELEK Herkesin Beğeneceftl Bugu·· n 

Seveceği film 
idare Amirlerini Takdir 1 135~ 17 1355 -Dahlliye Vekili Şilkrü Kaya. dün VllAye- l -

2 cı Kilnun Res11J sene 
te bir tamim göndermiş; ulusal ekonom! 

1 
• 4 1\137 

Kasım 

haftasındaki fanllyetıerlnden dolayı idare 
Amirlerine teşekkür ederek gelecek yıl daha 
geniş çalışılmasını temennl etmiştır. 
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PAZAR 
Edebiyat Talebesinin Çaya • AHAH ı Zilkade 

J~hAK 
Dün ParkoLelde s:ı.at 16 da edebiyat fa-

ı ... 
killtesl gençleri bir dnnsh çay vermişlerdir. ı 

Çayda bir çok pro!ec;örler bulunmuş ve tnle- 1 ; 

be geç va k te kadar eğlenmlştlr. ı ! -

Kütahya \'alisi Gitti 
Şehrlmlze gelmiş olan Kütahya V:ı.llc;l se-

dat, buradaki işlerini bltlrerek Kütahyaya 
hareket et.mi§tlr 

1 
ı-. 

1 

---
.:;:,. 

17 4 12 
~H ö 

0 .tı 1 ·ı ·lı Akşıını Y ııdı 

u. ~. • '· Jo u:- J. o. 
7 17 9 46 J.! - ı ~8 

12 ı-ı 14 2!1 17 04 18 .,10 

n . 
85 
:ıs 

Meşhur musiki üstadı 

c 
Musiki - Aşk - Güzellik ve 

nıüessir bir mevzu 
Rugün saat 11 de 

FRANZ LISTO D . gl 
PAUL BÖBBICJI~~ 

SYBILLE SCBIW 
tenzilath matine 

TÜRK ~JNEMASJNDA Bekir 
ltd saat knhkaha ile gtlldnren, neşe Içinde bırakan muhteşem filın. 1~ 1 

MONA GOYA • JEAN ROUSSELIERE • PIZELLA - MADELEiNE GUI'f erıerı 
Ynzlerce .Fransız gUzeli - nefıs şarkılnr • Şen lıir mev.ıu. lH\v eton: Ekl•·r cltlnya h ıb 

Bugnn saat ı ı de tenzill\Uı m H tın e 



SON POST~ 

MEMLEKET HABERLERI 
1 

k hi ar lar onar para Vererek 
Uazza~ bir bina yaptırıyorlar 

bir de ortamektep binası yaphrılacak, köy . kalkınm~s.ı için beş yıllık ve 

çok güzel bir pı o gram yapıldı, tatbıkat! .. ~~-~~~~~!~~ ............................ ~ .... ". 

Hasan Bey - Nereye olacak, be
ni on yaş ihtiyarlatacnk bir doktor 

aramağa. .. .. .. d'' , 
- Buna niç_!n ıuzum gor un •• 

Trakyada yol 
faaliyeti 

Istanbul - Edirne şosesi 
ikmal edilmek üzere 

Hasan Bey - Gazetede okumndm 
mı yaşlı bir kadın sevdiği erkeği 
kendinden gene olduğunu iddia et
tiği icin öldürm~ 

. .., 

Sayfa S 

Ziraate zarar ver·en 
hayvanlar öldürü üyor 

Yurdun b er tarafında aynı zamanda mücadeleye 
başlandı, Kastamonuda elma kurtlan Karamanda 

tari~ fareleri de öldürülüyor 

... Malum ya benim karı da ben -
den on yaş ihtiyar. Eb ne olur ne 
olmaz . .! 

Bir ilk mektep talebesi söy~di: 
-Hiç böyle şey olur mu amca, da 

ha mektebe bruılamamış çocuklar ilk 
mektep kasketi giyiyorlar? 

* Bir lise talebesi söyledi: 
-Sen ne dersin ağabey, ilkmektep 

talebesinden bazılan lise kasketi gi.-. 
yiyorlarmış .. Bu doğru bir iş mi? 

* Bir Üniversiteli söyledi: 
- Birader doğrusu şaşıyorum: Ba

zı }ise talebesi bizim Üniversite kas
ketini başlarına giyiyorlar. Halbuki 
buna hiç bir suretle hakları yok! 

Ben de söyledim: 
- Bay birader senin hakkın var. 

İlk meklep talebesi gerçi mcktebe baş 
lnmamış çocukların ilkınektep kaske· 
ti giydıklerınden şikayet ediyorsa da 
kendi de lise kasketini giy~rek işi yo
luna koymuş. 

Lise talebesi de ilkmektep talebesi 
nin lise ka.~kcti giydiğini söylüyor. 
Ama o d~ UnivE.'rsite kasketi giyiyor~ 
muş. Onun şikayetc hakkı yok 

Dedim ya, senin şikayete yerden 
göğe hakkın var. Profesörlere mahsus 
bir kasket yçk ~i sen elP "'1U aj .. nbi-
lesin! İMSET 
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u :)ayfa SON POSTı.-

İspanyada harbeden ec~ ebiler fYer alt• n~!~~ 45 s 
Asilere karşı çarpı§an lngiliı, Karadağlılarla Tür 
AI ma n , ·Fransız ve I ta I ya n I ar ı birbirlerine girmişla.~·---

k. ı .d d. ? * ~ * 
IW er 1 are e IYOf • Beş gün devam eden karşılıklı mu 

BeyneimiJel farkaya rnensub ecuebi askerlerden birkaçı 

Klebes 
İspanya müteaddit muharebelere 

sahne olınaktad1r. Evvera bir İspanya 
dahili harbi vardır. Sonra Almanya ile 
Halyanın Sovyet Rusya ile bir harple· 
ri vardır. Üçüncüsü de proleter sınıfı 
ile yüksek sınıflar arasında bir müca
dele hükümfermadır. 

İspanya harbi İspanyanın civarında 
bulunnn ülkeleri ziyadedesile mütees
s ir eden bir anafora benzemektedir. 
Bu öyle bir anafordur ki, birçok insan 
ları kendi cereyanı içine sürüklemiş 
bulunmaktadır. İspanyada bütün dün 
ya tarihini alakadar edecek, üzerinde 
uzun müddet durduracak bir hadise 
başlamış ve devam etmektedir. Bu mü 
cadeleyi mahalli bir ihtilat telakki et· 
rnek kadar büyük bir yanlış olamaz. 

* Bugün İspanyada dünyanın dört bir 
tarafından gelen insanlar çarpışmak • 

ı 
tadır. Bunların arasında, Komünistler, 
Sosyalistler, Cumhuriyetçil'er, Demok
ratlar, Liberaller, sadece ihtiHUciler 
bile vardır. Bu sergüzeştlerin en mü· 
himmi ve bir faşist düşmanı olan Emil 
Kleber, içinde birçok İspanya taburla 
rının da bulunduğu beynelmilel sergü 
zeştçiler fırkasının kumandanıdır. Ge· 
neral Kleher bir Komünisttir. Avus • 
turyada doğmuştur. Umumi harpte A· 
vusturya ordusunun bir zabiti olarak 
Ruslarla çarpı.şmış, esir edilmiş ve bi· 
lahara kaçınağa muvaffak olmuştu. 
Ruslara karşı harbederken bile, Koıııü 
nistleri seviyordu. Tekrar Avusturya 
ordusuna döneceği yerde Kanadaya 
gitti. Orada bir müddet yaşadıktan Si· 
heryaya sevkedilen heyeti seferiyeye 
katıldı. Böy1elik1e Rusyaya ulaşabil • 
tnek yolunu buldu. Nasıl oldu, biline· 
mez, bir gün kendisi Uzak Şark Cum
huriyeti narnma Rus kuvvetlerile bir • 
likte çarpışırken görüldü ve bu Uzak 
Şark Cumhuriyeti, Sovyet Rusyaya il 
hak edilince, Kleher işinin bittiğille 
kani oldu ve Sib~ryadan epeyce tecrü 
be görmüş, ve harp san'atini öğrenmiş 
bir asker sıfatiyle vatanına döndü. 

Bunu, Avrupa ve Amerikada uzun 
ve biraz da karanlık mücadele senele· 
ri takip etti. Bu yıllarda Kanada tabi· 
iyetine geçti. Bir müddet sonra, dün
ya, onu Çinde müsellah 56,000 kişilik 
bir Kızıl ordunun başında General o
larak gördü. Mareşal Şiang Kai Şek'in 
1,200,000 askerile çarpışan Kleher se 
kiz ay devam eden sistemli bir ricat· 
ten sonra otdusunu sapasağlam ve hiç 
bir paniğe uğratmaksızın, Mareşalin 
kıskacından kurtardı. Burada da işini 
bitiren Kleher tekrar Kanadaya dön · 
dü. Bir sene evvel de, İspanyaya gide· 

. CÖNÜL • S LERi 
"Bu kadın sevdiğini 
Neden sak lıyor?, 
İzmitten N. Ç. imzasile mektub 

yollıyan bir okuyucum diyor ki: 

rum: 
20 yaşındayun. Orta halli bir ser

vete malikim. İsti.kbalim de var -
dır. 

19 yaşında bir kızla sevişiyorum. 
Yegfme gayemiz birleşmektir, fa -
kat her ikimizin de anne ve babala· 
rımız evlenmekliğinıize kat'iyetle 
muha1efet €diyor. Büyükle!1imizin 
hoş görmedikleri bir şekilde birleş
meyi de biz ka bul etmiyoruz. Ne 
yapalım? 

* 

Andre Malraux 

rek Cumhuriyetçilerle birleşti ve Mad 
ridin muhasarası başladığı gün de fır· 
kasile Frankonun kuvvetlerine hücum 
etti. 

Kleher Cumhuriyet orduları safın • 
da görülünce, milisler de yeni bir ruh 
hamlesi görüldü ve hükfunet kuvvet
leri böylelikle ihtiFalcileri püskürtebil 
diler. Kleber, cidden çok alımlı ve gü 
zel bir adamdır . .ofl yaşındadır. Mühey 
kel bir boyu vardır. Burnu geniş ve yas 
sı, elmacık kemikleri çıkık, rludakları 
kalın ve kaşları gürdür. O cana yakın 
tebessümü olmasa, yüzündeki ifade 
tam hayvant bir ifadedir. Askerleri ken 
disini aşırı derecede severler. Ve ade 
ta ilahlaştırırlar. 

Kleher fevkalade nişancıdır. En buh 
ranlı anlarda askerlerine nümune o· 
lacak bir şekilde cesaretle hareket e· 
der 

* 
Bu beynelmilel ~ırkanın yanında, 

hükfunete taraftar ıtalyanlar zümre
sinin başında, harbi umumide gösterdi 
ği yararlıklardan dolayı altın madalya 
alan ve münevver olduğu kadar da, iş 
adamı olan Pacciordi vardır. Paccior· 
di bir avukattır. Harpten sonra bir ko
münist veya radikal olarak değil, bir 
cumhuriyetçi sıfatiyle politikaya atıl
mıştır. Şurasını da tasrih edelim ki İtaı 
yada cCumhuriyetçi• nin manası bizim 
anladığımız gibi, bir cumhuriyet ida . 
resi taraftarlığı değil, Liberalizm ve 
Demokrasi taraftarlığı demektir. Poc· 
ciordi, harbe girmiş olan mütekaitler· 
le birleşerek bir fırka kurmuş, şimdiki 
Habeşistan valisinin bir Sosyalist gaze 
te aleyhine açtığı davayı da gazeteyi 
muvaffakıyetle müdafa etmiştir. 

23 yaşındayım. Askerliğimi yap· 
tım. İki aydanberi birisini sevmek· 
teyim. Bu kadın 19 yaşında bir dul
dur. Vaktile evlenmiş, kocasile ge
çinememiş, bir münazaa neticesin· 
de ayrılmış. Şimdi benimle meşgul, 
ara sıra ötekine berikine bahsetti -
ğini ~i't5yorum. Fakat karşılaştığı
mız zaman soğuk davranıyor, sev -
ınez görünüyor, acaba neden? 

* Bu basit sualin basit bir cevabı 
var: Kadın evlenmiş, boşanmış, bo
§andıktan sonra da kim bilir kaç 
kişi ile konuşmuş, tecrübe sahibi -
tUr. Üzerine düşülen erkeğin kaç -
mıya mütemayil olduğunu bilir. 
Bildiğini veya işittiğini tatbik et -
mektedir. Bunda şaşılacak ne var? 

Büyüklerin muhalefet etmeleri 
için ortada bir sebeb olmak lazım. 
Bu sebeb ya doğrudur, ya değil. 
Karşı karşıya geçip anlaşmak icab 
eder. Sonra ortaya iki tarafın da iti· 
mad edeceği bir mutavassıtı koy -
mak da mümkündür. 

Faşistler iktidar mevkiine gelince 
· Pncciordi vaziyetİn güçleştiğini anla . 
mış, ve yakalanacağından tam bir sa
at evvel İsviçreye kaçmıştır. Lakin o
rada da barınamamış, Parise gitmiş -
tir. Pariste seneierce g azetecilik yap· 
mış, orada evlenmiş, İspanya harbi çı· 
kınca da hemen oraya koşmuştur. 

Gene beynelmilel alayın siyasi mü· 
şavirlerinden biri, bir zamanlar Mus
solini ile birlikte çalışmış olan Nenni
dir. 

* İki gönül bir olunca .. 
cVan• dan S. D. imzasile bir rnek· 

tub aldım. Aynen aşağıya gcçiriyo-

Fakat bu okuyucum mektubunun 
başına ciki gönüı bir olunca• ser -
levhasını neden koymuş, anlıya · 
madım. İki gönül bir olunca saman
lık seyran olur derle, amma bu da 
okuyucumun mütereddid görünme· 
sile kabili te'lif olmaz. 

TEYZE 

Aile ismi belli olmıyan ve esasen de 
aranınıyan Alman Hans da Nazi aleyh 
tarı olduğu için hükümet ordularında 
yer almış, eski bir zabittir. Hans, harp 
esnasında ~asyonalizmden nefret et . 

sonra Zonguldağa bir ganbot yanaştı ~.e 
. dı asker çıkardı. Karadağ]ıLır suçlu ı ' 

ceza görenler Türkierdi 

Yazan : A. Nalm 

- Şirket gelmiş, şirket gelmiş! cak amelesi çarşıya do 'd 

Şimdi, hükfımetin sa tın aldığı Fran· vatlı Karadağ ta 
sız şirketinin Havzaya sermaye koyu- Karadağlı taşcı!ar 
şunu, kuyu dibinde kulaktan kulağa sindiler, hücum edenlere 
fıslanan bir haber le öğrendik. Şirket Küçük kasabanın J<efl ......... ,_, 
gelmiş! Ho~ geldi, safa geldi. işlediği- de iki taraf böylece 
mizin karşılığını bize cpara• olarak ö- lırlarken kasabanın 
der mi bu şirket? Mesele yok. Halbu - yet daha korkunç bir 
ki kazın ayağı öyle değilmiş. Gelen §ir- taraf birbirlerinin 
ketin ne olduğunu, beş yerine bir ve· saldırıyor, tabanca 
rip, bir yerine on çalıştırıp bizim ca - darbeleri altında bir 
nımıza okuduğunu sonradan öğren - ve yaralı düşüyordu. lı 
dik. kanlar, iki tarafın kaP 

Mahkemelerde yaş tashihlerine şa· mezbahaya dönüyordU·. 
hidlik edenler, şahadet ettikleri kim • Muharebenin beşincı 
senin doğumunu bir tarih vak'asile Karadağlılada 
doğrulamalt isterler. :r..Jesela; büyük mayna olmak istidadırl~it 
hareket, Yunan harbi, tAksaray yan - Zonguldak açıklarında 

1 gını filan gibi. Ereğli şirketinin Zon- göründü. Bütün topısrb 
guldak madenierini Fransız sennaye- üzerine çeviren bu }lsr 
si lehine istismara başlayışını da işte bayrağı taşıyordu. . 
böyle bir vak'a ile hatırlıyorum. eDeryalar aştı, ge}'llı 

Zonguldak Havzasındaki kömür cev tanbuldan gelen 
herini sömürmek için Frasızlar hesa • Zonguldak açıklarında 
bma ilk sermaye tohumunu atan lopelerle karaya asker 
cYankoı..imıinde bir Rumdur. Bu başının kumandasında 
Rum, aynı zamanda cBahriyei şMıa · k · k dar 

avcı as ·erı, o a '! 
ne• nin de mimarı idi. ediyordu ki, hepsi kar~ııı 

Bu sermaye tohumu, ne feyizli ve ne basmaz avcı hattına açı 
9 bereketli imiş ki boyuna yabancı ka • sıçraya ilerledikten soJll' 

aaları şişiren ve sem.irten zengin bir yere uzanmışlardı . 
saha vücuda getirdi. Vaziyet çok nazikti. 

Yanko beyin elile liman imtiyazını ardı arası kesilmiyen 
koparan Fransız şirketi biraz sonra şi· an durmuştu. Ve bu . 
mendifer imtiyazını ele geçirdi. Onu bir silah patlasa, mevıı 
da maden ~letme imtiyazı takib et - askerinin yaylım ateş 
tt den bir yığın insanın 

Şirket liman inşasına başlamıştı. göç etmesi işden bile 
Mendirek için kullanılan taşlar, şim- r 
di koskoca binalarla, betonarme apar- Bereket versin aske re 

kumandanı zeki ve idB :...ı tımanlarla ÇEvrelenen bugünkü Zon • Y 
guldak çarşısının bulunduğu yerde dammış. Tereyağından 
yontuluyordu. Bu işde çahşanların her şeyi halletti. t 
hepsi de, çepkenli, sivri çarıklı, pil2 • Tereyağından kıl çe'ke)$1 
tov'lu Karadağlılardan, Boşnaklardan yi halletti ama, ne de ~~ 
ibaretti. Çarşıda topu topu bir çeşme pitülasyonlar belası "' 
vardı ve bu çeşme de Karada~Jıların tebaasına dahi boyun ...... _, .. 
inhisarı altında idi. rında idik ve öyle 

Günün birinde bu çeşmeden su dol· cürüm Karadağlılarda 
durmak isteyen bir Türk çocuğu, Ka - ortadaki vak'aya suçlU 
radağlıların tecavüzüne uğramıştı. Jular vaktin en ünlü 
Çeşme başında şaklıyan tokatın akis .dan seçilmişti. 

lerini, kılıflarından sıyırılan tabanca- Nitekim; hadisenin 
ların patlaması takib etti. ~ebbibi olarak vaktin e~ 

Bir saat içinde arbede öyle büyüdü le çavuşlarından Vey.seıJ 
ki, çarşı kanlı bir meydan muharebe· çavuş ve Ali çavuş Bol 
si halini aldı. Odununu kapan civar o- boylamışlardı. 

miş, Radikal Sosyalist mecmualarda, Karamanda tayyare 
Sosyalist gazetelerde muharrirlik et - Karaman (Hususi) ~ 
miştir, Hitlere karşı açtığı mücadelede 

1 
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mağlup olunca Almanyayı terketmiş, ta arı ıçın ıstasyon 
Pariste yerleşmiştir. İspanya harbi çı· farkında bulunan at 
kınca, sırf cserbesti• yi müdafaa için fade edilmesi kar )$~' 
İspanyaya koşmuştur. da tetkikat yapmakta 0 

Beynelrnilel alayın meşhur simala • başısı Abdullah bu 
rından biri de Sarlı Katalik edip Gus- h 

1 
k A kar'1' 

t R ı d. nu azır ıyara n a eg er ır. . 
Bunlardan maada hükumet safların tır. 

da çalışan birçok İngilizler, Almanlar, At meydanı sahasın8 

Fransızlar da vardır. Hepsi de kendi iş itareti konulmuştur. 
lerinde ihtisas sahibi olmakla beraber, istifade bir hale 
asilere karşı harbetmeyj tabii ve yerin eden bütün hazırlıklıJI bl' 
de buldukları için, ve sırf ~a~ist aleyh bitiriimiş olacaktır. Şll ,1 
tarı olduklarından can ve gonulden çar h . . 

1 
yar 

pışmaktadırlar. şe ~mıze yo cu taY 

Hükfunete sadık tayyare filoların • cektır. 
dan birinin ismini taşıdığı meşhur ------ ..... t 
Fransız romancısı Andre Malraux da Halkevinin edebiJ~ 
rahat odasını, masasını bırakarak si - d n· 

Eminönü Halkevin e · 
perlere koşmuş, Frankoya karşı har - vi Dil, Tarih ve Edebtyııt s 
betmeye başlamıştır. dan salı günü akşamı ~ 

* halk edebiyatı gecesi tertl9 

Burada bütün beynelmilel fırkanın 
tanınmış şahsiyetlerini sayacak deği -
liz. Yalnız, hükumet safında hayli mü
him insanların dövüştüğünü işaret e -
deceğiz. 

(New York Times) 

ram şudur: 

ı - Açış, 2 - Konferans, ', 
den örnekler, Al KayıkÇ1 ~ 
cao~Iandan, 4 - Bir kaç 
soz, 5 - Halk şatrlertndeJl 

··tt"do Dertli'den, B) Cevherı 



_ı 

yüksekliği ll uzunluğu 26 mdir Ve· 
nedik te bulunmaktadır. ' 

.En büyük pul - 1913 de çıkmı§ bir 
.çın puludur, genişliği 7 uzunluğu 19 
sm dir. 

En büyük yumurta - Devekuşu 
yumurtasıdır, bir tanesi 35 tavukvu-
murtasına muadildir. w 

En kıymetli taht - İstanbulda Top -
kapı sarayında saklı ve Şah İsma~le 
aid olan tahttır. Üzerinde 25,000 güzel 
inci ve 3000 den fazla zümrüt, yakut 
ve saire mücevherler vardır. Umumi 
Harpten evvel 4 milyon altın Türk 
lirası kıyınet biçilmişti. 

En eski aile - Japonyada 2S90 se· 
ınedenbeı'i nurotazaman babadan o • 
ğula intikal eden Kral ailesidir. Şim· 
diki Kral Hirohito ayni ailenin 
124 üncü kralıdır. 

En büyük türbe - Hindistanda Ag
ra civarındaki Tacmahaldır, bu türbe 
kenan 58 m. dörtköşe zemin üzerine 
yapılmış kubbeli bir bina olup dört -
köşesinde 4 minare vardır, hükümdar 
Şahcihan tarafından karısı Mumtazı 
Mahal için yaptınlmıştır. 20,000 işçi 
1 7 sene çalışmış, 2 milyon İngiliz li ı 
rası git~iştir. 

Belediyenin vazifesini 
Başkaları 
Nasıl yapabilir? 
Devrek okuyucularırnızdan biri, 

bize Sandıkhda belediyenin işleri • 
ne ibazı kimselerin müdahale ettiği • 
ni ve bu yüzden .Yanı~ ve lüzumsuz 
hadiselerin tahaddüs ettiğini yazı -
yor, eliyor ki: 

- Geçenlerde Sandıklı kahvele • 
rinde pisküvi satarak geçinen Meh
met isminde birine bir zat: 

- Ruhsatiyesiz pisküvi satıyor • 
sun?. iddiasile zavallı adamın elin· 
deki pisküvilerini müsadere etmiş
tir. 

Bu hal karşısında Mehmet derhal 
jandarma karakoluna giderek hadi
seyi anlatmış, müdahaleyi yapan 
zat çağırılarak kendisine ruhsatiye 
sormak hakkının yalnız belediyenin 
vazifesi olduğu söylenmiş, bisküvi
ler müsadere edilerek iade olun -
muştur.» 

* lt hayatındaki küçük çocuklar 
İş kanunu henüz n~vünema ha -

linde bulunan çocuklan çalıştır 
maktan menetmiştir. Buna rağmen 
§Chrin muhtelü iş yerlerinde dim:ı .J 
ğı, vücudu, bünyesi henüz teşekkül 
halinde bulunan küçük yavruların 
gece yanlarına kadar çalıştınldık -
]arı görülüyor. 

Beşiktaşta Ihlamur Dere cadde· 
sinde oturan okuyucularımızdan J. 
Ümoçide cumartesi pazarında kü • 
çücük, zavallı küfecilerin nasıl bin· 
bir eziyet içinde, kendi sikletlerin
den dört beş misli ağır yükler al -
tında çırpındıklarını anlatıyor: 

- Zavallılar kışın çamur içinde, 
yazın tozlara bulanarak inleyip rlu· 
ruyorlar. Hepsi de yolun çamurun • 
dan müştekidir. Geçenlerde küfcsile 
beraber yola yuvarlanan bu vavru-
cuklardan biri: V 

«- Şu yolun çanıuru olmasa vi • 
yecek paramı çıkarırım amma .. • Bu 
akşam beş kuruşla eve döneceğim» 
dedi. Küçük vücutlarını ha!'ap e -
den bu ağır yükler yetmiyormuş gi· 
bı bu yolun berbatlığı da inzin~am e· 
dince zavallılar daha on iki yaşında 
çökü\·eriyorlar. İş kanununun tat • 
bikına çalışanların nazarı dikkatini 
eelbelrnek te hakkımdır.» 
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8 Sayfa SON POS'fA 

Yeni nıemurin kanunu 
esasları • 

proJesının 
• • 

r 
Hergün 

F ransızlarla biraz 
Daha açık 1 

"'Perapalas otelinde d 
mühim mülikatl 

dJaştarafı ı inci sayfada) çin açık memurluğun laakal on beş gün 
fiyeti tehir edilmiştir. evvel iHin edilmesi icab etmektedir. 

Proje nihayet hazırlanmıştır. Bu Bugünkü rnemurin kanunu terfide kı· 
proje tanzim edildiği zaman bılgı ile demi esas ittihaz etmiş bulunmaktadır. 
mucehhcz yiık.5ek seciyeh memur ye • Yeni projede kıdem kadar liyakat ta • 
·ti t rılmesine hizmet edecek sıstemden derpiş edilmiştir. Terfi hususunda eh
~) r Imamağa gayret edilmış. ve bir ta· liyet ve kıdemi birleştirerek ikisini bir· 
raf an memurları haklarına sahib kı - den göz önünde bulundurmak esası te· 
lun m ddeler tanzim edilirken, diğer min ve başka türlü düşünmek ihtimali· 
taraftan onları idare eden otoriteyi ni tamamen selbedecek derecede sarih 
ku\\ etlendirici tedbirlerle teçhiz eden bir ifade kullanılmıştır. 
matideler de hazırlanmıştır,. ı . Tahvii muameleleri 

Bu projeye göre devletin amme hiz· Bir memuru, diğer bir mem,urluğa 
metı kadroc;una dahil daimi bir vazi • nakil ve tahvil edebilmeği o memurun 
fcye ücrdE veya maaşlı olarak tayin e·l rızasına bağlı bulundunnak, idare ma
dilC'nler memur addedilmişlerdir. 1 

kinesini ehemmiyetli sektelere maruz 
Müstahdemler. memurluk sıfat, ,.e bıraktığı için eski memurin kanunile 

şartlarını haiz olmıyan kimselerdir. konulan esas dairesinde memurların 
Projeye nazaran devlet memurlar Ü· tahvil edilebil«eği hakkında maddeler 

zerinde murakabeyi kuvvetlendirecek- konmuştur. 
tir. Bu meyanda hiç bir memur Türk Memurlar bulundukları yerin h va· 
tabiivetinde dahi olsa ecnebi ile evle - siie imtizaç edemedikleri takdirde de· 

l'tıem ) ecektir. Projeye idareten azıl ce· ğiştirilmelerini isternek haklarını da is· 
za 1 da ithal edilmiş bulunmaktadır. tihsal etmişlerdir. 

.Memurlar hakkında tutulacak gizli fiş· Hususi vaziyetleri haiz olan ınahal
lerle · çki kullanıp kullanmadığı, ku • lerde üç sene hizmet etmemiş olanla • 
maı oynayıp oynamadığı ve borçlu o- rm, müsteşarlık, valilik, umumi mü • 
lup olmadığı da tetkik edilecektir. dürlük makamlannda kullanılmıyaca· 

İşlerinden istifa eden memurlar o ğına dair kayidier konmuştur. 
daireye aid münakasalara beş sene :iıızibat cezalan 
müddetlc giremiyeceklerdir. Bugünkü memurin kanununun, me· 

Proje bir takım yeni mülahazalar da· ınurların inzibat noktasından maruz 
ha derp'ş etmektedir. kalacakları cezaları gösteren madde -

Proje mütaleaları alınmak üzere Ve· sinde esaslı iki değişiklik yapılmıştır. 
kalçtıere gönderilmiş ve Vekaletler de Bir cezanın tesirli olabilmesi için ceza 
müt lealarını bildirmişlerdir. görenin üzerinde derhal tesirini gös -

Bu meyanda N::ıfıa Vekaleti, memur· termesini temin etmek icab etmiş, eski 
ların b "sene müddetle mensub olduk· kanunda mevcud olan kıdem indirmek 
ları dairelerin münakasalarına giremi· cezası memurun bunu uzun zaman geç· 
yccekleri hakkındaki hüküm üzerine tikten sonra hissettiği anlaşıldığından 
projej i hazırlıyan komisyonun nazarı kaldırılmış, buna mukabil bugünkü 
dikkatini celbetmiş ve bu maddenin ta· kanunun ilga etmiş bulunduğu azil ce
yin ettiği müeyyedelerle Nafıa memur· zası muvakkat olarak yeniden ihdas e· 
ları hakkındaki kanunun tayin ettiği dilmiştir. Azil muvakkattir ve iki ay· 
nıüey\ idclere işaret et.mi~tir. Ziraat dan iki seneye kadardır. 
VekUl~ti de memurların evlenmeleri . . 
hakkındaki maddeye temas etmiş ve Vekalet emrine alınma keyfiyeti ise 
vatandaşlık kanunile bu maddenin te - ceza olmaktan çıkarılmış, idari bir ted· 
nakuz teşkil ettiğini söylemi§tir. Fil • bir olarak derpiş edilmiştir. Vekalet 
hakika bu madde ecnebi ile evlenen emrine alınmak memurluk hukuku ü
Türkün eşini Türk olarak kabul ebnek- zerinde hiç bir tesir yapnuyacaklır. 
tedir. Memurların mahrem dosyalar ınün· 

Bundan başka memurların siyasetle dericatını üşa etmeleri, ceza ile tehdid 
uğr.aşabilecekleri hakkında bir gazete· altına alınmıştır. Fakat memurluktan 
de çıkan havadisin de doğru olmadığı ayrıldıklan sonra evvelce öğrenmiş bu· 
anlaşılmış ve memurların amme biz - lundukları mahrem malCımntı ifşa e • 
metlerinin selameti narnma kat'iyyen denler hakkında eski kanunıia bir ka
siyasetle uğraşınamaları derpiş edil • yid olmadığından projeye bunun için 
·miştir. de bir hüküm konmuştur. 

Memurluğa duhul 

M murluğa ilk alınacak olanların 
ehliyetliler arasından seçilebilmeleri i· 

Bundan başka proje memurların me· 
zuniyet ve hastalıkları hakkını'la da 
hükümler vazetmiş ve bir memurun 

Ki ,OPRiN kat~leri HERıE~~E.1),uRus 
8.& .oj oltOI"'ATiZ A A~RIL RiLE.GRi Vf NE2LEYE KAR 1 BI~IC·"- ılAÇTIR 

Konuşalım 
Yazan: Muhittin Birgen -
(Baştnrafı 2 inci sayfada) 

da bir rnuaheze ettik. Her defasında bir 
kaçamak cevab bulan Fransa hüku • 
metine karşı daima sabır gösterdik. 
Nitekim daha da göstermekteyız. Fa -
kat, bu hal devam edecek olursa, bu -
nun günün birinde Fransayı mütecaviz 
mevkiine koyacağında şüphe yoktur. 
Eğer biz sulhun hararetli taraftarı ol· 
masaydık, şimdiye kadar bu tecavüz • 
leri tesbit edip mukabelesini de yapa
bilirdik; fakat, bu asırda yaşıyan bir 
millet için son haddine gelinciye kadar 
sabretmesini bilmek te bir zaruret ol· 
duğundan vazifemizi yapmakta kusur 
etmedik. 

* M. Dö Martel'i sade biz değil, her • 
kes tanır; bilhassa onun Amiral Kal • 
çak'la olan münasebetıerini, kara gün
de de, ak günde de dostlarımız olan 
Ruslar çok iyi biliı:ler; gene ayni mös· 
yönün Çindeki marifetlerini de İngiliz 
dostlarımız bilirler; en sonra Fransa 
ınüstemlekecileri bu zatı bizim başımı· 
za musaHat ettiler; Eğer biz istemiş ol· 
saydık M. Dö Martel'in tecavüz ha -
reketlerini şimdiye kadar çoktan tes • 
bit etmiş ve ona, dünyanın eski dünya 
olmadığını, şarkta ve Türkiyede derin 
inkılablar vukua gelmiş bulunduğunu 
göstermiş bulunurduk Sulh narnma 
sabrettik, ediyoruz, fakat, her şeyin bir 
haddi vardır! 

Ümid ederiz ki bu sözlerimize M. 
Dö Martel de gücenmiyecektir. Onun 
şahsı ile bir alakamız yoktur. Kendisi 
çok muhterem ve vatanını çok seven 
bir Fransız olabilir. Fakat, kullandığı 
müstemlekecilik usulleri ve bu usulü 
kullanan zihniyeti biz iki memleket a· 
rasındaki dostlu~run en günahk§r ve 
meş'um bir yıkıcısı olarak tanıdığımız 
için onu böylece ifşaya ve Fransız ef
karı uırıumiyesinin dikkatini çekrneğe 

lüzum görüyoruz. 
Fakat, söyliyeceğimizin hepsi bu ka

dar değildir.' Yarın da devam edece • 
ğiz ... 

Muhittin Birgen 

·--········· .. ···························-.... ··········· .. 
ancak iki -senelik mezuniyetini bir a .. 
rada istimal edebileceğini söylerni~tir. 
Halbuki bugünkü kanunda memur üç 
senelik mezuniyetini bir arada istimal 
edebiliyordu. Proje bundan başka, i.n· 
zibati cezalar ve komisyonlar hakkın
da da hükümler ihtiva etmektedir. Ma· 
amafih proje henüz Meclise verilme .. 
miş olduğundan kesbi kanuniyet ettiği 
takdirde ne şekil aliteağı malCırn değil· 
dir. 

lim Naci dikkatle bizi süzüyordu. Ben 
gayet spkin: 

- E .. devam ediniz doktor, dedim. 
Şimdi zavallı çocuk ne olacak) 

Dudaklarında kmk bir tebessüm ge
zinerek hemen cevab verdi : 

Yazan: -Çocuk tabii Darülacezeye verile-

Sezadan Ferideye mektuplar: llık merhametle bakarak bana döndü: cek. Faka.t ben düşündüm ki.:. 
ailiyor musun F eriele hiz!im evde - Doktoru n gene bugün pek fazla Yüzüme korkak bir tebeasumle ha-

iki haftadan beri kim var~ küçücük hastası vardı, dedi. Yorgun düştü za • karak suamuştu. Yavaşca sordum: 
bir kızi Hayret ediyorsun değil mi? vallı. Biraz rahatsız galiba.. ---:.Evet, ~n~a).. . 
ı · A k · h .. le · k" .. B ha tle kocama bakıyordum Mutereddıd bır tavırla devam ettı: sını yşe, oyu sıya goz rı uçu· en yre · .. .. .. . k 
cük, beyaz toparlak yüzünde iki kıy- O her zaman hayata küskün gibi dur- - Düşunduro kı, zaten 

1
aen ~· yal-

metli taş gibi parlıyor. Yukarı doğru gun, garip bir adamdır ama, hiç bu nızsın. Sonra başk~ kad;n ~ gı ~dur
kalkık, sivrice pembe dudaldarı var. kadar perişan, muztarih halini görme· ma dan ça!ı.rda: sıne~akard a, dsow .8

1 
~ta 

lk. .. ]"k h 'l'kt L- "k · t' gezerek eglenebılen bır a ın egı sın. • gun u va şı t en sonra ~tuçu , mış ım. k . 
, B k" "k k d k dar acınaca b ince kolları boynuma sarıldı. Hiç sesimi çıltarmıyarak Selim Na • u uç~ ız a .0 • a l ]"'d ır 
Doktor on beş günden fazla oluyor, cinin bulduğu bahaneye inanmış gö • h~l~e ~1 ·:. onu evımıze aT-' ev ~~mız 

h tala ın Çoklugw undan flikfıyet ründüm gıbı buyutsek nasıl olur ıye, a m -
gene as rın Y • • • • • d belk' 1 
ederek eve pek geç gelip, hastaneye çok Sofrada üçümüz de çok az konuş - d~n geçtı. J:'fem senı~. ıçın e 1 tat 1 

erken gidiyordu. Ben bu hasta çoklu- tuk. Yalnız bir aralık .kocam, bir şey bır meşgulıyet olabılır. . w· . 
· · ~ · · h 1 'b' ı· · 1 .. .. k Doktor yüzüme ne dıyecegımı an-ğuna hıç ınanmadıgım ıçın, onun son atır amış gı ı e ını a nma goturere . . . .' l b k L 

·· 1 d .... bl t.. 11 • · b den bana döndü. lama k ıster gıbı dıkkat e a ara~ sus· 
gun er e acaıı eşe n na ernu en • · S ]' N . - w I' d k· 
gizleınek için böylece kaçtığın ı sanı - - Az kaldı unutuyordum Seza, de- tu. e ım acı agır aglıdr .~ ıSn .. e ıhı:neky • 

d. s· k .. ı b' . h d vayı soymakla meşgu u. oze ıç a-
~ ordum. Hatta bugünlerde bir gece de ı. ır aç gun evve ızım aatane e d • b' .. h 

. .. .. . rısmıyordu. Saklıyama ıgım ır ~up e 
hayatı tehlikede bir hastasından balı - yoksul bır kadın oldu. Genç bır dul. .1 · "k' . . d .. .. d A ba 

• .. • 1 e ı ısını e suzuyor um. ca son 
st."df' k eve gelmedi hastanede kal - Beş yaşında bır de kızı-var. Hatta kım- .. 1 . b" .. . b k" ''k ak' ' · gun erın utun ısrarı u uçu v a· 
dı. t~te gene bu sıralarda bir gece eve scsi olmadığı için son günlerde küçü • da mı toplanıyordu? Küçük bir kız ço-
p k c'1di~eli, durgun bir yüzle gelcıi. ğü de getirip hastaneye bırakmışlar. cuğu! Hayır, hayır bu olamaz .. 
Yanında S l' m Na ci de "ardı. Yemek Ben df' acıdı m, kalmasına müsaade et· Selim Na ci önüne bakarak gayet sa
YHktine kad~r bahçede oturduk, fa • tim. Başhemşire çocukla meşgul olu • kin bir tavırla elindeki bıçağı hafif, ha
kat kocam yerinde bir türlü rahat e • yori!u. Fakat annesi ölünce küçük kız fif tabağına vuruyor. Kocama bakıye
demiyor, sık sık ayağa kalkarak, ge - büsbütün ortada kaldı. . rum. Şimdi o da çok tabii görünüyor. 
niş adımlarla bahçede dolaşıyordu. Se- Kocam söyliyeceği ,eyleri unutmak- Gülü_ıns~yerek yüzüme bakıyor. 

.., Naci onun bu garip haline bir ara- tan korkar gibi aık aık duraldl.)'or, Se· (Arbli \'lll') 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
kili Tevfik Rüştü Arası ve Dahiliye 
Vekili Şükrü kayayı kabul buyurmuş
lar ve kendilerile iki saat kadar görüş
müşlerdir. 

Hatay meselesi hakkında murahhas 
heyetimiz son talimatı almıştır. 

İtalyan setirinin ziyareti 
Saat 19 da İtalyan sefiri Karlo Galli, 

Perapalas oteline gelerek Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüştü Arası ziyaret etmiş· 
tir. Sefirin ziyareti bir saat kadar sür· 
müştür. Bu görüşme çok samimi ol -
muştur. 

Atatürkün nezdlerinden aynlış 
Başvekil İsmet İnönü, .Hariciye Ve

kili Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye Ve • 
kili Şükrü Kaya saat yirmi raddelerin· 
de Atatürkün nezdlerinden ayrılarak 
Sirkeci istasyonuna gelmişlerdir. 

Riyaseticumhur Başyaveri CelAl, 
saylav Kılıc Ali, Salih Bozok, Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin tistündağ, Em· 
niyet Müdürü Salih Kılıc, Üniversite 
Rektörü Cemi! Bilsel ve daha birçok 
zevat ta heyeti murahhasamızı teşyi i· 
çin Sirkecl istasyonuna gelmiş bulunu· 
yorlardı. 

ltalyan aefiri Karlo Galli de istaa
yonda idi. Sefir, müteaddit defalar baş 
vekil lsmet İnönü, ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rü.ftü Aras ile görüşmüştür. 
Bu görüşmeler, çok samimi olmuştur. 

ltalya ile görütülecek dostane 
mevzulanmız var 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
bu görüşmeler hakkında muharririmi-

H Türkiye en 
müreffeh 

yurd olacak , 

ze demiştir ki: 
«Görüyorsunuz ki, 

görüşüyoruz. Başka ne 
Aramız, her vakitkinden 
midir. ltalya ile görü~ 
tane mevzularımız vardir 

Başvekilimizle ltalya' 
sındaki mülakat ta çok 
tur. 

Hey' eti m izi teşyi 
Ispanya maslahatgüzarı 
da bulunmuştur. 

Fransız sefiri öbür P' 
Bu esnada Fransız 

nından M. Geri Hariciye 
mumi katibi Nurnan Riı.t
cioğlu ile görüşmüş, 
pazartesi günü Ankaradt' 
derek salı günü şehri 
ye gideceğini söylemiftit• 

((Cenevreden havadil 
Hariciye Vekili Tevfik 

sın riyasetinde bulunan 
etimiz meyanında 
Umumi katibi Hasan 
Vekaleti umumi katibi 
mencioğlu, müşa\ti 

polis müdürü Sadri ek 
dır. Hey' etimiz Ba.şvekil 
ile diğer zevat tarafındaıt 
tır. Hey'etimiz, pazartC:., 
red e bulunacaktır. Te\'~ 
hareketinden evvel 

<c-İstediğiniz ha . 
den bekleyiniz.» demiştit• 

Fransanın 
Mukabil teklll 

(Baş tarafı ı inci • 
Fransız ajansının bi' 

Cenevre, 16 (A.A.) " 
jan sı bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti 
21 inde ve Vellington'utl 

(Baştarafı ı. inci sayfada) da toplanacaktır. 
den bu maziyi daıma hatırımızda ya .. 8 t 1 t 
şatmalıyız. Mektebiniz :5:5 yıl evvel ... ~ 0 !' an ı . t 
memleket ekonomisinin inkişafı için buyuk .bır ehemmıye 
bütün ümidierin kınldığı ve kapitülas- çok mılletler bu ~nr·uD' .. ~ 
yonlarla karşılaştığı bir devrede açıl • bakanları tarafından 
mış ve nur vermiştir. Bu kaf§ılaşmanın lardır. Eden, Delbos, 
ne müşkül §erait içinde sürüp gittiğini Rüşdü Araa bu ....... 'lN!I,nuı..-
size tekrar edecek değilim. Yalnız şu Müzakere edilecek 
kadarını kaydedeyim ki, kapitülasyon· run Sancağı meselesidit• 
ların kırılması ancak Türk milletini Türk Fransız delegeleri 
h . .. 1 k atıldıgıw b .. yük" -1 
er şeyı goze a ara . u lantısından ~vvel husU .. 

mücadelenin sonunda kabıl olmuştur. k T" k kl'f 
Bu nesil kendisine dlişen vazifeyi i· par~ u~ t~ .' ın~ 

fa ettiği takdirde Türk tarihinde em- kabıl teklıHerını mu 
salsiz bir şeref kazanacakbr. Sizi o şe- dir. 
refe iştirake davet ediyorum. Türkiye Sancak meselesinden 
dünyanın en ileri, en refahlı memleke· danzig meselesini tetklk 
ti olmalıdır ve olacaktır.» Bek ve Grayzer de haıı' 

İktısad Vekilinin nutku çok alkışlan- Son posta -
dı. Vekil nutkunun sonunda Ticaret yaptığı yukarıdaki 
mektcbinin ismine ve kendisine tevec- ı d k h a. a an ün ü nüs amız 
cüh eden vazifenin ehemmiyetine u - Müşahitlerin 
yar bir şekle gelmesi Iüzumuna jşaret Antakya 16 (A.A.) ...., 

etti. bildiriyor: 
Atatürk gençliği , Milletler Cemiyeti 
/rşat bagurdu/ar sabah Süveyda Alevi __ ..& 

Yüksek Ticaret mektebinin 5 5 inci 
yıldönümü münasebetile dün gece Pe
rapaUis otelinde verilen miisamereyi 
şereflendiren Atatürk gençliğe iltifat· 
larda bulunmuşlardır. 

Büyük Önder huzurlarına kabul bu· 
yurdukları mektep mezunlarından Ba· 
yan Meliha Nuri Tunca arkadaşlarına 
alkışlar içerisinde şu sözleri söylemiş
tir: 

«- Arkadaşlar: 
Atatürk Yüksek İktisat ve Ticaret 

mektebimizin diplomalarından hazır 
bulunan bayanlardan birini, beni hu -
zuruna kabul etti. Dediği şudur: 

«- Yüksek ilim meşalesini ellerinde 
tutan ve bununla bütün Türk alemini 
aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhit • 
te bulunmak fırsatını bana verdiğiniz· 
den dolayı çok memnun ve mütehassis 
oldum.» 

Ben de siz, arkadaşlarım namına de· 
dim ki: 

c:- Büyük Önderimi 
Size arkadaşlarım adına muhnbbet -

lerini, hürmetlerini ve hissiyatlarımızı 
söylerneğe kelime bulamıyorum. Feda
karlığımız, bütün maddi ve ınanevi fe· 
ragatimiz, sizin sevk ve idarenizde bu· 

yakkul ederek köy ı~· 
~ikirlerini almışlardır. 

lan Türk ulusunadır.• 
Atatürk cevaben: 

Müsamereyi 
önü de gençliğe il 
)ar ve bir büfe 
~amerenin bundan . 
rnet İnönünün davetıısi 
nevver gençliğin 
yüksek milliyet 
mijtir. 
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Mollzım C.mü'ln Akıbeti 

A. Yazan : Celal 
Şöyle bir plan tertip edilmişti : Rasputin, mahirane 
bir manevra ile Prens Yusupofun sarayına getirtile
cek, orada sessiz sedasız öldürülecek, sonra ceset 

Niraş Tunçaya kızmıştı: "Gözl 
Neva nehrine atılacaktı. kör olarak bırakacağım., de 

Ertesi gün tekrar toplanmışlar: dü- - Şimdi içerde mi~ .. 
şündükleri ölüm şekillerini anlatmış - - Dışarı çıktığını görmedim. 
lardı. Ve sonra bunları birleştirerek - Pekala ... , 

- Ben, senden, yurdumuza fayda
sı dakunacak bir insanı ölümden kur -
tarmanı istedim, Naraş 1 Ben onun yü
zünü bile görmedim.. Suz sarayında 
yaşadığım zaman bile yalnız onun a -
dını işitmiştim. Böyle uğurlu bir ada
mı Gudeanın öldürmesi yurdumuza u
ğursuzluk getirir, Naraş 1 Ondan neden 
şüpheleniyorsun} 

şöyle bir plan yapmışlardı: - Ra~pu- Şoför, derhal gaza basmış .. otomobil 
tin; mahirane bir manevra ile Prens ileri fırlamış: otelin önünde, büyük bir 
Yusupof'un sarayına getirilecek .. ora· devir yapmıştı. Bu sırada, şoförle, o -
da, sessiz sadasız öldürülecekti. Ve son tomabilin köşesine çekilmiş olan a ~ 
ra cesedi, gene kimse görmeden saray· ı dam şöylece konuşmuşlardı: 
dan çıkarılarak {N eva) nehrine atıla-l - Aziz im, R ens!.. İşittin ya, her if 
cak .. bu suretle Rasputin ortadan kay- burada imiş. - Senin göz ilacını Suz'dan döner· 

ken çalan bir adam elbette seni sevi -
yor .. senin sevginle yaşıyor. Bütün ar
zusu, günün birinde sana malik ol -
mak, sana kavuşmaktır. Böyle bir er
kek Tanrının Oğlu da olsa, ikimizin 
bir kubbe altında yaşamasına imkan 
yoktur .. anlıyor trıusun} Ben, seni se
viyorum.. kral seni bana bağışladı .. 
sen, yalnız benimsin .. daima benim o· 
lacaksını 

bolu verecekti. - Pekala, doktorum... Ben içeri 
Plan, kabul edilmişti. Ve bunun te· gireyim. Sen, burada bekle. Yalnız, göz 

ferrüatını hazırlamayı da, Prens Yu • lerini bir dakika bile kapıdan ayırma. 
supof deruhde etmişti. -Tabii. 

Yusupof, evvela arkadaşlarından - Sonra.. aman, kendini kimseye 
(Doktor Lazover) e gitmiş .. maksadı- tanıtmamıya çalış. 
m açıkca anlattıktan sonra, kendisin- - Müsterih ol, Prensim. ·· Yalnız, 
den yardım istemişti. sen de onu otomobile çabuk bindirme-

Doktor, hiç tereddüd etmeden: ye çalış. 
- Aziz im, Prens!.. Bu hayırlı işe, Prens Yusupof, otomobilden inmiş, 

derhal iştirak ediyorum ... Rasputin 'j sür'atle kapıda.n girmişti. Şapkasını, 
kolayca öldürebiirnek için (Siyanör paltasunu vestı~er~ bıraktıktan sonra, 
dö Potasyum) kullanmalıyız. Bu ze· büyük salona gırmış; etrafa göz gez -
hirin bir santigramı, en kuvvetli bir dirmişti. 
öküzü bile, yıldırımla vurulmuş gibi bir Dans salonu, gene haşmet içinde idi. 
anda öldürmeye kafidir .Zehiri, ben te· Coşkun bir vals dalgasına kapılan ren-
darik eder ve size veririm. garenk ipek tuvaletlerle parlak sırma· 

Demişti. lı üniformalar, sağdan sola doğru akıp * giderken, Prens Yusupof bu dans keh-
Aradan dört gün geçmişti. keşanının arkasından geçmiş; hususi 
HH G senesi kanunuevvelinin 15 in- odalara doğru ilerlemişti. 

ci gününün gecesi... Koridoru~ başında, yüzü pudralı 
O gece: Petersburg'un kibar alemi, genç bir garson beklemekte idi. Yusu

gene hissiz ve coşkun eğlencelerine da- pof, buna yaklaşarak: 
lıp gitmişti. Avrupa ve İstorya otelleri- - Mukaddes peder, hangi odada. 
nin önüne, en lüks arabalar, kızaklar, Demişti. 
otomobiller dizilmişti. Kıyınettar kürk- Prensi tanıyan garson, yerlere kadar 
lere bürünmüş olan kadınlar, parlak ü- eğilerek cevab vermişti: 
niformalı zabitlerin koliarına yaslana· - Fahametmeabl.. Mukaddes peder 
rak. yekpare camlı kapılardan girip çı- hazretleri, iki daiika evvel, şu odadan 
karken, bir generalden daha muhteşem çıktılar .. hol'e doğru gittiler. 
elbiseler giymiş olan kapıcılar, yerle • Prens, derhal mukabil koridora geç-
re kadar eğilmektelerdi. miş, hole doğru ilerlemişti. Ve tam 

Astorya otelinin önünde, bir otomo- cam1ı kapıdan gireceği zaman, Rasp:.ı
bil durmuştu. Kapıcı çıraklarından bi- tin ile karşı karşıya gelmişti. 
ri, otomobilin kapısını açmak için Rasputin, Prens Yusupof'u görünce 

Naraş yumruklarını sıkarak, gözü 
görmiyen zavallı kadının üzerine atıl
dı .. saçlarını koluna doladı: 

- Ben isterdim ki, sen de benim gi
bi, yalnız beni sevesin .. yüreğinde yal
nız benim sevgim yaşasın. Başka bir 
erkeğin adı anılırken, isterdim ki, ren -
gin değişmesin .. ve kanın kaynamasını 

- Kanırom kaynaştığını duymuyo
rum, Naraş! Ben sadece bir insanı ö -
!ümden kurtarmak istiyordum. 

- Ya rengin}.. Suratın bal m um u 
gibi sarardı. Sesin, candan kopan bir 
iniltiye benziyor! Muztarıpsın... lztı· 
rabın derin. O kadar derin ki.. bunu 
Suz'danberi sakladığın ı anlıyorum ı Bu
güne kadar beni aldattığını anlıyorum ı 
Yalancı.. fettan köpek ı Artık gözüm
den düştün! Gözlerini açtırmak için, 
her şeyi göze almıştım. Fakat, bun -
dan sonra, o ilaç elime geçse de, nehire 
atıp mahvedeceğirn. Ve senin gözlerini 
müebbeden kör olarak bırakacağım! 
Sana bir daha dünya yüzünü göstermi
yeceğiml 

• • • 
koşmuştu. Fakat, kasketini burnunun gülürnsemiş: Naraş, Tunçayı odasından kucaklı • 
ucuna kadar indirmiş olan şoför, bu- - Geceniz hayırlar olsun, aziz yarak sihirbaz Maya'nın evine götür -
na meydan vermeden, pencereden eği- Prensi.. Ne kadar sinirli olduğunuz müştü. 
lerek sormuştu: çe h renizden belli. Öyle zannediyorum Maya, Naraşı görünce şaşırdı. 

- Muhterem peder, buraya geldi ki; siz de benim gibi, sözünde durmı· Tunçay bir zenci esirio omuzlarında 
:miL yan bir kadından şikayetcisiniz. Bana, duruyordu. 
1 

- Evet. Bir saat evvel yalnız olarak yeni gelen Fransız varyetesinin artist· - Sevgi! imi sana getirdim, Maya ı 
, buraya geldi. lerinden bir kaltak söz vermi~ti. Yarım Ben yakında harbe gideceğim. Dönün
,-. • ·-· ·- • • ·~ · •••r-·~· · •o• u· ~· · · ~~·-A·~·~ saattir onu beklediğim halde gelmedi. ceye kadar ona senin bakınanı istiyo • r s· D ı Korkarım ki, siz de...... rum! 

Ir Oktorun Prens Yusupof, Rasputin'in sözü - Maya korku içinde titriyordu: 
Günlük PAZAR nü kesti. İstical ile cevab verdi: - Buradaki cüceler onu benim e -

Notlarindan (*) - Hayır, muhterern peder!.. Beni vimde görürlerse, Gudeaya haber ve-
___________ ..;.._-____ 1 sinidendiren şey, bir kadın meselesi rirler, Naraşi 

Süt ı d -·ı Ak danberi Harbiye Na • Naraş çok hiddetliydi .. ihtiyar cü -
ı egı . . . şam , . k l - .. I 

Büyükler ve kfiçükler Için kapıdan alı _ zırının müsteşarını arıyorum, bularnı • cenin kolundan çektı ve u agına egi-
ruı.n sütıerln tçllmezden evvel muhakkak yorum ... Çok korkuyorum ki, refikarn di: . . . . . 

(Iren) in kırk yılda bir kere sipariş et· - Tunçayı, senın sıhır ıçın kullan
tiği bir işi bitirip de ona müsbet bir ce- dığın ve beslediğin yılanlar mağara -

kaynatılmnsı icab eder. 
• Süt vasıtnslle veremden başbynrak tıro-

ya kadar dayti.nan pek çok hastalıklar in
tikal eder. 
Zahlren çok normal gibi görünen bir çok 

vab götüremiyeceğim. sına atmanı ıstıyorum . Sen bana bir 

R · (.1 ) ·· ·· .. · . . . . gün: (Benim yılaniarım çok usludur. 
asputın: ren sozunu ışıtır ışıt • . k' · 
h f f t't · p y f' P...Cn emretmeyince, hıç ımseyı sok • 

lneklerde de glzll gizli seyreden verem m ez, a ı ce ı remiş; rens us u po • 1 1 1 ı) d · t' ı U 
·· 1 · d h 1 b"' ··k b' IAk maz ve ze1ir emez er emış ın. • 

hastalı5ı çok gör!ilfir. Bundan mnadn 1- un soz erıne er a uyu ır a a. a 6 nuttun mu bu sözünü~ 
ı t b· zı k ı 11 ı k d göstermişti. . . Çünki.i bu çılgın ve ne: en ı m apım zn ge ne ye n ar l - Maya şaşkın şaşkın Naraşın yüzüne 

siıtJn ne şeraitle geldiğini de bllmlyo - muhteris papaz, Prens Yusupofun re· 
ı baktı: ruz. İhtlmnl Id ahır lardakıların ve süt - fikası Prenses ren' e karşı derin bir k 

- Unutmadım. Gene te rarlıyo • cülerln temiz olmıyan ellerile ve yahud hırs ve iştiha beslediği halde, Peterı; • 
sokaktan sütler üzerine mus:ıllat olan rum: Benim yılanlarım, ancak benim 

Lurg ki bar aleminin bu en güzel fakat istedig- im insanları öldürürler. Fakat, 
tozların süte bu hastalıklar bula§mış - 1 k d k k 

en namus u a ını, ona arşı en ü • bir insan, sevgilisini nasıl yılanların 
~:· sebebiedir ki sütü k:ynatmak lı\ - çük bir iltifat göstermeye bile tenezzül k oynuna atabilir ~ 
zımdır. Sfitün kaynama derecesi ile ka- etmemek te idi. O da tıpkı babası, - Ben öyle istiyorum, Maya ı Bana 
barma derecesi arasında fark vardır. Grandük Aleksandr ve kocası Prens itiraz etme! Ben ne istcrsem, o ola -
S..ıt 80 derecede kabarır. Halbuki yüz blr Yusupof gibi, bu iğrenç papaza karşı cak. Bana ihanet fikri hesliyen bir ka
derecede galeyan eder. Blnaenaleyh ynl- kalbinde derin bir gayz ve nefret bes· dını, yanımda besleyemem. Harnattan 
nız kabarına kAfi değlldlr. Yüz dereceyl !ernekte idi. dönünceye kadar, onu sen besliyecek • 
tecavüz etmek suretne kaynatmak Hi - •• 1 

Rasputin, gür kaşlarının altındaki sin! Olmesini istemiyorum. şkence 
z.ımdır. 

(•) Bu notları kesip saklayınıı, yahut 

bir albüme yapıştırıp kolieksiyon yapınız. ı 
Sıkıntı umanınızda bu notlar bir doktor j 
ıihl imdadınıza yetiş~blllr. 

derin çukurda kaybolan küçük ve açık görmesini, azab ve ıztırab çekerek, yı-
çelik rengi gözlerini, Prens Yusupof'- lanların koynunda kıvranmasını •isti
un gözlerine dikmiş .. yüzündeki te • yorum. Eğer yılanlarından biri onu 
bessüm ~:enişlemişti. zehirliyecek olursa, o zaman başırıı 

(Arkası var) kendi elimle k.oparacağımı unutma( 

-O halde onu hala seviyorsun, Na- Naraş, Maya'yı 
raş 1 Bir kadına .. hem de dünyayı gör- Büyük bir kaya 
miyen bir zavallı kadına karfl bu ka - durmuşlardı .. bu 
dar şiddetli davranma! Unutma ki, san girecek kadar delı 
şiddet ve ölüm mabudu (Enhil) sen' • leri ürperte~ vızıltılar 
den daha kuvvetlidir. Ve o, ancak ken· Burada ihtiyar 
disinin yapabileceği cezaları başkasının külmüş ve tütsülenmif 
verdiğini görmek istemez. Harbe gi - dı. 

decek bir kahramanın muzaffer dön - Cüce sihirbaz m:H71n .. -

mesi için, yola neş'eli çıkması gerek. di .. 
Nar aş elindeki kamçısını ihtiy~ Yılanları etrafına 

Mayanın sırtında gezdirince, cüce ai- Fırat.. Nil.. Dicle .. 
hirbazın gözleri birden dıprıya fırla ~ Bunlar en büyük 
mı ş gibi açıldı: Üçü de erkekti. 

- Merak etmeyin .. merak etmeyin.. Bundan sonra üç diti 
nasıl emrederseniz, nasıl arzu ederse- - Elam .. Akad .. 
niz, öyle hareket ederim. Hemen şim- Sihirbaz Mayanın 
di gidelim isterseniz... memleket adile 

Zenci esirio omuzlarında bir hurma bebi vardı. 
dengi gibi iki büklüm ve baygın bir Bunların her biri, 
halde duran Tunçay, bu tüyler ürper· milletiere aiddi .. meselA 
ten konuşmaları duymıyacak kadar damın işini yapacağı 
kendinde değildi.. yılanın tılsımından 

O, yolda gelirken korkudan bayıl • Akadlı gelirve, Akadı 
mıştı. Maya rnağaradan 

Naraş atına bindi.. m ez: 
İhtiyar Maya Öne düştü .. 
Zenci esir, Naraşın arkuından hızlı 

hızlı yürürneğe başladı. 
r

Nöbetct 
Çok gitmediler .. 
Ur dağının kayalık yamaçlarında Eczaneler 

durdular. 
Maya eli le bir kayayı gösterdi: 
- Işte, Naraş! Benim mağaram bu

radadır ... 
Naraş hala hiddetinden ateş püskü -

rüyordu. 
- Tunçayı ona kaptırrnıyacağım .. 

fakat, Tunçaya da onun yüzünü gös-
termiyeceğim .. 

Diye söyleniyordu. 
İhtiyar sihirbaz, <tÜl> nun kim ol

duğunu anlamakta gecikmedi. 
- Hiç üzülmeyin, Karakartalt Siz 

yaşadıkca, Tunçay daima sizindir. 
Naraş atından indi .. 
Maya, Tunçayı esir uşağın omuzun-

Bu ıece nöbetci olan 

dır: 

İstanbul cibetindekiler: 

Aksarayda : (Sarlm). 
re! Neşet>. Bakırköyünde : 
yazıdda : (Cemll). 

nü Haydar). Fenerde : 
gümrük te: CM. Fuad) · 
(Yorgi). Samatyn 
(Rıdvan>. Şehremınınde : 
zadebaşında : (Asafl . 

Beyoflu cibetlııdekiler: 
Galatada : <Sporldis) . 
A.seo). Kasımpaşa da : 
kez nahlyede : <Kan~ 
de : (Halk>. Tak.slmde : 
mad>. 
Üsküdar - Kadıköy ve 

dan aldı .. bir kaç adım yürüdü. Büyükadada: (Şinasi). 

•••••••••--.-.-.-;.-;.-;--•• ~ naş) . Kadıköy eski tsıel' 
~ 1 (Sotrakl). Kadıköy • 1· (Üçler). Usküdar ,._, . .,,u,, 

---- --------- had). • Son Posta 
İstanbul Gelir ve Para 

BOR ASI 
lti·1 • 1937 

Türk Devlet Borçlan 
Lu• Llıa 

~ 7,5 T. B. I 22.55 ' % 5 HazlDe B. -45,00 

,;, 7,5 T. B . n 21.35 Oahlll latıkrt.ı 9S,OO 

% 7,5T.B. m 212) 

Devlet Demiryoltan Borçlan 
Lira Lira 

!rganl ~ 7. 75 ı Anadolu ITen 36. 2J 

Sivas Erzurum 9~.0 1 l Anadolu M 31$,70 

Sosyctelcr Eshamı 

ts. B. Mü. 

• • HA. 

• • Name 
M~rkez B. o. 

Lira 
bt.(}') 1st. Tram T&J 

10/)) BomonU 
lU,'JJ Terltoa 
!1700 A. Çtmento 

ÇEKLER 
Ir,. 

Lira 
2.l,)) 

II,SQ 

H,l) 

13,70 

lsterlln 
F. Franıı 

t21/l0 1' Dolar 
16.93 Llret 

L. T. L. lçln 
0,7907 

15,0210 

20 F . Franıı 
ı Dolar 

1 İsterıto 
20 Llret 

NAKIT 
KJ1. 

117,00 ı Mark 

l'i 6,00 20 Drahml 
622,0) 20 LeY& 
l:tS,JJ 20 Le)' 

Borsa Dışında 
L. K. 

Kıt. 
28,)) 

~2 • .)1) 

23,00 
14,vJ 

L.K. 

KrecU Fonslye Mübadll Bon. OJ,OJ 

!88t aenesl 00
'
00 

Gayrt • 

1003 

1911 
• 103,00 Altm 

97,00 Mecldl)'e 

Öfle ne!}riyata: 

12.30: Plalda Türk 
dls. 13.05: Pltıkla haflt 
tflif plak ne.,r1yatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Varyete müziği : 

1en. 19.30: Kon!ernns: seıuıa 
· en fl du Saylavı. 20: Muzeyy 

rafından Türk musildsi .,e 
30: Bay Ömer Rıza 
vadls. 20.45 : Bel ma ve 
Türk musiklsl ve halk 
ayarı, Orkestra. 22 : Ajans 
22.30: Plakla sololar. 

Yarınki pr• 
18 İkincikfııı ... 

İSTı\SBIJiı 
ötıe neşriyatı: 

12.30: Pliikla Türk 
dls. 13.05: Plak.la hnflt 
<ellf plfı.k neşrlyatı. 

Akşam n~şriyatı: 

18.30: PlClkla dans 
!:ıra masal: İ. Gallb. 20 : 

tarafından Türk musıtctsl 
20.30: Bay Ömer Rıza 
vadls. 20.45: Safiye ve 
dan Türk musiklsi ve 
Saat ayarı, Şehir 
rafından bir temsil. 22: 

bcrlerl. 22.30: Pliıkla 



aldı 

SON POSTA 

Anadoluda 
kış çok şiddetli 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Orta mektep yedinci sınıf talebesin

den Galip adında bir çocuk mektebe 
geç kalmıf, soğuklarda koşa koşa mek-
tebe yetişrnek istemiş, bu eme-
line muvaffak da olmu~, fakat 
yolda tıkanmış, sınıfa girer gırmez 
kalb durmasından ölmüştür. 

Alyon Belediyesinin çok iyi 
bir tedbiri 

Afyon (Hususi) - Buraya tam 

24 .saat kar yağmıştır. Her taraf bem
beyazdır. Kııı bütün şiddetile devam 
etmektedir. Kömürcüler ihtikara bat
iamış, belediye de derhal harekete ge
çerek kendi deposunda mahfuz bulu
nan kömürü kilosu :1 kuruştan halkın 
ihtiyacına tahsis ederek ihtikarın önü
ne geçmiştir. 

Karamanda mahrukat buhraıu 
Orhan, Galip- lbrahim, Inan- Nu- bqladı 

müteşekkildi. Neti- Karaman {Hususi) - Kazada o-
dun kömür buhranı baş gösterrneğe 
başlamıştır. Halk mazot sobalan kul-

di. lanmaktadır. 
Kuıelı. bu sene atletizm ve hendbol 

Yağan karın miktarı şehir içinde 
şampiyonluklarından sonra voleybol 1,5 metreyi bulmuştur. Köylerle mu-
şamp.yonluğunu da kazanmıf olmak- vasalat kesilmiştir. Trenler kardan ha-
tadır. reket edememektedir. 

- · · · - ,_,_-- -.... Burdur - Antalya Yolu Kapandı 
Bir ihtiyar kazaya ugradı Burdur (Hususi) - Bir kaç gün-
Topkapıda Melelt Hatun cam~i so· ı denberi devam etmekte olan kar Bur

kağında oturan mütekaitlerden 7~ ya- dur • Antalya arasındaki şoseyi kapat-
'? • • , sında Hasan evde kimse bulunmadığı mıştır. Gerek posta ve gerekse nakil va 

0l1asınd 111
«:1 s:ıyf:ıdn) ~ırada ekmek keserken birdenbire sen- Sttalan durmuştur. Burdurdan yolun 

0lduına: bu kadar bozuk bir deliyerek yere düşmüş, elindeki bıçak açılınası için !(ir kafile gönderilmiştir. 
Ve "~nra oyunun inki • karnına saplanmış barsakları dışarı Burdur Valisi de hu yolun açılmasın-

-n ~cın ınua · ı ' da b' k U \'<ı.zıyet ~:m ere kal - fırlamıştır. w ızzat azma kürekle çalışml{ltır. 
tehlikeli tabıı olarak ka- Ihtiyar bu feci vaziyet kupaında Yagan karın irtifaı 1 metredir. 

Ortad anların '-'aratt - J_ r __ .... ~----"'- l b an kald .J •• ıgı yerinden kalkamamış, olduğu yerac: CdllC'lle '&un avı yapıyor ar 
a ma ırıyor ve hucum . f _l E (H "') E 1L~ kalıp 1 . - Y etişin ölüyorum, dıye eryaua met ususı - vveuu gece 

0 masını ıntaç ' · · 1 k Em tin. Y ki ah ll · b" de i başlamış, sesi komfular işıtmış.er.. a- e. . anı ar m a esme gece ır 
b Çler ka] d pıyı kırnrak içeri girmişler ve ihtıyarı kurt ınmış ve sabaha kadar mahallede 
ll' Yerde c en kırk elli mct • derhal hastaneye bldırmışlardır. dolaştıktan sonra gündüz şehir dışın-

tnuha~ gol yapabilmesi i - ·-· ~ ~ · · · · ·- - da ölü olarak bulunmuştur. 
0 da b rn

1
.e pa~larını \'eri - Şimdiye kadar zehir yemek sureti-

' ca k '1 "'· :ıtıp esı en merke-l le ölen kurt miktan 32 dir. 
hocnı ·ayı ynpabi:mek i - E.mette kış bütün ~iddetile devam 

bu?ii a~ ıp duruyor. etmektedir. Halk bu kıştan istifade e-
rı Yap l butun 1 an yeni etüdlf'r _ derek şehre inen 'kurtlara zehir yedir-

fuıbCl] t Prof yonel takımla- rnek suretile avlamaktadır. 
la arzına d · ~Utıdır. 0 fl<'C' •kier.ne Gönende de knr ya,ğıyor 

Gönen (Hususi) - Bir haftadan-
lngiJ· idd ı k CiJıa ~~den ~vi ren beri devam eden ş· et i soğuklar i i 

........ . d Omcr Rcnda gündenberi kara çe,.-irmiştir. Gönen 
l 1 F' · · · · ·- · · · · · . ·- ovası bembeyazdır. Karın başlaması o-

\Pe 0.., If\ O B i L PiN KENAN dun, kömür fiyatlarını arttırmıştır. 
,.__.,_,,,. tır:a~ Saınl 1 Karadenize çıkan vapurlar 

IÇiıı a uısı ıklarınn tu- Halis ve hakiL:.i tabietleri .ıhhatiııizi geri döDdüleı-
. ltıc ./?thZdun uhııttn mo - ı d Karadenız" deki fırtına dün sabah lllnbHır • ·~hı:l.lık vennez. 1 aoğuktnn ve bütün agn ar an korur 

· Kutusu 5!l Kr. J ISMINE DikKAT yabşmış olduğundan Büyükderede de
mirli bulunan gemilerden bir çoğu ha· 

]\1 Teket etmişlerdir. fakat akşam üzeri 
-detti kutularda kaşe fırtına yeniden tiddetlenmiş. bu va

ilt~•Y•.~- ~ o p .~ N . 
Çdır. r . guk algınbğına, bat ve diş agnlaruıa eıosalsi-x 

1, her eıcesı~atı bariciyeden bozulmıyan A L G O P A N 

.......... -"'--'"• ~.an. e 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 
••kalh ınarkae1na lOtfen ve dalrwa dikkat. 

DlrektöriUğU Ilinlan 

Üskiidarda lcadiyede Eımaruf solcağında ?1 
112 50 &ayıb aırf mülk evin taınamL 

kadıköyültd e Hasan paŞll mahalleönde a.ray 

t!klltı ali< ası sokağında 1, 67, 69 sayıl1 sırf mülk 

Vak dfıt nı~vJcil .~e ve dükkanın tamamı. 
1 y erı nu · ı. et t · tl 

2 ert~ nıaralan ve ciBslen ~&ıym ve eauna an 
V a~q~1 .. 9d7 p &atılnıak üzere arttırınalan 10 gün uzr.hlmışbr. 

r MüdUr~~:~lesi günü saat on beştedir. İsteldilerin Kailı
gi.IQe llıÜrac.aatJarı. 

purlardan bir kaçı tekrar geri dön· 
mü,lerdir. 

Rasathaneye göre 

Dün saat on dörtte derecei har~ 
.ret asgari sıfıran altında yarım, azami 

t 3 tür. 
Tazyik nisbeti i()!) milimeueyi gös-

termiş. rüzgar poyrazdan :saniyede 8 
metre aür"atlc esmiştir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
dün hava tazyiki i70 milimetre, en az 

sıcaklık nakıs üç en fazla sıca1tlık za
it üç olarak tesbit edilmiş. rüzgar 
şimal istikametinde saatte 25 kitomet
re sür"atle esmiştir . 

Bugün memleket içinde hava ka-

palı geçecektir. .. 
Bolu 16 (A.A.) - Uç gündür oeYam 

eden kar Boluda bir metro otuz beş 
"Santirnette ve Bolu dağmda iki metro
yu bulmuştur. 

Bolu dağından geçen :şose üzerinde
ki kar, mütemadi arnele postalarile te
mizlenmekte ve postalann işlemesi te
min o1unmakta idi. Bu defa Diizce ile 
Hendek arasmdn'ki Nuhveren boğazı -
mn kapanması yüzünden Boludan gi
den istanbul postası Düzcede ve İs -
tanbuldan gelen posta otomobili de 
Nuhveren boğazında beklemektedir. 
.-.......... ___....~ .~ - ·-··· •• 1 • • • . ....... ·-

tloldor Hallz Ce~no~l 
D.lıai ye •ütebn-

P.ü.~ıl'dUR ınaflda 1ıergn~ 3 - 1 
IJı\iflJl}'<OJıı(l(Jij No. l'e.lefon: 2l?.3H 
'Jel. Knndıllı 88 • Be) lerbey ı 4J 

DA • 
1 

Pille ri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

DAiMON 
Ampulların :a 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

He ı yerde Daimon markasını ısrarla ısı e-viniz. 
Umumi depolar: 'l'ahtukBle 51 No. lu Poker hıç:ı.-Jı~n deposudıır. 

~~~:_~l?~ıın~lrde : llOsnU Öz Odenıişli. Snluhnn civım 1'\o. 
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.. 28 gün zarfında birçok seneler dnhn gcnçlcpniş olursunuz. 1\lcşhu · bir 
Vniversite pr.ofcsörü, genç hayvanlardan cilt i,.: •• hnkik1 bir ccvher : ··a
le muva!fnk olm~tur. 

100 ka dm dan 99u bt!Sleıuııemiş bir 
cildc nıaliktirlcr. Buruşu1duklar, sol
ımtş tenter ''C gevşek yanaklar bu 
halin bazı nlilmetleridir. 

Zamanuruzda tecrı.ibe ile sabit ol
muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
snmcleri sayesinde sureli hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurları mas ve 
canlı hüccyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
güzellik reçetesi budur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel ccvhcri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, ~imdi Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlannın en 
mükemmeli ve en fazla besleyicisi -
dir. Yalnız bir ge-ce zarfında cildini -
zi taravetlendirecek ve inanılmıyaca'k 
derecede canlandırncaktır. Ve 28 gün 
zarfmda devamlı bir güzellikle yeni 
ibir ten temin edecek, beşel'enizi bir 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 
nermin kılacak ve buruşukluklardan, 
gevşek yanaklardan ve yüzün zayıf
lamış adalclednden kurtaracaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

gOniOk 
gOzellik 
reçetesi 

gene; hıryvent•,. 
dıın ıallhs•l edi 

len •• BIOCEL •• 
cevherl 

nızn bakarak t&sdik edeceksmiz. 40 
~ SO yaşlarmda birçok kadınlur son 
deı·ece besleyici bir unsur olan bu 
krcmin muntazaman kullanmalan 
sayesinde hemen bir genç kız.ın terü 
taze cileline ve nermin tenine malik 
olmağa muvaf!ak olmuşlardır. Ak -
şamları, Tokalan kreminin pembe 
rengindekini v~ sabahları (ya·, ,ız) 
beyaz rengindekini kullanınız. Pem
be rengindeki krem en fazla bes . 
leyici bir kremdir. Fakat sabahları 
(yağsız) beyaz krem kullanılması 

müreccahtır. Çünkü fevkalade bir cilt 
unsuru olduktan başka pudrayı gay
rimer'i kılar ve son derece yapışma
sına medar olur. 

------------------------------------------------------------------_. 
Istanbul Defterdarlığından: 
Galn1:ada Sultan Beyaı:ıt mahallesinin Kara Mustafa Pqa cadde

sınde Galata gümrüğü karşısında 197 numaralı dükkan, iki sene 
müddet ve senevi 198 lira kira üzerinden açık arttırma usulüle k" 

·ı I · i kı·ı · d" ıraya ,..en ece mr. ste ı eno ve ıe ıye şeraiti öğrenmek isteyenlerin 1-2-37 
Pazaıtesi günü saat oa döıtL ohız lirrıhk muvakkat pey ak 1 ril 
Milli Emlak Mü(.ürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. Je (~SS) 

1-!uk~~ Fakül~~si Dekanlığından: -
Fakülte KutüPhane 't'e ne~nyat İflerile mqgul olınak üzere bir memur 

.Jınac.af.t_ır. Ta1ipl~n asiatanlık vasıf ve prtluını haiz olmaları lazımdır. 
lsteklilena Dek•nlqıa IIIIÜraca•Uan. «'217~~a 
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R. C. A. 9 U 
Radyogra"'ofon 

,., ... ". 
Satıa 560 Ura 

:SON POSTA: 

BIR RADYO ALMADAN EWE!ı:ı 
BILMELISINIZ KI, 

R. C. A. 35 s nelilı: bir tec;rübanın- maliJ 
sulildür. 

R. c. A.. Insan dim•O• gibi IJII!fen- va nea·. 
d!fafın lıudretınl lıontrol ed•!l 
elelıtrllı bir dlm•O• manlctır. 

lt C . A.. IstesifOnların yerini tayin ade~ 
e .. lıtrllı bir g6zle Işler . 

.lt C. A.. nın bütün lambaları çelilıfandlr') 

~ .. C. A.. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DE('jiLOIR, Ç O N K 1 R. C. A. 
DONYANlN.,. BO YOK RADYQ. 
JESKILATINA SAHIPTIR. 

, ...... 

R.C.A.. 8 T-2 8 lambalı 
waraalya s.ı., 210 Lira 

BiRADERLERvi!Sll , 
tfTANBUL• AN KA~· i ZMiR · 

R.C.A. !5 T ·4 S lambatı 
vereslye Saha 160 Lira 

O .. T. • • Beyoğ u - is ·kl81 caddesi 

ROMATiZ PiMAN L 
ile derhal geçer. Otütmek
ten, bel, diz ve arkaya 
giren ağrıları hemen keaer 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Paşabahçe fabrikasında mevcut 600 adet bo1 bidon 29/l/937 ta· 

rihine rastlayan Cuma günü saat JO da pazarlıkla satılacakbr. İatek· 
lllerin mallan görmek üzere hergün Pqabahçe fabrikasına ve pazar
Jık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 Güvenme paralarile 
birlikte Kabataşta lnhisarlar Levazım ve milbayaat Şubesi Müdürlü· 
ğündeki sab1 Komisyonuna müracaatlan. "203,. 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - Istanbul 

(DAQANIZ rAtZ G[TiR.M[I(: 
, 'f (2\ [NI 'Ş 1 ~ 

'e~ 
~, ,. 

'Q ~ ' 

f:tvs~l ŞARnARit"J.IZ ~AI(I(INDA 
GiŞELEJ2iMIZDtN MALUM~T AL IN 1 Z 

~ 
~~~ 

WOLANTS~ ~ANJC üNi~ 
lSTAN&Uti- k~QAkOY PALAS- ALALE:MCI ~AN 

Kendine t:eytıu~l 
eziyet edl1 

RiP 
Varken ıstırap ı; 
BAŞ, 

A{trıltıı1 

Knşelerini tecrfl~ 
Radyolin Diş rwıac 

nın mUtehassıs 

fındnn yapılan 
nede vardır. 

Ya,adlllmUE 
devrinde sla• 
mal edilmek 
nasihatları ,u 
rUnUz. 

Her nerede ve n: 
bir saatte .1{1'6 
kullunabilirsiniı. 

1 at zarfmda o tes 
termiştir, bile • 

.. ,~ 
Krem Pertev ın · 
lık şöhreti nsusıt 
Ynz binlerce kişideli 
Pertev hakkında 
kanHatlerini sor 

TÜRK ANONWi 

TESİS TARİfiİ: 
serma.yesl: ıo,ooo,00° 

Türkiyenin ba§ıı.c• 
Paris, Marsilya, N'iS• 
Mançester'de, Mısır, 
İran Filistin ve 

' '" Şubeleri, Yugosl~~ 
Suriye ve Yunanıs 
vardır. 

Her tUrlU banka 
yapar. 

SOD p 
Yerebatan, Çatalç~, 

İSTANJJ ----İlan tııı 
1 _ Gazetenin esas 

tunun iki satırı 
sayılır. .. tJit 

2 - Sahifesine gore 
fiatı şunlardır: 

Ba.hife 

' 
' 
J 

oıcer yerler : 


