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ede yapilan tet ikler Son Habeş Generalı Ras 

k .. ~- .. . d• d. Desta esir edildi ve 
Oy UYU SeVIn If 1 derhal kurşuna diziidi 

ll Vergiden şikô.getimiz yok. Kazanç 
bollansın dalıa çok veririz, 

Bir köylü: "Başvekilim, haber aldık. Ziraat kombinaları 
kurulacakmJş. Seneye iki misli mahsul alacağım, dedi 

Vekiller Heg'eti 
Toplanıyor 

Balıkesir, 25 (Husust muhabirimlz· 
O.en) -- Başvek:il İsmet İnönü ve iktı
sat Vekili Celal Bayar bugün husu.rd 
ıtrenle saat ı 0/30 da şehrimize geldiler. 
Parlak bir surette karşılanQ.ılar. Trenin 
bir saatlik tevakkufundan istifade e· 
den Bnşvekil Atatürk parkını, HaU:e· 
vim v~ şehri gezdi, klübü ziyaret etti 
ve burada kalıvaltı etti. 

Muhterem Başvekil burada tevak -
kufları esnasında: «Balıkesir memleke 
tin büyük merkezlerindendir. En ileri 
olmak evsafını haizdir.» dedi. Valiyi 
İktı ·at V ekiline : 

cHer gittiği yeri imar eder. Balıkes1r Başvekil lmıirde tetkikatta bulunurlarken 
lilerin şansı varmış• sözlerile tanıttı. tir. B~vekil Ankaraya dönünce Vekil İzmir, 2S (Telefonla) - İktısadi ve 

Tren ı ı ,20 de allaşlar arasında Kü· )er Heyeti toplantısına rlyaset edecek zirai sahalarda yeni hamlelerin hazır· 
tahya yoliy:c Ankaraya hareket etnıiş tir. (Devnmı 12 inci sayfada) 

Balkan ntantı 

Ad isabadada Grazianige gapılan suikastı Ras Destanın 
tertip ettigi anlaşıldı 

Ras Desta Adisabahaya karşı bir taarruz planı haılr
lamışb. Şiddetli bir çarpışmada esir düştü 

Londra, 25 (Hu 1 talyan işgal ordusunu kumandansız b) 
susi) - İtalyan .. ı raKmak gayesile, evveli Mareşal Gra · 
Habeş harbinde ,ziani • :iiğer İtalyan askeri rüesasınıı 
en büyük muka • ,kar§ı geçen haftaki suikasdi tertip et 
vemett gösteren m~ ve esas hücum planının tatbikını 
ve geçen KAnunu sonraya bırakmıştı. 
saniye kadar İta Giornale d'ltalia gazetesine nazarau 
yan i.§gal kuvvet· ,Ras Destanın İngiliz kralının taç giy· 
lerine karşı çete · me merasiminde Haile Selasieyi temsil 
tefkil!tı ile müca .etmesi çok muhtemelmiş. 
del~ eden son Ha Roma ne diyor ? 
beş Generali Raa . Roma, 25 (A.A.) - Adisabahadarı 
Desta, dün, Gar· bildirildiğine göre, Ras Desta, Garbl 
bt Habeşlstanın Ru Deata ,Habeşistanın göller romtakasında esir 
Goragi mıntaka • ,edilmiştir. 
,sında, İtalyan takip kollan ile şiddet· . Salahiyettar mahafil Ras Destanın 
li bi:r çarpı.şma neticesinde esir edil· ,esaretine büyük bir ehemmiyet atfet 
mL, ve derhal kurşuna dizilmiştir. O· mektedir. 
tuz beş yaşında olan Ras Desta, Fran· Nasıl esir edildi ? 
sız membalarına göre Adisabaha üze· Roma, 25 (A.A.) -Göller mıntaka 
rine büyük bir hücum planı hazır!a· .sında Ras Destayı esir eden kuvveti• 
mıştı. .Astegmen Tucci'nin kumandasındaki 

Bu hücumun mutlak rnuvaffakıye· ,yerli b ir müfreze olduğu tasrih ediı • 
tini temin etmek isteyen Ras Desta, İ· mektedir. 

" ingilterenin emniyetini 

• • 
IÇ 

rine getirmedikçe 
iz rahat etmiyecek,, 

daha Z 1
·, ya d O "Silahianma çılgınlıgı, ndan bahseden İngiliz Maliye 

Nazırı Çemberlagn Avanı 'Kamarasznda 
f k • d '1' dikkate ş ayan beyanatta bulundu 

r·m·zde ı e ı ler 
araya döndüler n 

Ballmn Antantı konseyinin Atma ı ve İnhisarlar Veildi Ali RAna Tarhan 
toplantısından döndükten sonTa, Bay • da Ankaraya gitm~lerdir. 
ram tatilini şehrimizde geçiren Harici Şehrimiz~ tedavi edilmekte olan 
ye vekili Rüştü Aras, dün akşamlti ek! Maliye Vekili Fuat A~alı da tamamen 
presle Ankaraya dönm~tür. iyileşmiş ve dün Ankaraya hareket et· 
Bayramı şehrimizde geçiren Mill! miştir. Vek.iller İsmet İnönünün riya· 

Müdafaa vekili General Kazım Özalp, setinde Ankarada mutat toplantılarını 
Zi:raat Vekilı Muhlis Erkmen, Gümrük yapacaklardır. 

a V 1 y 8 e 1 1 y or Londra, 25 - Avam Karnarasında kani olmadıkça içimiz rahat etmiyecelc 
Belgrat, 25 (Hususi) - Fransız ga· ,Milli Müdafaa istikrazı kan~ layih.a· tir. 

zetelerine göre İtalyan hükilıneti, pek ,sının ikinci kıraati münasebetı!e bugu~ . İstikraz projesinin İngiliz ekono .. 
yakında, Küçük Anlaşma ve BaiY.an yapılan müzakere münasebetıle Malı· ,mısini alt üst edebilecek mahiyette ol 
Antantı devletlerile ayn ayn dostluk se Bakanı Neville Chamberlain demiş ıiuğu ciddi bir tarzda ileri sürülemez. 
misakları akdetmek niyetindedir tir ki: Çünkü istikrazlar bir memleketin u ı 

(Devamı 12 bıcl sayfada)· Bugün bile • görünüşler hiç te cesa· .mumi tasarruf akçesini aşmadıkça en .. 

O l 
"" h b • ·h b ret verici değildir • silc1hlanma çılgınlı flasyon olam~z ve herkes te bilir ~ rta tgQ egecan Veren ır Q er yen· jap00 sefiri , ğına devam zamretinin önüne geçile· 400. mf1yCJn ~Ingiliz Ulrası memleketiı-

' cek bir saha bulunabileceğinden tama mizın umumı tasarruf akçesinin an • ' ' A •k• } 1 bugÜn geliyor mile ümit kesmiş değiliz Fakat buna cak cüz'i bir kısmıdır. 

Y ı ıye ayrı ıyor. , ·,intizaren, memleket ıru:vvetlerini ve çe~oslovakya ve ıı:aıtık devlet~~ 
, ,kollarını kavuşturarak duramaz. Mem lşçı mebus Leessmıth, kanun layıh.t 

___ _..; _______ , )eketin emniyetini yerine getirdiğimi sının reddini iltizam eden bir karar su 

Amerikanın meşhur bir rasathanesi hAdisenin yakında vukua &elmesi ze ve beynelmilel taahhütlerimizi ya- reti tevdi ederek, hükumetçe takip otu 
. ihtimalinden bahsediyor : Ayın ortası incelmiş... Mesele Pariste J>acak vaziyete geldiğimize tamamiyle (Devamı 3 üncü sayfada) 

kozmografya ilimleri tarahndan münaka1a edilanektedir 

((Ay ikiye ayrılıyor 1..» Bu mühey• 1 

Yiç haber Amerika rasathanelerinden, 
Avrupaya gelmiş bulunuyor. Şimdi bü
tün teleskoplar göğe çevrilmiş vaziyeti 
tetkik etmektedirler. 

Haber Avrupayanasıl geliyor? 
Amerikadan F ransaya gelen bir 

1' ransatlantik yolcuları heyecanla Pa
lise gelince derhal ilim enstitülerine, 
tasdth,.nelere koşuyorlar ve şu haberi 
Veriyorlar: 

B. Toshihiko 

Yem Japon büyük elçisi M. ToshJ 
hiko T aketomi, bugün, öğleden aonra 
Romania vapurilc İskenderiyeden şch· 
rimize gelecektir. 

(Devamı 12 inci sayfadıl) 

- Biz Amerikada iken meşhur ra
sathaneler gazetelere bir tebliğ vermiş· 
ler ve demişlerdi ki ay artık ikiye ayrıl
nıak üzeredir. Ayın ikiye ayrılması, 

kozmografik alemde görülmemiş bir Amerika rasathanelerinden biri }zmirde tÜy)er 
hiHıse olacaktır. Bunun da çok yakın· derece arasında tahavvüle uğramakta· 
da "ukua gelmesi muhtemeldir. dır. ü.rpertici bir c. inayet 
. Ayın ikiye ayrılması dünyanın jk- Ortalıgw ı heyecana veren bu haber· ı !zmir, 25 (Husust) - Izrnlrde iki fe 

• 
ltalyan deniz manevraları 
1!Jgün sürecek olan manevralarda birdenbire 

patlak veren bir muharebenin bütün 
ihtimalleri gözönünde tutulacak 

Manevralardan sonra 1822 kilometre uzunluğunda 
Tarablus yolu açılacak ve ltalyada şenlikler yapılacaktır 

ıın.i, ~eddü cezirleri üzerinde mühim lere rağmen Fransız kozmografya alim 'ci cinayet olm~tur: Bunlardan birin· 
tesırler~ olacaktır. . leri nikbin görünmektedirler. Onlar da clsi Bocarun yukan mahallesinde cer.. İtalyan donanmasından bir görüniit 
de Resımler alı~mıştı~. V~ bu r~sımle.~- a~da bazı çatlaklıklar gördiiklerinl yan etmi.ştir. Bu mahallede oturan Mü. 

1 
Roma, (22 Şubat) - Bütün İtalya başla) ıp Bingazi ile Trablus sahillerini 

r·· ayın ortası ıncelmış bır şekılde go- soylemektelerse de, bunların bir ayrı· min İlyas ve Mustafa, Kocakafa Meh· ,bugünlerde Mart başlangıcında yapıla baştan ba§a geçtikten sonra Tunus bu 
ulınektedir. Ayın ikiye ayrılmasının lığa delalet edeceğine ihtimal verme- metle Tikveşli Hakkıyı balta ve taban çak iki büyük şenliğin hazırlığı ile duduna dayanan 1622 kilometrelik şo
i:~ebinc .gel.ince, ~~n~n, hararet f.ark- ~ekted.i_ri:r. Bü~ün Amerika .gibi ~im· c~. il~ tüyler ürpe.rticl btr surette öl·. meşguldür. Bu: şen~iklerden. birincisi senin açılma törenine ~esadüf edecek· 

n~an ılen geldıgı soylenme~tedır. dı de butun Parıs bu mesebnın müna- durduler. ı deniz manevr~l~ı munasebetıle yapıla tir. 
Zıra ayda sühunet farkları yilz kaşaaile mefıul olmaktadır. (Devamı 12 Inci sqfada). oaktır. İldncisı ıst Mıaır hududundan (Devamı 3 üncü A,fada) 
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-------------------------~ 
Hergün 

. Su işlerini tanzim ıçın 

Verilen büyük iahsisat 

Resimli Makale: 

Heyecansız insaıı. cansız bir heyke 
le benzer. Çalışması, yaşaması ve eğ 
knmesi bir makinenin ç.alı§m.ası gi
bidir. Meydana kendiliğinden bir ~
ser çıkaraınaz. Yaptıjl iE!Y, aldığı 
emri tatbik etmekten ibarettir. 

(söz 
Eşi olmıyan 
Bir resim sergisi 

SON POST~ 

a insanda heyecan ll 

Hayatta iz bırakan r~ heykel 
traş, musikişinas veya fen adamı gi
bi büyük dahilerin eserlerini tetkik 
ediniz. Hepsini ilerleten kuvvetin he 
yecandan ilham aldığını görürsünüz. 

Heyecan hayatta lAzımdır. Fakat 
faydayı lıısanm ruhunda gizli kaldı
ğı zaman verir. Harice 'tqan, göze tU 
pan heyecan daima zararlıdır. Sahi
binin ciddi olmadıiı hissini verir, ih 
tiraz uyandınr. 

DA 
Aslanile gezen 
Sinema yıldızı 

J 
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,---------------
Sözün Kısası 

Klirini!in fezaili 
Babındadır 

Yatan: E. Talu 

Umumi harpten sonraki devrenin 

hususiyetlerinden olan şu kU • 
ring denilen nesnenin iç yüzünü me • 
rak eder dururdum.. Hele şükür !ne• 
rakım zail oldu; bizzat başınıdan bir 
tecrübe geçti de, mahudun nenin nesi 
olduğunu öğrendim. 

İnsan eviadı beşikten mezara ka • 
dar, daima ve daima bilgisini arttır • 
malı imiş. Yunanistana kısa bir seya • 
hat beni nelere agah eyledi. Malıima• 
tım arttı, tecrübem tekamül etti, ç:ıe 
doldurup hemen hemen eresim geldi. 
Bütün bunlar kUring sayesinde .. 

Balkan Basın Birliğinin Türkiye 
merk~z azası sıfatile Atinaya kısa bir 
seyahat yapmak lazım geld1. Adetil 
resmi bir vazife. Orada toplanacak bir-ı 
liğin içtimalarında yurdumun matbua .. 
tını acizane temsil edecektim. 
Masraflarıma karşılık bir miktar dö·· 

viz alıp çıkarınama hükıimetim lutfen' 
izin verdi. Usul ve nizarnı dairesinde 
bankaya baş vurdum. 

- Nakit veremeyiz. Yunanistanda 
kliring hesabımız var. Oraya havale 
veririz, gider gitmez alırsmız! dediler. 

Adem oğlu fıtratan saftır. Saf olma• 
sa da ne yapacak? Kanun kanundur; 
nizarn nizamdır. Gerek banka· ve ge •' 
rek ben, yasalara boyun eğmeğe mec• 
buruz. Bankanın sözüne kandık, temi~ 
natma !nandık, paramızı yatırdık, 

makbuzunu cebımize ~erle~irdik, çık• 
tık yola .. 

Hayale benden bir gün önce gönde-
ri~işti. Hiç değilse, Atinaya beraber 
varmaıruz gerekti .. Saygı saydık, kibar 
davranalım dedik.. Yinni dört sa~t1 
kesedeki kırıntılarla geçindik .. 

Üçüncü gün gittik Yunan dedet 
bankasına: 

- Benim, İstanbuldan bir havalem 
olacak. 

Gişedeki memur yüzüme baktı; son
ra bazı kağıtlar yokladı .. Sonra da sor·1 

du: 
- Hangi tarihli havaleniz? .. Biliyor 

musunuz? 
Cebimdeki makbuzun tarihini güs • 

terdim. Memur: 
- Oooh!. dedi; en az bir hafta bek• 

liyeceksiniz? 
- Ne? Ben üç gün sonra döniiyo • 

rum.. İşim bitiyor .. Kalamam ki! 
İki omuz havaya kalktı .. İki el sağa 

sola açıldı.. Gişe yüzüme kapandı.. Ö· 
nünde kala kaldım. 

Sözü uzatmayım: Eşten, dosttan ö • 
dünç aldık .. Ufak tefek masraflar1mı • 
zı oturduğumuz otelin kapıcısına ödet• 
tik.. Yunan bankası imzamıza itibar 
etti, oradan beş on para avans çek • 
tik .. 

Ve her gün mü, her gün .. Zabıta ne• 
zaretindeki s.abıkalılar gibi mukrizle• 
rimizin yanianna vanp isbatı huzur 
eylemeğe mecbur olduk. 
Paramız gelmedikçe yola çıkamıya• 

cağımız için, cumartesi dönemediJr, 
ikametimizi salıya kadar uzat1ık. 

Nihayet salı sabahı havale geldi. O 
bankaya gelmese, zaten bana gelecek~ 
ti... O mertebe hicap içerisinde, sıkıntı 
içerisinde bunalmUl, kalmı.ştım. 

Kliring usulü sayesinde, seyahatim, 
hafif tertip burnumdan geldi. Ve bu 
usulün mucidini hir hayli takdis et • 
tim! 
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TELGRAF·HABERLERi 
• 

·"lngilterenin emniyetini yerine 
getirmedikçe içimiz rahat etmiyecek, 

'" Silihianma çılgınlığı , ndan bahseden Ingiliz Maliye 
Nazırı Çemberlayn Avam Karnarasında 

dikkate şayan beyanatta bulundu 
(Bat taralı 1 Ind ~ayfacla) 

nan milli müdafaa 1iyasetinin hiç btr 
meseleyi halletmediğini ve darbenin 
f1ddetini hafifletmekten başka bir şey 
fapmadığını söylemiş ve, ani olarak ya 
pılacak ve evvelbeevvel Çekoslovakya 
veya Baltık devletlerine tevclh oluna
oak taarruzun tehlikesini kaydetmfı ve 
&miştir ki: 

arruzlar@... karşı duracağınm ve emni - dilmemiş olmasuıdan dolayı memnuni 
yetin Milletler Cemiyeti vasıtasile te§ yetini beyan etmiş ve demiştir ki: 
kilAtlandırılmasınm biır karar altına a- «Bundan ınemnunum, çünkü böyle 
lınmas.ı. zamanı artık gelmiştir.» bir iddia yalnı.ı hakikate karşı bir büh 

cHangi noktalarda İngilterenin ta • 

Maliye Bakanı Nevll~ Chamberlain 1 tan değil, ayni zamanda, harbin yakın 
tekrar söz alarak İşçi partisi tarafından olduğu endişelerini, ortada bunu mu -

ver~en karar suretinde milleti mü.~a-ı hik gösterecek hiç bir sebep olmad:ın 
faa istikrazının memleketi harbe su • yaralmak suretiyle de teessüfü mucip 
rükleyecek bir tedbir olarak tavsif e- bir hareket olur. 

Avusturyada krallık 
nihayet iade edilecek mi? 

1 Milana 
Mülakatı 

Kont Ciano faşist meclisin-
Şuşnig Roma seyahatinde krallığın iadesi zamanı de izahat verecek 

geldiğini Musoliniye bildirecekmiş Roma 2u (A.A.)- Ciano, pazar-

p · 25 · d B p . . ,. R tesi günü, büyük Fa~ist meclisinde ve-arıs, Oeuvre gazetesın e a- euple gazeteaı, Schuchnıgg ın o- v • • ah .. 
1 

T" k' H . 
1 G · T b . d' ı_ı mada tl kar l w h kk recegı ız atta ezcum e ur ıye arı· )'an enevıeve a ouıs, ıyor :ıu: ne aure e 'ı anacagı a ın- · V k T D T fik R.. .. A ·ı 

<cViyanada Schuchnigg'in Roma se- da timdiden bazı tahminlerde bulun- cıye e '1~ V r. :~. l uştuh ~~s ~e 
,.ahati için hararetli hazırlıklar yapıl· maktadır: yapi~ ış 0t ugu kg~ruşme er a ın a 

. .. . . . ,. . ma uma verece tır. 
maktadır. Saltanatın ıade olunacaiıt Avusturya Başvelcilının Muaonnı· 
lıakkındald emniyet, her za.mankin· den umduğu tezahürleri görmesi ve 
;!en ziyadedİ'r. Avusturya Başvekilinin halihazırda Roma - Berlin mihverinin 
fatediği şey, Musalininin geçen sonba· kırılmasına şahit olması ihtimali yok
lıarda Guido Schmidt'e yapmlf olduğu tur. 
yaidleri teyit ettirmekten ibaret olma· Le journal diyor ki: 
yıp ayni zamanda Duçe'den saltanatın ccAimanla.rın Schuchnigg'den sal-
tadesi için bu anın münasip zaman ol- tanatın muhtemel iadesi meselesinde 
Cluğu telakkisinde bulunduğu mütale- kafi vaidler almak iatemiş oldukları 
aaını istihsal etmektir. söylenmektedir. Fakat, Avusturya baş 

T abouis, ilave ediyor: vekilinin teahhütlere giritmiş olmasına 
«Dün akşam Avrupanın büyük ihtimal verilmemektedir. 

Üevletlerinin kabinelerinde, Almanya- Romanın tekzibi 
nın Viyanada 4 devlet arasında asker! Roma 25 (A.A.) -M. Şuşnig'in 
bir İtilaf akdi teklifinde bulunup bu- gelecek hafta Romaya geleceği hak
lunmadığı suali, zihinleri işgal etmek· kındaki haberler salahiyettar halyan 
te idi. Bu dört devlet şunlardır: mahfellerinde yalanlanmakta ve ya· 

Almanya, İtalya, Avusturya, Maca- kında böyle bir ziyaretin mütasavver 
ristan. olmadığı bildirilmektedir. 

Eski 
Kralı 

İngiliz 
evieniyor 1 

Rusyada yeraltı 
istihkamları 

Dükün mali vaziyetini tan- Yeni "Majino, hattı pek 
~im eden vesika imzalandı mahirane surette yapılmış 

Londra 25 (A.A.)- Za.nnolundu- Paris 25 {A.A.) - Petit Parisien 
iuna göre Baldvin, arkadaşlarına, diyor ki: 
Monkton ile dün öğleden sonra yapmış «Sovyet gazeteleri, Kızıl ordunun 
olduğu görüşme hakkında maliimat 19 uncu yıldönümü münasebetile, Sov 
Vermiştir. Monkton, Enzesfeld'den yet Rusyanın Ga.rp hududunun Lado
Clönmüş idi. Kendisi orada dük dö Vind ga gölünden Karadenize kadar imtidat 
aor'a, Dükün mali vaziyetini tanzim e- eden yeraltı iatihkamları ile himaye 
Üen vesaiki imza ettirmiş idi. Dük dö edilmekte olduğunu yazmaktadırlar. 
:Vindsor'un izdivacının Avusturyada Ukranya hududu, bilhassa bir çok 
"Ve bilhassa Viyanada yapılmasını ve müthi~ tahkimat ile techiz olunacak
bir Anglikan rahibi tarafından tes'it tır. 
olunmasını istemekte olduğu zannedil- Bu yeni <cMaginot)) hattı, Sovyet 
nıektedir. gazeleleYine gae, teshiri gayrikabil. o

Iki yaşında bir 
Kızcağız düştü, 
Kömür haline geldi 
İzmir, 25 (Hususi) - İkinci kordon· 

da oturan komisyoncu Nusretin iki ya 
§.Illdaki kızı Yıldız müvazeneslıli kay • 

lacaktır. Çünkü bu hat, hatta tayyare
ler tarafından bile görülemiyecek su
rette pek mahirane ve gizli olarak vü
cuda getirilmiftir. _;__ ___ _ 

Rusyada mevkuf bulunan 
Almaalardan 

/talyan deniz 
Manevraları 

(Ba~ tarafı 1 inri sayfada) 
Son iki yıl i.çlııde İtalyada deniz ma 

nevrası yapılmamıştL Zira İtalya ev
vela Habeş harbine hazırlaruyordu, son 
ra da ba~layan çarpışmayı muvaffa
kıyetle bitirmek azmine dü§Tllüştü. Ve 
tabii filonun manevra haricinde yapı
lacak işleri vardı. 
Habeş harbi bilince eski an'anevi de 

niz manebralarına tekrar dönüldü. 
Manevralar martın 1 O ncu günü ba~ 

layacak, Martın 22 sine kadar 1 3 gün 
sürecektir. Sahası İtalya ile Trablus a· 
rasındadır. 

Bu manevralann devam müddeti ma 
nevralara verilen ehemmiyetin derece 
sini göstermeye kafidir. Manevraya iş 
tirak edecek gemilerin sayısı ile tat
bik edilecıek programın şekli ehemmi 
yelini büsbütün arttıran 'iki noktadır. 
Filhakika manevralara SO gemi iştirak 
edecek. tatbik edilecek program da şu 
olacaktır: 

- Düşmanın muayyen bir hareketi
ne sür'at ve taarruz kabiliyetinin faz
lalığı ile mukabele ederek karşı koy -
mak.. 

Bu maksatla en yeni harp vasıtaJan 
kullanılacak, birden bire patlak veren 
bir muharebenin bütün ani ihtirrıalle 
ri gözönüne alınacaktır. 
Manevranın son günü büyük bir de

niz geçit resmi yapılacaktır. Manevra· 
ları rnüteakıp Bay Muso1ini Trabıus 
yolunun açılma törenini yapmaya gi
decek .. 

Yapılmasına 1935 yılı ilkteşriDinde 
başlanan bu yol az evvel de söylediğim 
gibi 1822 kilometre uzunluğundadır. 
Mısır hududundan başlar, deniz kena
rını takip ederek Tunus hududuna ka
dar gider, SO müteahhide ihale edil -
mek suretiyle 2 yıl 3 ay içinde bitiril
miştir. 

İstatistik meraklılan için iH1ve ede
lim: 

Almanyanın 
Çekoslovakga 

•• 
U zerindeki ô.mali 
T aymis, siyasi mahafilde 
endişeler başgösterdiğini 

yazıyor 

Londra 25 (A.A.) -Time. gaze
tesinin Berlin muhabiri, gazetesine fU 
telgrafı göndermiştir: 

<cAlmanyanın Çekoalovakya üze
rindeki amali, diplomasi mahafilde en• 
dişeler uyandırmıştır. Bu mahafit, M. 
Hitlerin proğram nutkunda bu mese
leyi sükiit ile geçiştirmiş olduğunu ha
tırlatmaktadırlar. 

Edenin son nutukları, İngiliz aiya
setinin yalnız garbi Avrupaya hasre
dilmiş olduğu zannında bulunan mil
letlere İngiliz mahafilinin Avrupat ma
hiyetini ihtar etmeği istihdaf etmekte
dir. Bu kabil ihtaratm bil8hare, İngiliz 
elçileri tarafından da yapılacağı zanno
lunmaktadır. 

Çekoslovak orduauııda Almanlar 
Prague 25 {A.A.) -Milli müda

faa nazırı Machnik, ayan lzasından ve 
Sudete.lerden bir zatın sormUf olduğu 
bir suale cevaben, Çekoalovakya ordu· 
sunda biri general olmak üzere 457 
Alman zabiti bulunduğunu söylemiştir. 

Milletler Cemigeti 
Şimdiye kadar 94 
Meselegi halletmiş 

Londra 25 (A.A.)- Avam Ka
marasında sorulan bir auale cevap ve
ren Eden, Milletler Cemiyet.i konseyi
nin 1920 senesi ile 1930 senesi arasın· 
da beynelmilel 24 ihtilaflı meseleyi ve 
1931 denberi 1 O ihtilaflı meseleyi hal
letmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Necaşinjn taç giyme 
Merasimine daveti 
ltalyada nasıl karşılandı ? 

Roll)a 25 (A.A) - Habefistan 
hükumetinin, Kral altıncı Georgea'un. 
taç giyme merasimine davet cclilmif ol
duğu, gazeteler tarafından haber veril
mekte, ancak gazeteler bu bapta bir 
guna mütalea serdetmemektedirler. 

Ecnebi siyaai müşahitler, İngiltere
nin silahianmasına ~arşı gazeteler ta
rafından yapılmış olan asabi hücum· 
lardan sonra İngiltere aleyhindeki hü
cumların dunnuş olduğunu beyan et
melttedirler. 

1 [Sabahtan S;;baha 1 

• Lehistan yeni bir 
rejime gidiyor 

Ycuan: Selim Ragıp 

M areşal Pilsudski'nin siyasi vasi

yetile milli bir lider olarak or
taya çıkan Mareşal Rydz - Smigli, Leh 
vatanın.a yeni bir veçhe vermeye lü· 
zum gördü. Her ne kadar otoriter bir 
rejirnle idare edilmekte ise de, Lehis· 
tanda, siyasi partilerin mevcudiyeU de 
vam edip gitmekte idi. Bu hal, sarili 
bir milli birlik vücude getirmeye im
kan vermiyordu. Uzun muhakeme ve 
müzakerelerden sonra, bütün partile
rin meyillerini mehmaemken okşaya
bilecek bl:r formül bulundu ve bu for
mül, radyo vasıtasile bütün Leh vatan 
daşlarına ilan edildi. Bu suretle de, sl· 
yasi partilerin hayatı nihayete erm!J 
oldu. Bunların yerini eMilll Birlik Cep 
oosi• namı verilen yeni teşekkül alı· 
yor. Yeni rejimin mümeyyiz vasfı şu 
dur ki Leh ordusu, mJlU varlığın en 
yüksek tezahürü ve ifadesi haline gel· 
mektedir. Ve mUlet, kendi sinesinde, 
kendi iradesini teşkilatlandınp muay· 
yen bir hedefe tevcih etmeye davet o
lunmaktadır. Yeni Leh rejimi iki mil
him mesele haldtında yepyeni blr te
lakki ile meydana çıkmaktadır. 

1 -Komünizm 
2 - Ekalliyetl« meselesi. 
1919 - ı 920 harbinde, Nasyonalizm • 

Komünizm davasını hallettiğine kanı 
bulunan Lehistan, Komünizm için her 
hangi bir hayat hakkı tanımamaktadır. 
Ekalliyetler meselesine gelince; Lebls
tanda başlıca ekalliyet Musevılerdir. 
Bazı mıntakalarda büyük kesafet ha
linde bulunmalan ve istismar edecek 
yabancı unsur ele geçirememeleri yü
zünden, bunları, derin bir sefalete mah 
kfun bıra'kınaktadır. Bir kısım şehir
lerde vaziyet bu ~eldldedir. Bir kısım
lannda ise, hemen bütün serbest mes
leklerin kafiesini Musevner ele geçlr
mişlerdir. Buralarda da Leh unsuru is·· 
tismar edilmektedir. Köylere gelince; 
Museviler ziraate iltifat etmediklerin· 
den, eklp biçme lşi, münhasıran Leh 
köylüsünün vazifeSi sırasındadır. Yeni 
rejim, bu adaletsiz iş bölümüne, daha 
adil bir tevzl §ekli verllM!k kararında
dır. Şu hale göre, Lehistan, ismini bir 
tarafa bırakarak, şimdilik Faşizmf.n 
kendisini kabullenmiş görünüyor. 

Selim Ragııl 

Lehistanda "Vatan mUdafaas1, 
esrniyeti 

Varşova 25 (A.A.)- Bir milyon• 
dan f~la eski muharibi toplayan ((va• 
tan müclafaasm cemiyeti Albay Kokun 
beyanatını taavip eden bir karar .sure
ti kabul etmiştir . 

Yalan 
Bir Fransız mes1ekdaş, yalansız dost kalmanın imkanı olmadığını isbat 

edecek örnekleri top1amıştır. Anlıyoruz ki yalan söylemeden yaşamak 
müşküldür. 

Yaşlı bir kadına ihtiyarlığından bahsetmek için pek nezaketsiz olmak 
lazımdır. Nezaketsizliği üzerine almamak için yalancılığı kabul etmek el· 
bette tercih edilir. 
Öğle yemeğini çıtı pıtı bir muhibbesi ile yiyen evli bir erkek akşam 

muhakkak sıkı bir isticvaba uğrayacak tır: 
- Öğleyin nerde i din? 

-Bugün mü, şey, eski bir mektep arkadaşım gelıni.şti. Ne zamandı!' dı 
şarlarda kaymakamlıkta gezip duruyordu. Onu lokantay8 davet ettim. 

Bu yalanı söylerneğe mecburdur. Çün'kü bu yalan bir hadisenin önü· 
ne geçen kurtarıcı bir yalandır. 

Vaktiyle Pariste garip bir vak'a olmuş. Geç vakte kadar aşıkıyle baş
başa kalıp saat dokuzda eve dönen genç bir kadın bu geciloneniu_ sebebi
n: kocasına anlatmış : 

• bederek balkondan düşmüş, elektrik 
teline rastgelerek kömür haline gel • 
miş• r. 

K..ıza hakkında tahkikata başlanmış· 
tır. 

Balkan devletleri arasında 
posta pulu 

Atina 2.:5 (Hususi) - Dört Balkan 
Antantı devletleri tarafından kullanı· 
lacak bir posta pulu çıkarılması hak
ltında Romanya tarafından vaki olan 

onu serbest btrakthyor 
Moskova, 25 (A.A.) - Röyter Ajan

sının bfldi.rdfğine göre casusluk ve Al 
man propagandası yapmak'la maznun 
olarak Teşrinievvelden beri mevkuf 
bulunan 45 Alınandan 1 O u Almanya
ya ihraç edilecektir. Diğerleri hakkın 
daki tahkikata devam edilmekted1r. 
Bunların muhakeıne tarihi bildirilme· 
m ektedir. ----········-··············-·········· ... ···· .... ···-... 
teklifi Yunanistan posta ve telgraf ida· 
resi taavip etmittir. 

Bu yol için -4,51 O, 100 arnele yevmi
yesi verilmiş, bu mikdarın 330,000 İ
talyan amelesi için, 4,180,000 i de yerli 
arnele icin kullanılmıştır. Alt üst eeli
len top;ağın mı"kdan 4,000,000 metre 
mikAbıdır. 4 milyon metre murabbaı 
satıh uzerine de Bituro sürülmüştür. l 
İnsaat esnasında 65 silindir, 136 kHo
m~trelik dekovil kullanılmıştır. Mali 
noktaya gelince, yol için sarfedilen pa· 

- Somıa kocacığım. Bugün şefakat pazarında akşama kadar hep fa
kirler için ça~ım. Geç kaldılll ama vicdanen o kadar rahatım ki! 

Bu genç kadın akşam gazetele:ini okumuş olsaydı. Şefakat pazarının 
o gün öğle vakti çıkan bir yangınla kül olduğunu öğrenmiş olacaktı. 

Yalan hayatm tuzu, biberidir, derler. Doğrudur. Yalan olmasa do tluk
ların ve hele kadın, erkek münasebetlerinın devanun.ı imkiın bulu:ı
maz. 

Fakat inkar edemeyiz ki yalan aşkta \'e izdivaçta olduğundan fazla si 
yasette makbuldür. 

Aşkta, izdivaçta, rnuaşerelte ve siyasette bu kadar müessir bir rol oy
nay~ planın bir fazilet olduğunu nıçin itiraf etmiyoruz ve niçin ona 
karşı kalkan gibi bir tekzip :::ilahı arıyoruz bilmem? cTekzib» ın de ya-ra hep yerli kaynaklardap cıkarılacak 

tır. lan olduğuna inandığırnıı için mi? Bürhan Calait 



SON POS'T-A 

Ş BB iR BABIRLIRi 
Haliçte arnele 

evleri yapılacak 
Yeni tesisat yapılınca arnele 

sayısı da artbralacak 

Üniversitede 
ihtiyari dersler 

Talebeler her sınıfla bu 
derslerden birini mecburi 

olarak takip edecekler 

Çocuk Bakımı 
Fatih Çocuk Esirgeme 

Kurumu yeniden 
3 kreş yaptıracak 

Çocuk EsirgemeKurumu Fatih şu
besi diğer şubelere nazaran en iyi ça-Haliç bir tersane haline konacak

tır. Mevcut fabrika ve havuzların ısla
\ıı için daha 2,5 milyon lira sarfedile
cektir. Yeni yapılacak tesisat sayetıin
ı:le Haliç dünyanın belli başlı tersane
Jerinden biri haline getirilmiş olacak· 

Hukuk Fakültesinde dört senelik lışan bir şubedir. Fatih şubesi Fener, 
rejime göre talebe ihtiyari derslerden Karagümrük, Şehremini, Eyüp, Sa
birini mecburi imiş gibi takibe tabi tu- matya nahiyelerile birlikte çalışmakta
tulmaktadır. Talebeler birinci smıfta dır. 

tır. 
takibi ihtiyari olan istatistik ve sosyo- 2()3 çocuğa her gün sıcak yemek 
loji derslerinden birini, ikinci sınıfta, verilmektedir. K81agümrükde Kuru· 

lktısat Vekaletine ait havuzlarda fikri haklar, i~ hukuku ve toprak hu- ma 2WJ aza kaydedilmiş, ve 2()0 çocu
halen 800 arnele çalışmaktadır. Yeni kuku derslerinden birini, üçüncü yılda ğa yemek verilrneğe başlanmıştır. E
tesisat yapıldıktan sonra bu miktar ~oktrin ekonomik, sosyal ekonomi ve yüp nahiyesi Sokullu medresesini kreş 
yarıya yakın artacaktır. Bu 800 ame· ışletme ekonomisi, dördüncü yılda ise haline ifrağ etmiştir. 
le Halicin muhtelif semtlerinde otur- Lozan muahedesi ve mukayeseli me- Yeniden E

1
yüpteEHOO üye kaydedil

rnaktadır. deni hukuk derslerinden birini tercihe miştir. Ve ya nız yüpte 550 çocuğa 
mecburdurlar. sıcak yemek verilmektedir. 

lktısat Yekaleti, arnelenin çalışma Profesörler meclisi bu ihtiyari ders- Şehremini nahyiesi yeni doğan 83 
yerlerine yakın bulunmalarını temin lere yeni mevzular !lave edebilecektir. çocuğa kundak takımı 26 yavruya süt 

için bu civarda arnele evleri de inşa Ve icap ederse bazı mevzuları dersler- vermiştir. 
ettirecektir. Bu inşaatta taş kızak ve den tay edebilecektir. Samatya nahiyesi de Yedikulede bir 

çocuk bakım evi, Samatyada bir ço-Bahriye tersanesi civarındaki metruk 
taş binalardan istifade edilecektir. Şiş/i Halllevinde cuk yuvası yaptırmağa başlamıştır. 

Konser Fatih kazası, Şehremininde, Eyüp-

B h B Bi 1 
te, ve Samatyada daha :1 kreş ve bir al an ası n r igv i Halkevlerinin kuruluşu yıldöniimu süt damlası ile bir çocuk yuvası yaptır· 

A"za.ları geldı·ler münasebetile Şişli Halkevinde pazar .. - mağa karar vermıştır. 
günü büyük bir tören yapılmıştır. 

Balkan Basın Birliğinin toplantısında Merasime istiklal marşile baı:ılan- · Jstı•mla ... k ı·slerı· 
hazır bulu k .. A · · · T nma uzere tınaya gıtmış mış ve başkan Ahmet Halit tarafın- J 
olan mezkur birliğin Türkiye merkez d Halk · · b" 11 k 1 h k nlizama kondu 
k 

. . . an evının ır yı ı ça ışması a 
omıtetıı azalan arkada~ımız ErcÜ· kında bir söylev verilmi~tir. Belediyenin 9:l7 senesi bütçesine 

rnend l;.kr,em T alu, Ahmet Emin Yal- Bunu müteakıp evin orkestrası ta· konan istimlak tahsisatının fiilen 
man, Neş et Atay ve Anadolu ajansı f d H B"k " b 1 d'- vaz'ıyet edilmiş mahaller t'le sehrin ı·-.. .. .. M H k M . ra ın an asan u ey ın este e ıgı . 
rnuduru 1 uva a enemencıoğlu U k · · ı· S · f ·- · 1 mar ve tezyini bakımından kı·vmetı' ,.._ . k . t u ısım ı uıt sen onıgı ça ınmıştır J v-

dün sabahkı onvansıyonel trenile B" "k b' k · · 1 b • lan bı'nalara sarfedilmesı'ne karar ve-. . .. .. . uyu ır or estra ıçın yazı an u sen 
şehrımıze donmuşlerdır. f · k' d .. kk 1 b _ rilmiştir. 

onı se ız parça an mure ep o up a 

Arkadaşlarımız dost Yunan hüku
met, matbuat ve milletinden görmüş 
oldukinn çok samimi hüsnü kabulden 
dolayı son derece mütehassis olmuşlar
dır. 

zı sazlarla bir koro hey'etinin noksan- Bundan maada, badema istimlakine 
lığından ancak beş kısmı çalınabiimiş lüzum görülen yerlerde dağınık suret
ve çok alkışlanmıştır. Pek büylik mu- te istimlak muam~lesi de yapılmıya
vaffakiyet kazanan bu eser, kendi lisa - cak tır. T evsi edilecek caddeler de sıra 
nımızı konuşan ve kendi benliğimizı 
anlatan büyük birer tablo halinde kı-

PıOiis kayd1rıda dikkat sım kısım ayrılmıştı. 
edilecek nokta Genç bestekar Hasan Bükey bu 

Bazı polis memurlarının istihdam Suit. senfonikten maada bir çok kıy
edildikleri vilayet emniyet kadroların- metli eserler meydana getirmiştir. 
dan istifa ederek ailevi veya şahsi ala- Senfoni çalındıktan sonra profesör 
kalı oldukları diğer vilayetlere müra- Salih Murad tarafından ses ve musikı 
caatla yeniden polis tayin edilmekte ol- hakkında gayet gi.izel bir konferane ve
dukları anlaşılmıştır. rilmiş ve çok alkışl~nmıştır. Bunu mü-

teakıp Bayan Refika ve arkadaşları ta-
Dahiliy~ _Vekaleti emniyet kadro- rafından sazla halk havaları çalmarak 

la_:ında t_esısıne çal_ışılan istikrarı im- geç vakte kadar güzel bir vakit geçiril
~a~s~z bır hale getıren ve zabıta disip- miştir. 

Memur -evleri 
lıııını yıkan bu hareketi önlemek için 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere bir ta
mim göndermiştir. Bu tamime göre ba
dema polisliğe talip olan kimsenin ev- Ankara ve diğer başlıca vilayetleri
velee polislik yapmışsa ayrılış sebebi· mizde_ memurin evleri inşa etmek üze· 
nin istihdam edildiğı vilayetten soru1- re, 4-:J ay evvel Ankarada temaslar 
masının, künye puslasının mahallin- yapmış olan bir Ingiliz sermayedar gru
den istenmesinin, müracaat ettiği yer-~ pu mürnesaili Sumervil'in hastalandığı 
de ailevi veya şahsi alakası olanların li lınmıştır. 
.knydedilmemesinin ve olmayanların Inşaat malzemesi ve işci ücretieti 
ise kabul edilmesi için her şeyden ev- hakkında memleketimizde yaptığı tet
vel vekfıletten istizan edilmesinin usul 1 kikattan elverişli bir neticeye varmış O· 

ittihaz olunmd..sı istenmektedir. lan Sumcrvil'in, hastalığını geçirdik -

ile açılacak ve bir sokağın genişleme-

sine ait teferru muameleleri intaç edil
meden diğerine başlanmıyacaktır. 

Şeh:r Meclisi içtima 
devresini uzatacak 

Şehir meclisinin şubat içtima devre

si bu ay sonunda bitmektedir. Fakat 
meclis henüz !l:n mali senesi bütçesi-

ni müzakere etmemiştir. Bu itibarla 
meclis, pazartesi günkü toplantısında 

on beş gün içtimaın temdidine karar 
verecektir. Bütçenin de müzakeresine 

önümüzdeki hafta içinde başlanacak
tır. 

Krup fabrikalan mü messili 
Gtçenlerde, Denizyolları ve Akay 

idarelerile mukavelenameler akdeden 

Alman Krup fabrikası mümessili Ha
geman, Ankaradaki temaslarını bitir-

miş ve şehrimize dönmüştür. 

Hageman, daha bir müddet şehri
roizde kaldıktan sonra Almanyaya gi
decektir. 

Şubat 26 

1 ~~-------_... TUrk film sanaylinin 
En bnyUk eserini binlerce TOrk görıniye koşuyor 

Hiçbir film bu kadar be~enilmemiş. nlkışl ınmamıştır. ' 
~ kndilc taTihimı~ı caniandıTan Tiirlı:'ün en büyük zaferini gösteren, 17 milyon Türk 

ıçin yapılan TüTicçc ıaözlü büyük milli fılm. 

TÜRK iNKILABI 
nda 'ferakki Hamleleri 

TÜRK ainemasmda. Matineler 1 de başlar. 

~-----------------------·-----------
, 

bUyUk filminde görUneceklerdlr. 

Bugün MELEK 
ve 

SAKARYA 
sinemalannda 

BOLBOLLER 
ÖTERKEN 

lll 

Mnmessilesi : Alhn sesli ve allın saçlı yıldız 

MARTHA EGGERTH 
lll 

Bir arnele 
Ustasının 
Yüzünü kesti 

) Beş yüz kişide 
Silah bulundu 

Ayvansarayda lastik fabrikasında 
çalışan Mehmet bundan bir müddet 
evvel işinden çıkarılmıştır. Mehmedin 
i"ine nihayet veren fabrikanın müte
hassıslarından Leon imiş. Mehmet bu 
yüzden Leona muğber olmuş ve ken
disinden intikam almaya aklına koy· 

muş. 

Dün Ayvansaraya giden Mehmet 
fabrika haricinde bir köşeye saklan
mış ve Leon fabrikad ... n çıkarken bir
denbire üzerine atılıp jiletle yüzünü 
kesmiştir. Leonun yaraları derincedir. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Meh
met biraz sonra yakalanmıştır. 

Eski memurlar Şark Şimendifar 
kumpanyasım dava ediyorlar 

Hükumetçe satın alınan eski Şark 
şimendiferleri kumpanyası, şirketten 
ayrılan memurlara çok az bir ikramiye 
vermiştir. Binlerce memura verilen 
ikramiyenin miktarı ancak 50 bin lira 
kadardır. Halbuki, şirketin çalıştırdığı 
beş Fransız müdüre buna yakın bir ik
ram iye verildiğ i görülmüştür. 

Bu vaziyet üzerine senelerce şirket· 
te çalışmış olan Türk memur ve işçiler 
tasfiye halinde bulunan şirketi dava 
etmeğe karar vermişlerdir. 

Memur ve işçiler, hukuklarının mü
dafaasını eski Adiiye Vekili lzmir meb 
U!;U Mahmut Esat Bozkurt'tan rica et
mişlerdir. Türk memurlar, şirketten 
ikramiye olarak 2UO bin lira istemek

tedirler. 

Ayasafyanın s1valar1 
Ayasofya camiinin dışı sıvanmakta 

idi. Sıva ameliye~i el'an devam etmek
tedir. Fakat bir taraftan sıva devam e
derken diğer taraftan sıvanan yerlerin 
sıvaları dökülmeğe başlamıştır. Sa-

1 
çaklarda oluk olmamasından dolayı' 

- 1 ] d'' 1 
sızan yagmur su arın m sıva arın o- 1 

e-Polis bayramdan evvel bir kaç g 
ce üstüste şehirde kahve, gazino, p 
tahane, lokanta vesaire gibi yerler 
silah araması yapmıştı. Bu aramalar 
beş yüz kişinin üzerinde taşınmas 

kanunun yasak ettiği silah ve bıçak b 
lunmuş, müsadere edilmiştir. Bunla 
ta~nyanlar da mahkemeye verilmi~le 

as-
de 
da 
ını 

u 
rı 

r·· 
dir. -

Laheye iki talebe gönderilece k 
. 

sa 
Lahey Enternasyonal Hukuk A 

kademisi 5 temmuzdan 27 ağusto 
kadar devam edecek olan kurlara gid 
cek :W talebe için tahsisat ayırmışt 
Her memleketten 2 talebe davet ed 
miştir. Bu meyanda Türkiyeden de 
talebe istenmiştir. Kültür Bakanlı 
dün akşam keyfiyeti rektörlüğe bild 

e-
ır. 

il-
2 
ğı 

ır-

miştir. 
o Bakanlı~ın emrine nazaran b 

kurlara gitmek arzu eden talebenin R 
marta kadar rektörlüğe müracaat e 
meleri lazımdır. Taliplerin Enterna 
yonal hukuk hakkında bir mecmua 
bir makale yazmış olmaları ve F ra 
sızca bilmeleri, Enternasyonal huku 
dersinden fakülte tahsili esnasında d 
ima pek iyi derecede not almış buiu 
maları şarttır. T aliplerin yazmış o 
dukları makaleleri Fransızca tercüm 
ederek dilekçelerine raptetmeleri 1 

ı 
t-
s-

da 
n-

k 
a-
n• 
1-
e 

a.. 
zımdır. 

Telsiz mektebinde yangm 
a-Dün Kasımpaşada Bahriye hast 

nesinin bir kısmında bulunan tels 
mektebinde yangın çıkmış, fakat de 
hal yetişen itfaiye tarafından sönd 
rülmüştür. Yangın neticesinde anca 
çatının pek cüz'i bir kısmı yanmışt 

IZ 

r• 
u-
k 

ır. 
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Son Posta 
=-

Yevmi, Siy-.uıi, . Havadls ve Halk. gazeLem . 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
__ ten sonra tekrar lstanbula gelerek işe 

HT ızli< ~aran çocuklar baslıyacağı_s_ö_yl_en_mektedir. 

Zeytınburnundııki çımt-nlo fabrika- Mektepler martın birinde açii yor 
sı önünde bağlı bulunan gemiden Şük- Bayram rnünasebetile tatil bulu
rü, ismail. Zeki ısminde üç çocuk de- nan daireler bugün açılacaktır. Mek
mir çalarken fabrika bt-kdleri tarafın- teplerin tatili daha üç gün sürecek ve 
dan yakalanmış, polise teslim edilmiş- bir mart pazartesi sabahı tekrar tedri-

- ·~ ~- ···-- • • ·""'- ·-· - külmesine sebep olduğu ileri sürUlr ' müştür. Müzeler idaresi binanın daha 
Okuyucular•m•zdan iyi muhafazası için olukların yaptınl

İ~TANB_lJL 
===-===== = 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün .l:ıaklar 
mahfuz ve gazetemize aittir 

lcrdir. 1 sa ta başlanacaktır. 

Küçük Haberler 
l'\laznuıı memurların ıhukuki \'a:ı:hetlerl ı Bir çocuğa otomobil çarptı. 
Memurlyct vazıfelcrlnden alakah suç- Nurosmanirede oturan Hü.o;eylnln 6 ya-

lnıd n ~aznun mcvı.ılne du en m"murla- şındnki o~lu ömer Turbede tramvay cadde
rın hukukı \azlyetlrrlnln en kısa zamanda sinin bir tarafından diğer tarnfınn geçerken 
te ·bit edilerek alt oldukları vekiıletlr-rc bil- şofor Dursunun idaresindeki 1669 numaralı• 
dlrılmrcıl B:ı.şvı-knletten. tebllğ edilmiştir. otomobil ç:ı.rparak a~ır surette ynralamış,l 

Snrho luk yuzundeıı kavgu çocuk ha Laneye kaldırılmıştır 
Kuçukpazarda oturan Salih Uc Ahmet 

ara ,ında içki yuzunden kavga çıkmış. Ah
met bıçaıda Salıhl yaralamış, yaralı hasta
neye kaldırılmış. suçlu ynkalanmıştır. 

Bir vapıır dubaya çarptı 

Kuruçeşme onünden geçmektc olan Ha
cı Esref vapuru bir dubaya çarpmış, duba 
fiz,rlııde çalışan amele İsmail denize düş
muş, ctraft.an yf't.işiler~k kurtarılmıştır. 

l'oli amir ve memurlarının ifafl~leri 
Suçlu veya şahit sıratile lfadelert nlınaıı 

polis !imlr ve memurlarının kendi ICadeleri
ni el yazılarlle ya?.ınaları lflzımken bu nok
taya riayet edilmedi~! görülmfiştiır. 

Dahiliye Vekfl.lctı, çahlt veya .suçlu olsun 
ifadesi alınan herhangi bir polis Ci.mir ve me
murunun lfadesini bizzat kendi ellle yazma· 
sını blldlrmiştir. 

bir rica 

Muhtelif mev:zulara dair 
hergii.n bir çok mektupla.ı· al· 
maktayu:. Bunların çoğu, hu· 
auai mahiyette cevap verilme· 
sini istemekte ve bu iateklere 
taralımızdan memnuniyetle 
riayet olunmaktadır. Caze • 
temizin okuyucu sütunun -
da değil de hususi mektup· 
la cevap verilmesini iıti -
yen okuyucularımızrn, mek • 
tuplarrna on kuruıluk pul ilave 
etmelerini bilhassa. rica ede
riz. Bu ricamıza riayet edil • 
mediği takdirde bir çok mü
racaatlarrn cevapıız kalacağı 
zaruri ve tabiidir. 

masına karar vermiş ve keşfini icra et• 
tirmiştir. Maamafih dökülen sıvalar da 
yeniden yaptırılac:ıktır. 

Bir Çin hey'eti şehrimizde 
Çin ordusu generallerinden, Şen -

Şi • Tang'ın riyasetinde, orta Avrupa 
ve Balkanlarda tetkik seyahatine çık
mış olan bir Çin askeri hey'eti şehri· 
mize gelmiştir. 

Hey'et, dün, şehrimizin tarihi abi
delerini gezmiştir, bu akşam Ankara
ya gidecektir. 

ispanyol gemisi kurtarıldl 
Çanakkalede Hamidiye tabya!Lı ö

nünde karaya oturan Madrid hükume
tine mensup Ca bo T res vapuru Türk 
gemi kurtarma şirketinin Hora kur
tarma gemisi tarafından salimen kur

tarılmıştır. 

ı 

ABONE FIATLARI . 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

ı ' 6 3 
Seneli Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. ----
1<100 7 50 4 ou 
~340 l ı 220 710 
27 on lı oo4 soo 

1 
Ay 
KT. 

150 
210 
300 

Abone bedeli peşındir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap ıçin mektupla ra 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi Hizımdır. 

·-------~-

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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7 Iz m ir panay1r1 

• • ------------------------------
Bu yıl açılış resminde bütün Hey' eti 
V ek· e cizası bul acak, Belediye Reisi 

"Son Posta, ya beyanatta bulundu 

936 lı:mlr Fuerıoda alıamıt muhfclif rutmler 

i zmir enternasyonal fuari hazırlıklan son hızile devam 

. etmektedir. İzmir belediye reisi ve fuar komitesi baş
~&.m Dr. Behçet Uz, 937 fuarı hakkında «Son Postaı> ya 
ttı beyanatta bulunmuştur : 

- 937 lzmir erternasyonal fuarı, Başvekilin geçen yıl 
lçılış nutuklarında işaret ettikleri şekilde, tam bir mü -
kernmeliyette olacaktır. fstanbulda tanınmı~ Türk an·at-

~rlarının hazırladıkları afiş taşlakları tetk ik edilerek be • 
lenilmiştir. Bazı tashihatla derhal tab ve tevzi edilecek • 
Ut. Kültürpark içinde, kapalı bir fuar sarayı inşası tekar
lilr etmtştir. Fuar sarayı tıpkı bir nümune müzesi gibi ola-
Cak \'e dekorasyon işlerine hususi bir itina gösterilecek -
tir. 

fı:mir, 24 [Hwıu•T Muhııbirimiz]deıı 
Broşür, afi~ ve talimatnameler altı lisan üzerine tab edi· 

lecektir. Balkan Turist Bürosu delaletile Balkan memle • 
ketlerinden bu yıl fuara faEla ziyaretci gelmesine teşebbüs 
edilecektir. Fuar komitesi, alakadar büro ile temasa geç • 
miştir. 

Ekspozan ve ziyaretcilere gösterilecek kolayhklar, ha • 
zırlanmakta olan talimatnarnede gösterilecektir. Paviyon 
inşa işlerine pek yakında başlanacaktır . lzmire gelecek zi
yaretcilerin islirahatleri için otel ve lokantalarda her tür
lü tertibat alınacaktır. lzmir fuarı bu yıl tam manasile «en
ternasyonal>> vasfına layık bir şekilde olacaktır.)) 

fzmir fuarının açılışında başta Başvekil olmak üzere bü
tün Hey'eti Vekile azalan bulunaca ktır. lzmir fuarının 
alameti farikası «1. E. F.lı dır 

Van büyük 
ısli merk 

• 
ır h t 1 Bursa hapishanesine nakledifen a yv ana mahkumlar 

k ı Inegöl (Husu~i) - Kazamız hapi· o aca sanesınin yakında yıktınlması mukar-
rer olduğundan mahkumiyeti iki aydan 

• 
zı 
-----

Hükumet şehre bol su getirilmesi için teşebbüslere 
girişti, geniş mikyasta iskan da yapıl.1cak 

1 
fazla olan mahkumlardan 2 kadın 17 
erkek mahkum Bursa hapisanesine 
nakledilmişlerdi . 

1 

Antalyada bir arnele parçalandi 

1 Muş - Bitlis yolunda can 
1 kurtaran tertiba tı yapıldı 
Muş Halkevi muhiti için çok faydah bir müessese halinl' 
gelmiş ve gençleri çatısı altına toplamış bulunuyor 
Muş·dan yazılı • 

yor: 934 yılında a- ..-----
çılan Muş Halkevi f[t~f,;l;0''"" 

büyük bir gayretle 
çalışmaktadır. Evin 
temsil, içtimai yar . 
dım, kütüphane ve 
neşriyat, köycü)ük 
müze ve sergi ol . 
mak üzere beş şu • 

besi ve 250 azası 
vardır. Ev geçen yıl 

i 50 fakir çocuk giy 
dirmiş ve b ir çok l\luşt.an bir görüniiş 
gençlere de istikballerini temin etı;nek bulunmuş ve Diyarıbekir müzesine 
için tahsil masraflarile yol paralan veril gönderilmişt ir . 
miştir evin kütüpanesinde 800den fazla Halkevinde memleket gençlerinin 
eser vardır. Yüksek bir gayret netice- inkişafı hususunda yüksek bir alaka 
sinde teberrü suretile temin edilen bu gösterilmektedir. Bu maksadla «Al • 
kitaplar arasında çok kıymetli eserler tınovaı> spor :klübünü himayesi altına 
de bulunmaktadır. almış bulunan Halkevi, Evin bir köşe-

Halkevinin köycülük şubesi ise köy- sini bu gençlere tahsis etmiştir. 
lünün işlerile yakından alakadar ol • Muşla Bitlis arasında kar tipisi ilc 
makta ve resmi dairelerd~ki işlerini ta· meşhur Rahva isminde bir boğaz var .. 
kib etmektedir. 1500 den fazla köy]ü .. dır. Şimdiye kadar kış aylannda bir çok 
ye meccani istida yazılmıştır. vatandaşın ölümüne sebeb olan bu bo--

Geçen yıl Halkevi önünde yapılan ğazda birinci umumi müfettişlik ta• 
yol inşaatında Bayındır Haniara aid rafından cankurtaran tertibatJ vücuda 
500 küsur yıllık tarihi bir mezar tafı getirilmiştir. 

Akşehirde Halkevi 
Açılma günü şehir baştanbaşa bayraklarla donanmışb, 

yapılan merasim çok güzel oldu 

r -. ~. -;--,.. ~ - .::;': 
lP, ~ . ~ 
~li4P . ~ 

Antalya (Hususi) - fener Üs· l zmir Halkevinde vUc: uda retirilen canlı tablo 
tündeki çeltik fabrikasında çalışan a- Akşehir (Hususi} - Senelerden • lebelerinin vücuda getirdikleri canli 
mele Şevket şalvarını makine kaytşla- bed memleketimizde açılmasını bekle- tablo, büyük takdirlerle karşıianmış .. 
rından birine kaptırmış ve sür'atle dö- diğimiz Halkevine kavuştuk. tır. 
nen kayış zavallı ameleyi bir kaç met- lstiklal marşı ve bugünkil varlığı· 
re havaya kaldırdıktan sonra yere vur- mızı temsil V«; tasvir eden canlı bir 
muş ve bu saderne neticesinde amele- tablonun gösterilmesi ile ~erasime baş 
nin başı ve vücudunun muhtelif yer- landı. Bundan sonra Parti Başkanı ve 
leri parçalanarak ölmüştür. diğer hatibler nutuk söylediler, ve halk, 

Devrekli Şakir ölümüne gitmiş 
Devrekten yazıhyor: lstanbulda süt 

Vanda uınwni lıarpten sonra harap olan kısımlardan bir mahalle satıcılığı yapmakta iken 5 ve 7 yaşla • 
1 .. Yan (Hususi) - Başbakan larnet larmdan çeşitli mahsul alınır ve ehem- rındaki iki çocuğunun nüfus işlerini 
110nü·nün kıymetli şark gezilerinden miyetli miktarda hayvan beslenir. En halletmek üzere dört gün evvel köyü
~t\ra Van yavaş yavaş canlanmağa çok ekilen buğday ve arpadır. Ancak ne dönen Ak.çabey köyünden Şakır bir 

şlamıştır. Buraya bol miktarda su mahreç olmaması dolayıaile ziraat ma- kazanın kurbanı olmuştur. Hadise şu
t~tirilmesi için hükumet tarafından te- halli ihtiyaca kafi miktarda yapılmak- dur : 
tebbüse girişilmiştir. tadır. Vilayet haricine yağ, koyun, sı- Şakiri görrneğe gelen arkadaşların-
~ Yan büyük bir hayvanat ıslah mer ğır ve dep gönderilmektedir. dan Cemil ve muhtar Şakir beraberce 
~i olacaktır. Vilayet :için geni~ mik- Hükumetin aldığı tedbirler~e Van otururlarken, Şakir Istanbuldan getir-

da bir i:skan işi de açılacaktır. nüfusunun yakın senelerde oO bine diği tabancasını çıkarmıştır. Her üçü 
titı Yüksek de. ğlar, yaylalar, de· yükseleceği ve şehrin eski büyük e- ı tabaneayı muayene ederlerken Şakirin 

vadiler ve münbit toprak- hemmiyetini kazanacağı muhakkaktır. elinde bulunan tabanca birdenbire ateş 

.. ..._ .ltat>er m var mı Hasan Bev~ Kı.-
·~ ~ '"Jhnıet mezarlıklarını ... 

Pazar Ola Hasan Bey diyor ki: 

... GüzeUe.ştırmek •çın btr cemiyet 
. teşkil etmı.şl~. 

. . . Öli.ıler mahallesi de nihayet gü 
zel bir şekle girecek ... 

Halkevine kavuştu. 
İzmir, (Hususi) - Halkevinin yıl

dönümü münasebetile lzmir Halke -
vinde yapılan merasim pek parlak ol
muştur. Iç Işleri Bakanı ve Parti Ge • 
nel Sekreteri Şükrü Kayanın radyoda
ki nutku dinlendikten sonra konser ve 
müsamere verilmiş; Kız Enstitüsü ta • 
..-. • • • •• 1 • .... 1 ........ ...,...... ......... ~..__ 

almıştır. Çıkan kurşun Istanbuldan ge
len Şakirin :kalçasına isabet ederek der
hal ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Devrek hakında evve1ce çıkan bir 
yazıda kaymakam yerine yanlışlıkla. 
vali, kömür amelesi yerine de tütün 
amelesi denilmi~tir. Düzeltiriz . 

Hasan Bey - ~vvela dirilerin ma 
hallelerini &'Üzelleştirselerdi de sıra 
sonra ölülerinkine ge1seydi. 

Gazeteleri 
Okurken 

AKŞAI\1 - İngilterenin Habeşis
tanı, Kralın tetevvüç resmine davet 
e tmesi .. . 

- Tetevvüç te ne demek, taç giy· 
me manasma gelen daha acaip keli .. 
mc bularnadın mı? 

AKŞAM - Ressarnlara maaş ver• 
m eli m i? 

- Kim \'erdi de, kim almama-ılık 

et tı ki böyle bir yazı yazmak ihtiya~ 
cını duydun? 

HABER - Kanun çerçevesi d:ı.ht· 
linde kaçakçılık nasıl yapılır? 

- Öğret, öğret belki hilmiyenler 
Yardır. Okur ist ifade ederler. 

HABER - Ben maymuna benzl· 
yor muyum: 

- Resmini koymamışsın, neredt:n 
antıyayım ? 

l b \BER - Sarhoşlukla eve ~iren 
bir adam altı aya mahkfım oldu. 

- Ne garip sarhoşmu§, insan sar
hoşken eve gırmez, evden kaçar. 

HABER - Hu:>usi maçlar. 
- Eo? dost e\·indeki ailevi boks 

mJç!arınd n mı bahsedeceksin ? 
KlZlLAY - Yerlı ma!ını c:cnı::bi 

malı d:ye satanlar. 
- Köklerine yer1i maiı kıbrtt su· 

)U dökmeli. 
KlZlLAY- A mpulün üstund 

yuva .. 

- - Bu da birşey mı? Bütün pasak· 
lı kadınların evler~ndcki ampullcrin 
üzerlerinde örümcek yuvaları vat'
dır. 



Ziraat Bahisleri: 

Ziraalçılarm ehemmiyet vermeleri 
lazım gelen bir sebze: Soya fasulyası 
Soya fasulya/arına japonlar "kemiksiz et, , Çinliler de 
"-/ukara sütü, diyorlar. Bizim köylüler ise "yağlı fasızlya, 
bal/ı fasulya, derler, bu fasul ya szğzr etinden de kuvvetlidir 

Bizim Son Posta yazıyordu: Alpullu 1 den önce girişen Balkan hükümetle -
ve havalisinde soya fasulyesi yetiştir~ ri şimdi Mançuriye rekabet için uğraş· 
rnek ıçın umum müfettişlik tedbırle:- maktadırlar. 

aldırtıyormuş. Bu yıl Trakya toprak • 
larında bu nebatın yerleşmesine çalı • 
şılacakmış. 

Soya, gerçi her iklim ve toprak ıa ko· 
lay kolay barışamazsa da ıslah sayesin
de türlü çeşitlerini ve türlü kabiliyette 
olanlarını yetiştirmek mümkün olmuş
tur. Delri toplu bir şey söylemek la -
zım gelirse denebilir kı; soyanın en çok 

Hadiseler 
karş1sand 

Bayram kimin·ı' 

Şubat 

Dosyarndaki kayıt yanlı 
ben sabıkalıyım! 

Kumar oynatmaktan suçlu maznun, ideHasında ısr 
ediyordu, mesele tetkik edildi ve haklı olduğu anlaşıl 

Kurban bayramında, Niyazi ismin- Mahmut, çocuğu tokatladığını 
de ~~ yaşında bir delikanlı, Nurosma- yince, ((bunlar, fırıldak oynadılar, 
niyede bir sokak kıyıcığında durmuş, rıldakta bozukluk para kaybe 
fırıldak oyunile kumar oynatıyormuş. Ondan bana garez bağladılar» 
Kendisi, kumar oynattığını kabul et~ Fakat, sonradan «kim bilir, belki 
miyorsa da, şahitlerin ifadeleri böyle ı 1 doğru söylüyorlanl diye omuz! 

Büyük harptenberi Karaden ·z~n Or
du. Rıze ve Trabzon taraflarında pek 
az yetiştirilmekte olan soya fasulyesi
ni yurdumuzun dığer yerleri pek o ka
dar tanımazlar. Oraya da büyiik harp 
senelerinde Mançuriye giden askerle -
rimiz g€tırmişlerdi. Son yıllar zarfın
da ehemmiyetinin gittikçe artması, so-

sevdiği yerler, yet~tiği aylar zarfmda Geçen cumartesi, on yaşındaki oğ -
sıcaklığı 11.19 dereceden aşağı düşmı- lurn mekteptcn çıkar çıkmaz eve geı · 
yen, geccsı ile gündüzü farksız, olduk- mişti: 

Derken, uzaktan Alemdar komiseri şöyle kaldırıp, dudak büktül 
görünmüş. Komiseri ilk gören satıcı- Hakim İhsan Y arsuvat sordu: 
lardan, Niyazinin yanı başında yum ur- - Senin sabıkan var mı) 
ta satan 12 yaşında Serkis, sepetini -Var. ~i4 de mi, 3.) de mi) 

ya fasulyesin1n bütün memleket için 
benimsenmestne lüzum göstemli~ v~ 
bu maksatla da Yeşilköy tohum ıslah 
enstitüsü ışe elini koymuştu. Bu kıy -
.metli ilim müessesemiz şimdi bir ta -

ça yağışlı ve hele nisan mayıs ayiarın- -Baba, dedi, mektep tatil. Yarın de
da yağmuru eksik olmıyan yerlerdir ğil, öbür gün bayram, bayramda çok 
Nemli, ağır topraklardan ziyade hafif · çok gezer, cğleniri? .. 

kaptağı gibi, kaçmağa kalkışmış. Telaş- hatırlıyamıyorum 1 
la, eteği Niyazinin fırıldak tepsisine - Neden bu sabıka? 
çarpmış, tepsi kenarındaki sigara, ye- - Kaçak eroin satmaktan) topraklarda iyi olur. Kara topraklara - Bayram, dedim, daha ziyade ço ~ 

bayılır. Yerini k1ştan önce sünnek ve cuklarındır.. Bayramda eğlenmek 
baharda çok karıştırmadan ekmek ge- hakkı benden ziyade senindir. 

re düşmüş. Serkis, bunu yerden alıp - Ne kadar ce~ yedin} 
Niyazi ye vermif, fakat o sırada Niya- - 6 ay. 20 günl 
ziden bir şamar yemif. Bu yüzden ka- Dosyada, sabıka kaydına tastl rektir. Bakla sınıfından olduğu için e- Çocuğum sevindi: 

raflan soyanın yurdumuzda yetisebi -
leccği yerleri araştırmakta, bir taraf -
tan da onu toprak ve iklim şarllarımı. 
za göre ıslah etmektedir. Böylece gün
den güne yurdun muhtelif yerlerin~ 
girmesine önnyak oluyor. 

Soya en çok Çinde, Japonyada, Man
çuride yetiştiriliyor. Besleyici madde -
lerinin çokluğu yüzünden oralarda 
belli başlı bir gıda olarak harcanmak
tadır. O kadar ki Japonlar soyaya cke
miksiz eb, Çinliler de cfıkara sütü» 
derlermiş! Bizde yapılan bir tahlilinde 
filhakika azotlu maddelerin yüzde 
33 ve yağlı maddelerin yüzde 19 
dan çok olduğu görülmüştür ki bu nis
bet sığır etinin kuvvetinden bir arpa 
boyu yukarıdır. Tevekkeli bizim köy~ 
lüler soyaya; yağlı fasulye, ba1lı fasul
ye dememişler ... 

Sebzesi de, kurusuda mükemmel ye
mek. olur .. Hayvanlar da hem yeşilinı, 
hem kurusunu yaı halinde yerler ... 
Karadenizde ve Adapazarının Kafkas
yalı bazı köylerinde mısırununa karış
tırılarak ekmek te yapılıyor. Garpta 
margarin diye işittiğimiz bir nevi yağ, 
envai türlü sabunlar, tuvaJet kremleı:i, 
Lesilin adındaki sipir ilft.cı, bazı patla
yıcı maddeler, bazı çikolata hamur!arı, 
çocuk mamalan ve daha bilmE:m neler 
hep soyadan yapılmaktadır. Yağındao 
gen kalan küspesi topraklar için en iyi 
bir gübre, hayvanlar için en besleyici 
bır yem olur. Amerikalılar sıcak yerle
rinde, soyayı çayır halinde yetiştirip 
hayvanları için biçmektedirler. Hülasa 
ziraat v: sanayi alemi bugün soyaya 
apayrı bır yer vermiştir. 

Soyayı kendi topraklarında yetiş -
tircmi~n Almanya ve benzeri olan şi
mal memleketler her yıl külliyetli 
miktarda ithalat yapmaktadır. İşe biz-

kildiği yeri azotça zenginle!ltirir. Bir 
memleketin ziraatine bakla sımfından 
bk şey katışması ise oradaki diğer 

mahsullerin bereketini de arllırır. 

Ekimi nisanda. daha doğrusu mısırla 
beraber başlar. -40-50 santim aralık1ı 
sıralar üzerine beşer onar santım fa -
sıla ile ekmek en güzel usuldür. Bu . 
nun için i-kişer karış aralıklı dört dişi 
bulunan bir el tınnığile tarlada sıra -
lar açılarak bu sıralara ufak e! çepin· 
lerile iki üç parmak derinlikte ekilir. 
(Bu işi tabii makine de görebilir) Or -
du ve Adapazarının bazı köylerınde mı. 
sırla beraber karışık ekiyorlar. 

Soyalar çimlendikten on gün sonra 
bir defa çapalanır, seyrekleştirilir, bir 
müddet sonra bir çap8 daha vurularak 
dipleri doldurulur, otlan ayıklanır. Ve 
nihayet kemale gelince elle yoluna -
ra'k yerinde kurutulur, sonu harman 
yerine taşınarak dövülUr ve tanesi çu
vala sap samanı da samanlığa konulur. 

Bu samanı koyunlar pek severler. Or
talama bir hesapla iyi bir yılda (Sarı 
Dobruca) çeşidi eSki dönümünden 
150-200 kilo tane, 300-400 kilo da sap 
saman verir. 

Soya ziraati komşulanmızda gittik
çe artıyor. 936 senesinde Romanya 80 
bin hektar, Yugoslavya 40 bin hektar, 
Bulgaristan ı 5 bin hektar ekmişti. Bi
~im bütün ektiğimiz 200 hektarı bul
muyor. Soya yurdumuz için değerli bir 
nebat olmak istidadındadır. Ona ehem
miyet verelim. 

Tanmman (Çiftçi) 

Not - Faz1a malümat istiyenlere 
Y eşitköy Tuhunı Islah F..nstiti.isii ynr 
direktörü Rahmi Yıldızoğlunun (Soya) 
adlı kitalimı tavs~ye ederim. (Devlet 
matbaası 1936). 

-CÖNÜL iSLEI<i 
Ohuyllcularıma 
Cevaplarını 
Dıyarbekırde Bay H. C. P. ye: 
Genç kız size karşı tamamen lA· 

kayıt olsaydı mektubunuzu hiç al
mamış gibi hareket ederdi. Cev:ıp 
vedşi a1iikasını, cevabında karde.ş;m 

sıfatını kullanışı da ihtiyatkarlı~ını 

~österir. Haklıdır. Sizin yerinizd~ ol 
saydım mektupla doğrudan doğruya 
babasına müracaat eder, bu muhabc 
reyi de söylemek suretile vaziyeti an 
latır, evlenmek istedığimi söylerd:m. 
Sarıyerde Bay (H. C.) ye: 
Çocuk olmay~ının sebebi sadece 

kadında aranmaz. Erkeğin de ayni 
derecede tesiri vardır. Eşinizi rnhim 
suiteşekkülü veya dönmesi noktasın 
:lan bir defa da kadın mütchassıs!a
·ına baktırdıktan sonra kendinizi de 
~ua..>ene ettiriniz. Evlatlık atmak 
;onra dü~ünülecck şeydir. Ve bu his 
zamanında .erkekten evvel kadınci ge 
lir le ı nk eımeyiniı_ 

Karamanda Ba) an (.M. E S.) ye: 

Benee bir genç kız hayale değil, 
hakikate, uzaktakine değil yakında
kine bakmalı. Kendisine söylenen 
aşka değil, babası anne vasıtasne 
haber aldığı gönül bağına ehenımi
yet vermelidir. Delikanlı mademki 
ailenizle temasa gireceğini söylenıek 
tedir. Samimt olup olmadığını anla
mak için elinize güzel bir fırsat ver
miş demektir. Bıralunız müracaat et 
sin, ve siz de ilk söylediğime bakı
nız. 

* Ankarada Bay Nuri'ye: 
Mektubunuz gecikerek geldi. İstc 

diğiniz günde derci mümkün değ:J
di, olmadı. Israr ederseniz bir başka 
suu ve daha kısasını yazar, derc!ni 
istediğiniz günden bir hafta evvel 

yollarsnuz. ı 
Çankırıda c Ufuk» a: 
Bana o hissi vazınız ve üsliibunıı· 

zun şekli vennişti. lfıha~et yanılmış 
olabilirim. Icabında ıekvar yazmız, ı 
dertleşelim. 

TNYZE 

- Oh ne iyi, bayramda doya çamıyan Niyazi, fırıldak tepsisinin madığına dair cevap vardı. Ha 
d oya 

kendisine ait olduğunu kabul etmiyor- Niyazinin ifadesi üzerine, celseye 

erkenden yanı· du 1 verdi, mevcutlu, hapishane dire 
Niya.zinirı, Sultanahmet uçuncü lüğüne gönderildi. 

eğleneceğim. 
Bayramın ilk günü 

ma geldi: 
- Hani baba bana bir şey vadct ~.sulh ceza hak yerinde, meşhud suç ka- Bir saat sonra, müsbet cevapla 

miştin .. nununa göre, duruşması yapıldı. likte getirildi ve hakim, Niyaziye 
Niyazi, evvela inkar etti. Şahit fo- gün hapis kararı verdi; ayni .,.A,,., .. " 

tografçı lzzetle in+ıisarda makinist kendisini alakoydu! 

- Neydi vadettiğim? 
- Bayramda bol bol eğleneceklim. 
- Sahi, yalnız biraz müsaade et; 

düşüneyim: 

Düşündüm: Oğlumu nereye götü ~ 
rüp, nerede gezdirecek, nerede eğien
direcektirn; bütün şehirdeki eğ!erıce 
yerleri birer birer akbmdan geçti. 

Bir hakaret davasında suçlunun 
cezasa tecil edildi 

4 Bayram günündeki cUrmU 
meşhut vak'aları 

Bakırköyü civarında Osmaniye kö- Kurban bayramında, Istanbul m 

Kendi kendime sordum: 
- Sinemaya götürsem? 

yünde olan bir hakaret hadisesinin du- deiumumi)iğince, ;37 meşhud suç 
ruşması, Sultanahmet birinci sulh ce- k d d"l ı· t" 4 ·· · · · . ası ay e ı m ş ır. gun ıçerı 

:za hakyerınde, me"hud suç kanununa b k' 1 d b" . ··ı·· 
·· 1 H·· · . · d b. . u va a ar an ırı, o ume :ıcLx:uı_y 

Kendime, gen~ kendim cevap ver - gore yapı mış, useyın ısmın e ırı . I .. 
dim: jhakkında, Fatma isminde bir kadına le netıce enen s~yrusefer .. kazasıd 

- Macera filimlerine çocuğu götü::-- sövmekten 4 gün hapis, 4 lira para ce· ı Bundan ~aşka dovmek, sovmek, 
mekte nemana var? 1 zası kararı verilmiştir. Fakat, kararı mak vakalar~ da vardır. Fakat, vak 

- Ti •atroya g~türse~? veren hakim Reşit, } lü~eyinin halini Ilardan en çogu, sarhoşluktur ı 
- ~k Mektebı çocugun seyredecc· ve mazisini gözeterek, bu cezanın · 

ği bir ?.peret değiL .. .. çektirilmemesini de kararına katmış- Antepte saat 12 dUdüvgü 
- Gulhane parkına gotursem? ' 
- Çocuğu eğlendirecek orada ne tır. Gaziantep (Hususi) - Maarif Ba 

\•ar kı· Hüseyin, hakyerinde uevet, hid- · ·· ·· k 1 .. • • ' ·· çesı onune onu an ayar saatınm 
Düşündüm: detle ağzamdan kötü bir !!Öz çıktı. gitmediğini göz önünde tutan beledi 

Acaba nereye, nereye götürsem? Çünkü, komşu Mes'udenin evinde ye bir canavar düdüğü getirterek 
Dost, ahbap evinde çocuğun canı sı - karım Ayşeyle bu Fatma karşılaşmı~ seyin Paşa camiinin minaresine koy 
kılacağı muhakkaktı. sokak sokak ge- lar. Halbuki, ben, karımı Fatma ile muştur. Düdük saat on iki olunca çal 
zip kalabalık görmek, vitrin seyret - konuşmaktan menetmiştim. Gittim, maktadır. 
m ek hoşuna gitmi~ ~ek1i. Mahalle karımı dışarıya çıkardım ve o sırada.... -····························· ...................... ,. ...... ., 
kahvesine götüremezdu:n. Çalgılı rnev-1 Işte çıktı ağzımdan kötü bir söz h> de-
haneye adım attırmak ıstemezdim. Pe- · t" 
k. mış ır. 
ı amma ne yapacaktım? Nereye go -

tÜrCC€ktim? 
Ben bunları düşünürl<en odaının ka-

pısı açıldı. 

-Baba ... 

Bigada sevinç uyandıran 
bir haber 

-Ne var oğlum'? Bi.ga (Hususi)- Evlenme muame-
- Düşündün mü? lelerinde hiç bir resim ve masraf alın -
Bir yalan söylemeyi. doğruyu söy - maması hakkındaki karar buradaki köy 

lerniye tercih etmekten başka çarcm lüleri çok sevindiTmiştir. Nikah mua • 
kalmamıştı: 1 . . k'" ··- ·ı · · · 

D .. - · -ı . be ınelesının ve utuge tescı ışının maa ~ 
- uşunmedım og um, n sana sn- ·L:f!h "'b' 

k · nı.fından dolaya orman mıuı ı ta ır edi-a soylerniştim.. . . 
- Şaka mı söylemiıştin? len ve tescil ettınlmeden ima~lara 
- Evet, bnyramda eğlenmek çocuk- yaptırılan nikahların artık terk edılece-

ların değil, büyüklerin hakkıdır. , ği anla~ıimaktadır. 
İl\1SET ---

Karabigada Atatürk heykeli 
Gaziantep te1eL n tesisati Karabiga (Hususi) - Nahiyo mü-

ikmat olundu dürü Şevket kasahanın iman yolunda 

Gaziantep (Hı.ısusi) - Posta, tel- çok çalışmaktadır. Büyükcami mahal • 
graf ve telefon idaresince başlanan te-lle inde güzel ve suyu bol bir çefiDe 
lefon "tesisatı hitama ermiştir. . l yaptmlmıştır. Yakında aa~il parkına 

Antepte muntazam telefon tesısatı- Atatürk'ün güzel bir heykelı konacak • 

n~n b~güne kadar yapılmamış ol~as~; tır. Bunun için belediye bütç~sine tah
hıssedılen noksanlardandı. Vazıyetı sisat konmuştur. 
takdir eyliyen posta. telgTaf müdürü 
Bayram bu iş için lüzumu kadar ça -
lışmış ve şehrin telefon ihtiyacını sağ- Mardin Belediye Reisligi 
lamıftır. Mardin (Hususi) - Yedi aydan-

Genişletilen Antep telgraf, posta ve beri belediye rei. vekilliğind~ bulun:n 
teiefon idaresinin yeni memurları he ~ Halkevi Başkanı Doktor Azız Ora1 ın 
nüz gelmemiştir. Eski müdür &'1yram 1asaleti Dahiliye Vekaletince tasdik e

yeni teşkilatta merkez müdürlüğüne dilmişılr. 
tayin. edilmiş ve kendisine bir muavm! Sıhhi şartlara aykırı hareket ettik
verildiği gibi kalem teşkilatı da ihd~ lerinden dolayı ~hrimizin bütün ha
olunmuştur. maroları belediye tarafından kapatıi-

Antebin aylık posta ve telgraf nıua~ mıştı. Ha:rnam müstecir1eri bu noksan
melesi mühiın bir yekuna baliğ olmak- lıklarını ılemal ettiiderinden çalı~ma-
tadır J larına belediyece milsaade edilmittir. 

Kahverengi fötr. 
tüyündcndir. 

Garnitürü h 



Bayanlara 
Tavsiyeler 

Kadınlar hangi yaşta kaç 
mumluk ampul kullanmalı? 

K adınlar herşeyden evvel salonla 
rınm ampullerini seçmekte çok 

titiz davranmalıdırlar. Ualettayin dü· 
şünülırıeden alınmış; elli mumluk, yüz 
murnluk, yirmi beş murnluk ampuller· 
den daima zarar görülür. Ampul, ev 
sahibi bayanın yaşiyle makusen mü· 
tenasip olarak seçilmelidir. 

Yirmi beş yaşmdakilere 

K1rk beş yaşandakilere 
K~ beş yaşındaki Bayan ise ampu 

lll. daha küçü!tme 
1idir. Yirmi beş, 
hatta on mum 
kuvvetindeki a~ 
Puller bu yaşta

kiler için kAfi ge 
!tr. Az ışık onlaı.-ı 
Baklamak mecbu· 
liyelinde olduk • 
ları bol yüz buru 
tukluklarmı, kınalı saçların kınasını 

\1e sarkmış gerdanların sarkıklığluı ol· 
~ğundan az belli eder. 

Elli yaşmdakilere 
Elli yaşındaki bayanlar için ayn bir 

tavsıy-ede buluna 
hlli ı:.z. Bu yaşta 
lcı bir bayaıı ne 
kadar ez kuvvt-t
te ampul alsa ge 
lle nafiledir. Ne 
l'aşını, ne çirkm· 
liğmi, ne de cana 
llza',:ığını gizle -
Ycb:lir. Böyleleri 
8alonıarın elektriğini kaldırıp elektrik 
l'e.rıne mum, daha iyisi yağ kandili 
hkmalıdırlar. 

SON POSTA Sayfa 7 

" Nasıl öldüm ve yeniden 
nasıl dirildim? ,, 

Iki sual. 
Bir t~bih: 
Bu başlık altında İzmirden şu 

mcldubu aldık: 
Resimli makalenizde insanlar ha-

- - .. 8 vatmı üçe taksim edip gununun 
;aatini iş, 6 saatini uyku, 6 saati gez· 
rnek. 

Ben İzmirde bakkalım, sermayem 
işimi tamamen idare edebilecek de · 
recede. Bir kalfa; bir çırak kullaı:ı -
maktayım. Sabahları saat 7 d~ duk· 
kan açmalıyım. ki arnele işe gıder · 
ken al ş veriş olur. Rakı ve tütün çe
şidi rr:evcut olduğun_cbn ~ece ~aat 
ı O a kadar her dükkancı gıbı duk -
kanı açık bulundurmak mecburiye • 
tindeyim. .,. 

Sabahları ve akşamları eve gid.p 
gelmek için de bir saat vakit lazım, 
bu. muhakkak hesaba nazaran günde 

16 saat çalışmak suretile ancak kar
nımızı doyurabiliyorU%. 

* Bekarım evlenmek, aile yuvası 
kurmak isterim. Fakat yekdiğerinl 
seven bir çift akşamları oturup bir 
kaç saat konuşmak, dertleşmek is • 
temezler mi? Hele çocuk olursa yor
gun gelen baba yavrusu. ile clinle·n· • 
sin istemez mi? Bu vazıyet evlılık 

zevkinin sıkmtıya yardım edeceğin· 

den evlenmek te çok düşündüni!. 
Makalenizi fakir bir hastaya ls • 

·viçrede tebdilihava etmesini tavsiye 
eden doktorların laflarıncı benzet • 
tim. 

* Okuyucu mektup sütun1armızı 
dikkatle takip ediyorum. 

* Serbest iş sahiplerinin ç:ahşm& 
saatlerini hükumet tahdıt etmezse 
biz kendi kendimize bir şey yapa· 
mayıı 



.- -· - - ··- ---
8 Sayfa SON POSTA Şubat 26 

İngilterede Kral 
kupası 

Boyunbağlı bir Faus , çay 
İzmirin L .k M l elbiseli Mefisto ve son 

.. ı aç arı moda şapkalı Margarete 
ve Lik maçları A 1 ta y V e G D z te p e ta k 1 m 1 a r 1 n 1 n Şehir Tiyatrosu san'atkıirları radyoda Göte'nin 

• • • Faustunu nasıl temsil ederler! · 
Müsabakaların sona yaklaş
mış olmasa maçiara büyük J 
bir seyirci kitlesi topluyor 

IkiSI de şampiyon oldu lar -Burası İstanbul~:~:.:..: }:_met Hulılst 

İngiltere lik maçlarının otuzuncu 
hc~ftası oynarurken bu arada Kral ku
p ~ının beşinci turu da yapılmıştır. 

On iki hafta sonra lik maçları ve ni
ha) et üç tur sonra da Kral kupası maç 
ları bitmiş olacağından maçların sen
Iara geldiğini bilen halk son oyunlara 

Altay, Altınordu maçı berabere netice/endi ve hakem 
duran İngiliz antrenörü, Altınordu aleyhine şimdiye 

kadar görülmemiş bir ceza verdi 

Şampiyon takımlardau birisi olan Altay takımı 
Derbi kaledsi tik ıolU yerken i 23 mıir (Husust muhabirimiz • -Bir, iki, üç, dört, beş .. 

büyUk bir aJAka göstermekte ve stad· ~en) - Bardaktan boşanır~ın~ ya • Altay oyunculan sekiz yarda dahi -
larda binlerce seyirci toplanmaktadır. gan yağmu:a .. rağmen stat milthış ka- linde kalecinin etrafını kapladıkları 

la balık.. Trıbünler, . sah·a· kıs~ı tama - için bu müddet zarf1nda kaleci topu 
Kupa maçlarmda bulunan m~n dolmuş ... Denilebılır kı stadyom defedemiyor. Hakem düdüğü öttürü -

. • ikı senedenberı bu kadar kalabalığı bir yor. Bu düdük Altınordu oyuncularını 
seyirCI ve yüksek hasılAt ar~ya .h!ç bir zaman t~plamaını§tı. hayrete düşürdüğü kadar Altay ta -

İngillz lirası Seyirci Izm.ırın Galatasarayıle (Altay), Fe- raflarını da hayrete garkediyor. Tri • 
HasılAt neri (Altınordu), taraftarlarının alkış- bünler ayakta ... Hakem kaleciyi de 
4500 00.979 Bolton - V&nderers 1 d h kı 1 İ Mancester Sltl arı ar?.S~ a sa a~a Çl yor ar. n.gılız dışarı çıkarmak suretile kaleyi bo~ bı-

IU45 Burnley _ Anenal antrenoru hakemlik yapıyor. Fotograf- rakıyor. Bir Altaylı oyuncu. boş kale· 
4025 
2'798 414.492 w. B. Albion - Ko- lar, pa~~ atm~, kale s~me merasimleri ye sekiz yardadan çektiği şütle Altayın 

ventr1 uzun surmedı. Hoparlorler maçın baş- ilk golünü yapıyor. 
67.149 Totenhnm - Everton lama saatini ilan ediyordu. Türkiye spor sahasında ilk defa rast-
,7.478 Mlllool - Derbtu St d b' I 

48.500 Swanı;ea _ Sanderiand . a ın üyük saati ilk saniye üze - anan bu sürprizli kararın futbol ka . 
rınde harekete gelinCe iki taraf oyun • vaidinde yeri olduğu söyleniyor. Bu 
cuJarı, yayından kurtulan oklar gibi gol Altınordu oyuncuları üzerinde e -
hedefe doğru uzanıyorlar. Oyun o ka - lim bir tesir bırakıyor. Bu sırada ikinci 
dar seri ve heyecanlı ki halk yerinde A.ltay golü de oluyor. 

Kral kupasının 
Beşinci turu 

Sanderiand Swansea 
o 3 

İngiltere lik f8IDpiyonu Sanderiand 
<kinci likte on altıncı vaziyette olan 
Swansea takımile yaptığı bu maçın 
ilk devresini sıfır sıfıra bitirmşitir. 

İlk devrede büyük bir mukavemet 
g~steren Swansea ikinci devrede çok 
agır basan Sanderiand hücum hattı kar 
şısında daha fazla dayanamamış ve üst 
üste üç gol yiyerek Kral kupası maç 
lan haricinde kalmıştır. 

Mançster Siti 
5 

Bolton Vandrerz 
1 

60,000 seyirci öriünde oynanan bu 
maç, haftanın en mühim maçı olmuş
tur. İngilterede müteaddit defalar 
Kral kupasını kazanmış olan Mançs· 
tPr birinci likte yirmi birinci vaziyette 
oian bu takımı ilk devrede ı _ O mağ
lı.ip vaziyete sokmuş, ikinci devrede de 
dört gol daha atmak suretiyle adeta ez 
mıştir. Mançester bırinci likte sekiz;n
cı \ aziyet tedir. 

o.turamıyor. Stat sanki uğultudan ya- Hakemin tarafgirlik yaptığı Iddia e
pılmış bir makine hızile harekete gel· diliyor. Bana kalırsa, ilk garip cgol» 
miş... Klüp taraftarlan her harel eti ~ekli istisna edilirse bu iddianın ye • 
teşci sadalarile karşılıyor. Tribünlerle r!nde olmadığını zannediyorum. Oyu
koşu pistinin arasını doldt.• an miğferli nun son 15 dakikası İzmir futbolünün 
polisler en ufak bir intizamsızlığa mey- son senelerdeki terakkisini göstermesi 
dan vermiyorlar. Oyunculara ve ha - bakımından çok kıymetlidir. İki takım 
keme hakaret jasak .. Yalnız alkış ve sanki profesyonel oyuncular gibi dik~ 
te§ci sada1arı yükseltilebiliyor. katli, seri ve derin eşapeli bir oyun çı

Top saniyeler zarfında bir kaleden karmışlardır. 34 üncü dakikada Al . 
öteki kaleye gidiyor. İlk on dakikada tınord~. muhacimlerinin yaptıklan go
Iki taraf kalesi de mütemadi tehlikeler le 43 uncü dakikada mukabele eden 
geçiriyor. İşte meşhur Sait Adil kom- ~ltaylılar tekrar beraberliği tesis et
binezonu ... Cemilin verdiği ileri bir h!e~. Bu suretle netice 3-3 berabere 
pası Ait:nordu sağaçığı oıtahyor. Top bıttı. 
Saitte .. Adil Altay müdafiini atlatıyor. Oyundan sonra hakerne oyun hak • 
Görünmiyen bir şüt Altay ağlarında kında .. mütaleasını sordum. Bana şun . 
kalıyor. ları soyledi: 

Bu gol oyunun heyecanını arttın • . - .•Altınordu takımı. bugünkü oyu
yar. Şimdi Altınordu oyun üzerinde nıle Izmirin en kuvvetli, en serbest 
mutlak bir hakimiyet tesisine çalışı . oynıyan, sistemli bir tarz takip eden 
yor. Altay müdafaası cidden güzel... bir takım olduğunu isbat etti. İstanbu
Güze} amma, Altınordu akınlannın ar- lun Galatasaray ve Beşiktaşile ayni fi • 
kası alınmıyor. Yağmur altında Namık, yardadır. Bir sistem takip etmesi ba _ 
enstantane bir şütle ikinci Altınordu kıJ?1ından bu takımlardan da üstündür. 
goli.inü yapıyor. İlk devre 2-0 Altınor- Ilk devrede Altınordu, Altaydan kat 
du galiptir. kat iyi idi. İkinci devrede Altay, şan-
Altayın mağlfıbiyeti Altınorduyu sından da istifade ederek ve iyi bir 0 • 

şampıvon yapacak.. Fakat Altay takı· yun çıkararak beraberliği temin etti. 
MillwaiJ Derbi Kanti mı ikinci devrede harekete geçiyor. o- Altay ~·e Göztepe takımları 22 şer pu-
-- yun gene eski hararetHe devam ediyor. vanla !zmir şampiyonu olmuşlardır. 

2 1 Altayın seri bir hücumu esnasında Al- Bundan başka maç yapılmıyacaktır. 
İngilterenin cenubunda üçüncü lik· tın d k ı · i Altınordudan Sait ve Adil, Altaydan 

or u a ecıs yatarak topu yakalı • Şükrü biraz daha çalıştıkları takdirde 
te, onuncu olarak bulunan MiJlwaiı ta yor Hakem tıpk b k ı d ı 
kımı, birinci likte yedinci olan Derbi 
talnmını 47,416 kişi önünde 2 - 1 gibi 

· ' ı o s maç arın a o - Türkiyenin en iyi oyuncuları olacak • 
duğu gibi sayıyor: !ardır.• 

bir farkla mağlfıp etm~tir. ker Derbi takımında oynamaktadır. 

Hemayar futbol oynayan İngiltere Arsenal Burnley 
takımlarında bu gibi neticelere Kral 
kupasında hemen her zaman tesadüf e· 1 1 
dilmektedir. • Arsenal ikinci likte on ikinci vazi-

İlk devre ı . 1 berabere bitmiş, Der- .yette olan Burnley takımile yaptığı bu 
bı yegane sayısını sol muavinlerinın maçı kolaylıkla kazanmıştır. 
40 yarda uzaktan çektiği kuvvetli bir İl~ devre 4 - 1 bitmiş, ikinci devre
şittle yapmıştır. İkinci devrenin bitme de uç sayı. d_aha yapan Arsenal 7 - J 

· ·k· d k 'ka k ı De b' • galıp gelmıştır. 
sıne ı ı a ı aa r ı maglfıbiyet A t V'll 
golünü yemek suretiyle kral kupası ha s on t a Bradfor 
ricinde kalmıştır. 4 1 

İngiltere milli takımının merkez mu 20,000 kişi önünde yapılan lik ma 
avmi me~hur beynelmilel oyuncu Bar çında ilk devre 2 -O bitmiıı, ikinci dev 

;rede iki sayı daha yapan Aston Vllıa 
;4 - 1 galip gelmiştir. 

Son hafta maçlarında galip gelen As 
ton Villa likte yavaş yavaş ileri doğru 
yUkselrneğe başlamıştır. 

Fe narbahçe müessisler hey'eti 
toplanıyor 

Fenerbahçe Spor klübü Başkanlı~ından. 

Müesslsler hey'eti 27/ 2/ 937 cumartesi KÜ
nü saat 15 de Kadıköyünde Klüp Merkezln
de toplanacaklardır. Müesds arkadaO}ann 
teşrifierlnl dllerlz. 

terem dinleyiciler; şımdi size Şehir 

tiyatrosu san'atkarlan meşhur Alman 
şairi Göte'nin Faust trajedisini dinle -
teceklerdir. Tercüme eden Seniha Bed
ri GökniL Faust: Zihni. 

Zihniye bakıyorum.. yakalıklı, bo • 
yunbağlı bir Faust.. elide bir bardak 
var. Bardağın içindeki Faustun gençlik 
eksiriıni, diıye merak etmiyorum. Su 
olduğunu biliyorum. Çünkü biraz ev· 
vel ben de içmi.ştim. Şpiker Mes'ut de
vam ediyor. 

- Mefisto: Sami 
Sami ayakta sinirli sinirli dola~ıyor. 

Bir teytanlık mı düşünüyor; ne müna· 
sebet.. Şehir tiyatrosunda Sürtük var. 
Oradaki rolünü düşünüyor.. acaba ye
tişecek mi? yetişemiyecek mi? 

- Margarete. Cahide. 
Cabide bir koltıukt& oturuyor. Ba· 

şından şapkasını çıkannamış, arkasın
da kahve rengi fık bir rop.. bu kıya
fette hiç de Magareteye benzemiyor. 

- Cahide: - Alo alo burası latanbul radyosu 
Denildiğini duyar duymaz yerinden 

kalkıyor. Ve glilümseyip tekrar oturu- Margarete mikrofona geçti. 
yor. Çünkü onu rolUnU yapmıya ça • - Bu güzel çekmece de nereden geı. 
ğırmıyorlar. Sadece Margarete rolünü mi§. 
yapacağını haber veriyorlar. Çekmeceyi 3(>reyilm d5.ye yakla~ı 111 

- Valantin: Mahmut. yorum. Fakat nafile, çekmece Ii!An 
Mahmut yanımda oturuyor. Onda yok. Cahide devam ediyor: 

bu akşam bir Valantino yakışıklığı gö· - Bir elmas gerdanlık, acaba bu 
ze çarpıyor. gerdanlık bana yakı§ır mı? 

- Marte: Refika. -Yakışır! 
- Efendim. Yahut: 
Birdenbire başını rolüne çalıttığı 

defterden kaldırmıyor. Yanıldığını an
ladı. Kendini çağırmıyorlar. Gene def
terine eğiliyor. 

- Habis ruh: Kani. 
Bu doğru işte, çünkü ben Ka

niyi Avrupada tahsilde biliyor • 
duın. Karşımda görünce bir ruh 
gibi oradan oraya uçtuğundan şfiphe • 
lendim. 
- Faustu takdim edecek olan Necdet 

Mahfidir. Şimdi size Ekrem Reşit 
Fausı hakkında bir kaç söz söyliye -
cektir. 

Şpiker Mes'ut, mikrofondan çekil -
di. Ekrem Reşit mikrofonda. Gözlüğü
nU düzeltti. Kitabını açtı. Faustu ve 
Göte'yi anlatıyor. 

Ekrem Reşit te çekildi. Sıra Necdet 
Mah.fide. Necdet bütün dünyanın ken
disini dinlediğinin farkında .. Onun için 
ceketinin önünü iliklem€yi unulma -
mış. Boynunu biraz sağa bükmüş, ter· 
biyeli, terbiyeli söylüyor: 

- Bu oda, odadan ziyade bir mah -
zene benziyor. 

Yalan, vallahi, billahi yalan. Hiç te 
mahzene benzemiyor. İstanbul radyo
sunun stüdyosu apaydınlık, koskoca -
man bir yer. Mikrofonun başına ge -
çip: 

-Yalan! 
Diye bağıracağın1 geliyor. Necdet 

Mahfi de sustu. Faust, yani Zihni söze 
başladı: 

- Başlangıç sözdü. Daha burada 
iken duralıyorum. Biraz daha ileri& -
rnek için bana kim yardım edecek? 

Stüdyonun bademesi ayaklarının u
cuna basa basa mikrofona yaklaştı. Ni

-Yakışmaz! 

Diyeceğiz. Ortada gerdanlık yok kt 
fikrimizi beyan edelim. 

Mikrofona yaklaşmak sırası Mah • 
mutta. 

- Buraya kimi çağırıyorsun? Hay • 
di cehenneme mel'un fare tuzağı; ev • 
vela çalgı cehenneme gitsin, arkasın • 
dan da şarkıcı! 

Necdet Mahfi bir eline bir örgü ş:~i, 
öbür eline bir anahtar aldı. Tak .. tuk • 
tak .. tuk. Şişi anahtara vuruyor. . 

Valantin, yani Mahmut gülüyor., 
Sonra birden kendini topluyor. Bir fa• 
ciada rol alan aktörlin sesile konuşı.l • 
yor: 

- Zannedersem şeytan çarpış.yorl 
Ne oluyor? Daha şimdiden elim uğu~ .. 
mağa başladı. Eyvah felaket, yanı ., 
ma geldi. 

Düelloda öldü amma. Sapa • 
sağlam yanıbaşımda.. Öbür dünyadan 
gelmi~e benzemiyor ki, orada neler 
olup, neler bittiğini sorayım. 

Son salıneyi dinliyoruz. Bu sahne • 
de Faust ve Margarete konuşu;yorlar. 

- Ben sana hazırhyacağın mezar • 
ları tarif edeceğim: Annerne en iyi ye'" 
ri vermeli, kardeşimi hemen onun ) a· 
nma; beni biraz yan tarafa, fakat çok 
uzağa değil; küçüğü sağ göğsümc, za ~ 
ten benim yanımda başka kimse y~.ta· 
cak değil.. 

Artık başka ııeyle alakadar olmuyo • 
ruz.. Gözlerimiz mikrofonda konu.şno 
Cahidede. O, kendini tamamile rolüne 
vermiş. Sesini duyan radyo dinleylei
leri yazık ki onu göremiyorlar. 

yeti, Zihninin arzusunu yerine aetir · Sesi hıçkırırken, yüzünde hıçkıran 
rnek, mikrofonu bir iki adım ileri ko • bir kadının çizgileri beliriyor. Öliim• 
yacak. Fakat elini tutuyorlar. ~n çe- gittiğini söylerken, hakiknten ölünıe 
kiliyor. gidiyormuş kadar ümitsiz ... 

Sami Zihninin yanında: Mahmuda baktım, dinliyor. SanıiyB 
- Bu gürültü niye, efendime nasıl baktım, dinliyor. Ekrem Reşide bak ; 

hizmet edebilirim? tım dinliyor. Müzisyenleri birer birer 
Faust soruyor: gözden geçiriyorum. Hepsinin gözleri 
- Adın ne senin? ayni ala ka ile mikrofon başındaki ar • 
Mahmut kulağıma eğiHyor. tistte. 
- Zihninin sormakta hakkı var, di- Mes'ut, elini şakağına koymuş . Ontl 

yor. Elindeki defterden başuu kaldır - bu halde başka bir yerde görmüş ol • 
madığı için Samiyi göremedi, bu yUz . saydım, bir fotoğrafçı önünde poz al ' 
den adını soruyor. mış acemi aktöre benzetccektim. 

Necdet Mahfi gene mikrofon başın - Mefistonun sesi yükseliyor. 
da, gene yalan söylüyor: - Hükmü giydi. 

- Burası Margaretenin odası. Mar - El işareti ile Mes"udu çağırıyorlar 
garete yaln~dır. ı:Mes'ut mikrofonda. 

Yalan işte. Burası İstanbul radyosu - Şehir tiyatrosunun bu akş;unld 
ve Margarete yalnız değildiT. Bir alay temsili bitti. 
insan var. İsmet Hulfısi 
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Y ıldıziarın 
Ne gibi şeylere 
Neden 
K1zarlar? 
Sinema artistieri çok sinirli insan -ı 

lardır. Ayni zamanda çok alıngandır -
~ar ... Hususi hayatıanna temas eden 
işlerden bahsedilmesini hiç istemezler. 
Sinema yıldız ve artistlerinin şimdiye 
kadar bilinmiyen bu hususiyetlerini 
(Son Posta) okuyucularına bildiriy~ -
ruz: 

' SO N r o STA 

ı 

Lorette Yungun yeni hlr re1ınl 

hususiyetleri 
Ne olmak 

1 

isterlerdl. 
Ne oldular? 

Bayram nasıl geçti? 
G . 1' ş azınocu: u çarşamba, perşembe, cuma yı fal an 
kaldırıp hergünün adını bayram koymalı ... Ortalıktan 
gamı, kasaveli kaldırmanın en kolay çaresi bu!, diyor .-------- -.. . .. ________ _, 

Salmcak~ı yeis içinde mırıldanıyor : " Çocuklar esl·iden eşeklere 
bınerek eğlenirlerdi. Şimdi eşeklerle eğleniyorlar , 

Bayram yerinde 
Gülrnek ve eğlenınek bence, bpkı so gelip geçti işte! .. 

yunmak, ~iyıru:ıek, . yemek, u~umak, . - işler bir hayli farketmiştir tab .. ? 
çalışmak gıbı gunlerm, gecelerın mu- - Ehhh ... Şöyle böyle ... Bayağı gt n 
.a.yyen saatle~de ve değişmez ~ir .in- lerden farklıydı tabii. .. Çünkü bayram 
. tızamla becenleoek işlerden değildır. .gelince, herkese bir hal oluyor. Kırk 
, Bırakın ki içimizde, soyunmalannı, .yıllık cimriler, hovarda kesilivcrıyo: -
giy.inmelerini, yemelerinJ, içmelerini, lar. 
;uyumalarını ve çalışmalarını bile inti- Sair günlerde, ağızlarını bıçak açını 
,zama sakamayanlar var. yanlar, bayram bastırınca, bir kol çen 

Bu bakımdan, bayram hakkında ,gi oluyorlar. 
&ok kimsı.ıerm bes1edikleri müşterek Bana kalırsa, şu •çarşamba-> yı, 
,kanaat bana bir tuhaf gelir. ,cperşembe.- yi, •cuma» yı filan kald.-

1 İşleri tıkırmda giden bir adamın eğ- rıp her günün adını •bayram-. kovma 
1 lcnmek istediğini farzedin: O adam, lı .. · Ortalıktan gamı kasaveti kaldır -
,eğlenmek arzusunu duyduğu anda tak manın en kolay çaresi bul 
vime bakıp ta: Arnavutköyünden dönerken Besik· 

- Yahu, bugün bayram değilıu:iş'! taşta tramvaydan inip, şu meşhur bay 
Simema san'atka~rından bir çoğu ,diyip te niyetinden vaz mı geçecek? ram yerine kadar uzandım. Dikkat et· 

bu mesleğe tesadüf e~eri olarak intisap Bittabi hayır! tim: Salıncağa, eşeğe, ata binenJcr, sa-
eylemişlerdir. Fakat buna mukabil, beri tarafta lıncağa, eşeğe, ata binenleri seyrede 

Mesela: Klodet Kolberin arzusu bü- .borç içine gömülmüş biçareler var ki: .rek eğJenenler çocuklardan çok az. 
yük bir şantöz olmaktı. - Adam sen de ... Bayramdan bana . Salıncakçı Osman Baba bile: 

Charlie Rugges eczacı olmak isterdi. ,ne? diyeceklerine: - Bu işlerden hayır kalmadı ... di· 
Pierre Blanchar kaptan, Caro1e Lom- - Bayram günü de borç tasası çeke yor. 
bard ressam; Greta Garbo manken, ,cek değilim ya? diyip bora tepiyorlar. Ve kırçıl sakalım esefli esefli sıvaz-

G 
Gary Grant elektrik mühendisi, Adolf , Bırakın ki, ben, işleri yolunda giden- layarak ilave ediyor: 

reta Garbonun sık sık ziyaretleri- Menju mühendis, Paul Muni büyük bir ,lerin bile, eğlenmek için bayramı vesi - Zamane çocukları bir acaıp oldu. 
lli kabul eden tanınmış san'atkar Geor· kemancı olmak sevdasında idiler. )e edişlerine şaşıyorum. Bacak kadar yumurcakları cüce birer 
ges Brent'e bu yıldızdan hiç bahJedil- Paul Muni on sene mütemadiyen ke- Çünkü ben : ,molla sanırsın. Dört yaşındaki bile 
m ez... Bahseden olursa hemen lfıkır.. man talimi ile uğraşmış, günün birill· - Filan günden filan gline kadar pört yüz dirhem. Hepsi de büyümuş te 
dıyı değiştirir veya çıkıp gider. Sebe- de sinirlenerek kemanını parça parça ,bayramdır! demekle bir adama: küçülmüş gibL Eskiden, macuncu fırıl 
bine gelince: Greta Garbonun bu ya - Ef d' filA #n~ ~dip tiyatroya ve bilahara sinemaya 1n .. -.. e?A ım, ane~ ayın ~ö?ca gü- ,daklarına, gözleri hayretten fırıldaıt gi 
kışıklı san'atkan sevdiğine dair Ho • tisap eylemiştir. ,n unun filan~ saatinden, filan ayın . bi dönerek bakarlardı. Şimdi kendileri 
livutta bir çok dedikodular yapılmak- Marlen Ditrlh dahi kemancı olmak ,fi.~fmca gü~ünün filanca saatine kadar ,öyle fırıldaklar çeviriyarlar ki, kırk yıl 
tadır. Bu yüzden san'atkAnn ağzı yan- arzusunu beslerdi. gulecek, eglenecek, hoplayacak, sıçn - ,lık fırıldakçıların parmakları ağızla • 
mıştır. Dolores Del Rio gayet muhafazakar ,yacaksın! ,rında kalıyor. 

Marlene Dietrich - Ne Almanya - bir aile reisesi olmak arzusunda iken , Demek arasmda büyük bir fark gö· , Eskiden eşeklere binerek eğlenirlcr· 
dan bahsettirir ve ne de vatanına ne Edvin Carewe rastgelrniş, ona aşık ol· ,rem~yo~. ,di, §imdi eteklerle eğleniyorlar. 
için dönmediğini söyler. muş, ve aşk uğuruna herşeyt feda ey- , Böyle bır hareket tıpkı bir 8 dama: , Salıncaklara, eskiden küçükler bi • 

Carole Lombard - Bu yıldıza lemişti. A ı . -:- &:.nı .. rua:ı. günün .filan saatinden ,n~rle~, .?üyü.Jc.J.er seyrediyorlardı. Şim-
Clark Gable ile ne vakit evleneceği so- Frederik Marş avukat katibi idi ve ,f~lan gunun f~ca saatine kadar de- pı, ~üyukler biniyorlar, küçükler sey· 
rulamaz. vazifesinden de çok memnundu. )ıceslne sevecek.!ın! demeye benziyor. ,redıyorlar. 

Clark Gable: Bu san·atkara dahi Ca- Kay Francis katibelik yapmak iSter Çünkü eğlenmek ve gülınek te bence, 1 Bahçekapıda tanıdık bir şekereiye 
role Lombard ile ne vakit evleneceği di. ,tıpkı sevmek, kızmak, ve ağlamak gibi ,uğrayorduın: 
sorulamaz. Errol Flynn (Yeni Guine) mıntaka- ,insanın ihtiyarm~ tabi değildir. 1 -Bu bayramın kurbanları biziz, di-

Mae West: Hayli dedikoducu olan bu sında bulunan altın madenierinde mU- Fakat buna ragmen, ezeli bir itiyat sor. Zaten gelene gidene şeker verme 
meşhur yıldıza Frank Vallace'den bab hendislik yapmakta iken tesadüfen Ho ,bizi, bayramlarda gülınek ve eğlenmek .fıdeti, kurban bayramından değil, şe-
sedılemez. Hemen hiddet eder. Sebebi livuta gitti ve bir iddia neticesinde fi- ,le tavzif eder. Bayramlar bashrınca, ~er bayramından bile kalkıyor. Böyle 
Frank Vallace ikide birde Mae Westin güranlık yaptı. Muvaffak oldu ve ar- ,iki elimiz kanda olsa, güler, söyler, ge- giderse, şekerin akıbeti, §iirden beter 
kocası olduğunu ileri sürer. Halbuki ka fok• yıldızlarındnn: R•ş~l Hüdson kadaşlarının ısrarları karşısında sine- ,zer, tozar, hoplar, sıçra.:ı~. ~ .olacak. Adını anan, suratını buruştu • 
dın bu iddiaya fevkalade slnirlenir. N } maya intisap etti. , Sade bayramlarda gulup eglenmeye ,racakl 
Erroı Flynn lle Lily Damita: Yeni ev y eni bir apO yon Jon Bloudell bir lokanta işletmek :s- .o kadar alışmışız ki, onların haricinde, Babıfıliyi çıkarken, kitapçı dostu:n 

li olan bu çift bir aralık biribirlerile terdi. Bu işe başladıysa da mütevali zi ,ki günlerde eğlenilrnesini adeta yadır ~Semih Lutfi ile konuşuyorum: 
darılmışlar ve iş ayrılınağa kadar var- filmi yanlar karşısında figüranlık etti ve son gıyor, garipsiyoruz. Bazı fazla nikbin - Hediyelik epey kitap satllmıştır 
:rnıştı. Sonra barışmışlardı. Şimdi her ra sinema yıldığı oldu. meslekdaşların, yazı haline gelmiş kah ,tabii? 
ikısi bu vakay

8 
temas edildiğini iste- Georges Erent İrlanda ihtilalcileri- ~ahalara benziyen kelimelerine bakar- - Ne gezeer? .. Şimdi herkes kitabı 

lnezler ... Adeta hiddet ederler. Filmi " Greta Garbo, ile nin ileri gelenlerinden biri idi. Müca- sanız, bayramı büyük bir neşe içinde ,dostuna değil, düşmanına veriyor. Si-
Jean Harlov: Bu güzel yıldız Villi- "Şarl Buaye,, çevirecekler delede mağlfıp oldu ve teselliyi sinema geçiımişiz. Bu satırları okuyunca gay- nema, tiyatro, gazino, balo, çay var • 

am Pavel'den bahsettinnez. hayatında aradı. Ti ihtiyari : ,ken, kitaba kim bakar? .. Eskiden ka-
Jean Cravford: Çok iyilik etrneği se- . Meşhur san'atkar Şar1 Buaye, pek Olivia dö Haviland, ali tahsil gör- . - Acaba, dedim, biz neden farkm· dın kafes arkasındaymış. Erkek onu 

Ven bir yıldızdır. İyiliklerinden bahse- yakmda (Kontes Vale\·ska) adında bü rnek ve bilalıara avukat olmak arzu- pa değiliz? Yoksa, ne§e bizi, neşelendi- ~peçe altında görürm~. Binacnaleyh, 
<lilmesinı istemez. yük bir film çevirecektir. Bu Iilmde · sunu beslerdi. ğimizi bile farkedemiyecek kadar sar .aşk, iki taraf için de esrarengiz bir mef 

R ,hoş mu etti? ,hummuş. Ve iki taraf ta onu, kitaplar 
onald Colman: Stüdyolardan, ışın· kadın baş roliinii (Greta Garbo); (Na- Jeanetle Macdonald'm düg"'UnU Ve bu merakımı yenebilmek için, et ,d~n ~k~yup ~ğrenmeye çalışırhır.mış. 

den, tiyatrodan, slnemadan, herşeyden polyon) roıu··nu" de Şarl Buaye yapacak d h 1 ş d 1 a? H kes k 1 t bahsedilm · · iste F k t k B · . yaklaŞiyor! ;rafıma a a a ıcı göziyle bakmak ka- , ım ı ~.Y e mı y . er aş ·ı n a~-
:ıııt ~~ını rjd ğıa a ö alrısı e· )ardır. M. G. M. kumpanyasının neş!'i· .. . . . ,rarile şehirde bir gezinti yapmaya ka - ,tan degıl, hayattan okuyor. Daha dog-

a en ayn ı nı s yetmez. Ş 1 B . k Guzel seslı ınema yıldızı Janet Mak d' E ı· A tk" .. k rusu okumuyor vaşıyor' 
Kay Francis: Bu güzel yıldızın koca yatma nazaran ar uayemn afatası donaldın Gene Raymond ile evleome ~ar:~=~ vve a rnavu oyune a • ' ~ * ... 

sı Delmar Daves'tir. derler. Buna rag~ _ ;Napolyonun kafa tasına çok benziyor . H · anın 17 in · .. .. . ar ı · r:ıı merasımı azır cı gunu yapı- , Akmtıburnundaki gazinoda buzlu . Bayramdan evvelki yazımı okuyan-
en bunu tekzip eder. muş. laca~~ı:.. , k .biramı içerken, gazino sahibi Marko· lar, bugi.inlerdeki kazançları (!) do!\: -

Stüdyonun makyaj şefi Jack Davn- Dugunden sonra san at arlar uzun . torların kazançlarmdan fazi Jed k 
ın yapmış oldugu· tetkikata nazaran bir balayı seyahatine çıkacaklardır Ya · S" 1 b k ı ? d d' b d , d ı ı · 'k~ ı ı 0: ( Holivut) ta kumar salgını!... 

Hollvutta kurnar iptilfısı son haddi
l'le vamııştır. Sineilla san'at:kar ve yıl-
d • 
ızla n arasında kumara dadanmıvr n 

llarınakla gösterilecek kadar azdır.' 
d Son aylar içinde Clover Club adın
da yeni bir klüp açılrnı.ştır. Bu klübe 
evam edenlerin ekserisi sinema san

ttkarlandır. 

..... ............................................ . ...... :..... - 0~~l e a a ım. e ım, a.yra."l'lı u U) an ıran ce ep erın şı ayet e .rı ı 

Napolyonun kafası ile Şarl Buayen~n burnu 8 santim halbuki Şarl B _ ,nasıl geçirdiniz? ,hatırlayacaklardır. 
kafası biribirierine çok müşabih imiş. nin burnu S,lS ~antim imiŞ'! uaye . Gazino sah.ipliğ~ni sAaz çalm~va ter : D~n rastladığım dos~ların hemen 

Çehrenin uzunluğu her ikisinde 21 Holivut sinema mahafili bu tilmin cıh eden eskı sanatkar evvela kemalı hepsınde. ka\'6adan yenı çıkmış baer 
,sar.~im imiş. A1nın genişliği her ikisin çevrilmeye başlanmasını sabırsızlıkla ciddiye~le : . . . . ınsan yorgunluğu vardı . .Hemen hep!>i 
de 12 santim, çehrenin genişliği 13 san beklenmektedir. - İkı asprın yutup bır çay ~çtım, ge de: 
tim, çeneden buruna kadar olan me- İki büyük san'atkardan hangisinin ,çirdim! de~i. • . • . - Bittik! diyorlardı!.. Tebrik mek-
safe 7 santim tutuyormuş. Yalnız bu- daha çok muvaffak olacağı merak u- Sonra gulerek ılave ettı: tuplarına posta parası vermekten, zıya 
runda fark mevcut imiş. Napolyonun yandırmaktadır. . - Hastalık mı bu bayram dediğin ya-~ ret savmaktan mahvolduk. Niyetimiz 

hu? Nasıl geçireceğim? Kendi kendıne (Devamı 10 uncu sayfud:ı ) 



10 Sayfa 

Te kilitı Esasiye Ka u u 
Millet Meclisinde kanunun bazı maddeterinin t dili 
etrafında yapılan müzakereleri aynen neşrediyoruz 

(Dünhü nüsha.dan mabaat) s:ı.dınnz dlnln memleket lşlerlnde nıiies.sk ve 
Arzettlgim prensipierin başlıcalannın Teş- fmıU olmamasım temin etmelttlr. Blzcfc IlUitll

tlliıt.ı Esasiyemlze geçmesi. Atat.ilrkün pren- ~ın çe:çevesı ve hududu budur. Arkada.§lar; 
Biplerine mllletçe beraber bnllıl.ıiımwn ve blz şerayli sallten1n geçm~ hükümlerinden 
samımı Dglmiztn hukuki lfadesfdlr. Biz ıs- ~ok zarar gören !)tr mllletlz. Onun nma gö -
tlşoruz ki, ıcy:ıset ve leraat sahalannda yap.-1 reneklerinden gene en çok zararı blz Tfirk
tı§ımız işler irfan ve vicd:ını hukuk:llerd& ~ görmüşUzdür_ Çünkil Türklerin luıslctı ve 
yer bulsun ve hukuki hayatın mebdel, men- karakteri, lnand$ şeye sadıkane raptı kalb 
şe! ve lstinatgfıhı olsun. o ltlbarl:ıdır ki. etmek ve onun ~dıı. kanını: dökme~ı ve 
devletçlllk vastını Teştll!tı Esasfyeye koy- hayatını feda etmetı ~ Ferd ve alle 
mak karanru verdik. hayatında beğendl~ ve Inandığımız nh • 

•11. f •1• f ın esasianna batlıiıimuz da bundruı ge -
ı ıye çı ı vas ı nr. 

Abtürkün vazettiği prensipler Türk'tfi.r. Liıtfii iifid ÖZDEŞ CKırş_chlr) - Yl~t 
Yani asllyetı ve ~ 1tibarfle t:ımamne mlllettlr. 
milletin kendi secfyes1nden aiınmı.ı onun Da. V. iiJaii KAYA CDevuınla) - Hiç bir 
bütün ihtiyaç Te zaruret.ıerfne uygun olarak din kendlsfnl miidataa 1ç1n Tlirkler Itad.ar a
seçDmiştlr. Bu pre~er aynı umanda zlmkAr, Türkler kadar fedakAr bir mlllet bu
türtçüdür de .. Bu ltfb3rladır Id m.llllc1lik vu- Iamamıştır. CBtavo sesler.t, alkışlar) 
tı ten~den çıka.n tıır zaruret olur. CBra- !:ger, dünyada ısı~ y~ors:ı, 10 asır-
va sesleri) B-.ı milletin son asırl.arda, erek e- d:ınberl kendl.sfnf. -·-· 
konomik haynttn, gerek sosyal hayatta çek - Rasih Kaplan <.Antalya) -Tam 12 asır-
tlı;l elemleri burada tekrar etmek l.stemem. clınberi. 
O son sanınıann hazin sahnelerini Atntilr - Da. V. Şükrü DYA (Devamla) - ıo. 12 
tün nutuklannda açık olarak gönnek müm- asırdanberi kendisini müda!aa eden Tiirkle
kündur. Eğer tekrar bu acı hatıralara dön- rin koluna, kanma ve lta!asına medyundur. 
memek. bu elim hayatı yaşamamak ve beşe- <Bra.vo se~ ~r.) 
rlyete de böyle bir felftket hazırlamamak b- Bl.zlm d:ıvnmız btı hakfkatm da çok- !ev -
tcnlyorsa, Türk Millet!, behemehal Turkçll klnde bir davadır. Biz dlyoruz ki dinler, vlc
ve millici olmak lazundır. (Bravo, çok Y1!.f6 danlarda ve mabedierde kalsın mnddl hayat: 
sesleri) (Al~Iar) ve dünya ~ine karışna.stth Ko.r.qtırmıyoruz 

T'•rk Mllletlnl beşertset tçerlslnde mede - ve kanşt.ırmıyacqız. <Bravo sesleri, alkıt
nl) ete ynrar, sulhıı. hfı.lı:lm, mümt.aı. bir ca- lar) 
mJa yapmak fçln evvel emirde TOrk milletı-
nı f5tlkbal tarihinde de lAyık oltfuta mede- Tarikatler meselesi 
niyet seviyesine çıkarmak lAzımdır. 'l'ürlderln fena mıru olarak dlter bir teyi 

Bu itlbnrla mlllicl olmak bhlm zarurl eta- de b1r takım t&rtkatla.1'1L salik olmasıdır. Bl
rımızdır. Fakat blz1m mllllci 1ianmız do.r ya z1m blldi~. Ttfrk Için yegO.ne do~ rat 
lnhls:ırcı der;Udlr. Blzlm mllltci~iz me - ve tar:U!:at milsbet mmıere ~aya.nnn mını -
denr bc.şertyet Içinde onun esash btr unsuru :retçllfktiT. Btı yolu tutmak Türkürt nmctdt Ye 

olarak lnsanlı~ın DA n teallslntt ve bütin manevt hayatı ._. en fıü"ytilt ku-nettir. <Bra
dUnyayı mes'ud ve mereffeh yqatm.ıJa mA. - TO seırenı. alkııJlar} Bunun Içindir 11 eter ıru-
tuf blr mllllclllktir. rad& burada. vatandaşlarımızın kalbinde bu 

.... yanlı§ gidlşle.re ~ük bir rabıtn kaliDilS& o 
HalkçıhglmlZ rabıtayı B. M. Mecıtmıın kanırDe kökiinden 

erek bu tarikatıardan uza~rmak lstı-
nıter bU vas!ıma da ~ ohnakUr. :yol"UZ: (Era'VU aesle:ri) :KoıJdlıtumuz. prensfP

Halkcl olmak fı.llcenablıtunı:ıın nazari bir e- lerden blri de budur. 
seri de~Udlr. Zaten biz prenslplerfmlzf ko - Ç'ff • • f k 1.'1..: of 
yarken geçml~ zamanıara a!d veyahut ın - 1 Çlnln Opra SaHIBI maSJ 

· sanlarm yüksek hlslerlııden mlteoreılld mil - Dt~ prensfplerfinlzden maddelerde tesa -
oerred mefhumlara kapılarak koymadık. dür edeceğlnb bir tki nokta daha vudır. 
Blz dofrudan doğruya. sulh ve. medeniyet l- Bunlardan blrl; çifteiyi toprak sahibi yap -
mill olarak bir Türk lstiklAllnl ebedlyen ko- ma.ktır. Arkada§la.r; 1& mllyon Türtün ııs 
rumak tçln ne glbl §artlar dalresinde yapıla- milyonu çiftçldlr. Bu 15 mllyonun b1r ~tu 
cııttını anyarak ve Icabeden .ısartlan tesbit kendi topra~ında ~alışmıız. Çlttç!yl, Tür:t 
ederek nld~ımız halkçılık hfr merhamet ese- çfftçlstnt toprat ııahlbf )'apmak demek, Türk 
rt de değildir. Halkçılı~ız cJ.otrudan do~ - çlftçlslnl yanı Tllrk eberlyetinl kendı e~ 
nıyn bu memleketin kurtarılması, m Ustaldl nomlk. mukadderatınn sahip kıla.rnk bu mem
olarnk lnsıı.nca. yaşama&ı lçln bir fartı ev - lekct Için hayırlı. ve aktit bir eleman yapmak 

veldlr. Blztm halkçılı~ız: halka d~ru. halk demektir Bu büyük kütleden e~er büyük blr: 
için değil, hnlk tarafından ve halkla bera - menfaat bekllyorsak, i5tek:ftıln, f>erfklnln top
ber slstemldlr. (alkışlar) Bu 5htem memle- ra ında çalışmaktan kurtannalı, kend!Sfnf 
ketln doıtrudan d~ruy& halk taratmdan lda- kendisinin olacak olan. topraldara Mk.Un l:ıl
reslnl lsUhdaf eder. Bizde ferd ve mnıf lmtı- malıyız. (Kurtaracatpz sesled) • 
yazı yoktur. Bütün vatandaşlar Qzerlnde ka- Asırlardan ve uırlardanherl canlarfle. kan
nunlnnmız tarnarnDe m(hrui olaııak mer'l ve raine mfida!aa ettlklerl topraklardan elinde 
carldlr. İttılfumıza nsıl ol&cak da cezasını. kalan kmmdan olsun kendiSine lıür ve e
g6nnlyecek biç bir kananı kabahat yot: - fendJce ya,JnyabDeaff kadar bir parça ver-
tur. rnek, hiç bir ktmse:Ye. çok giirülmez n.nne-

H::ı.lkçılıj9mızın tatbikatta ve f.qrlt ıı:yatta derlm. <Bravo seslerl. alkı4larl. 
yent yenı elemanlar olarak clhana numune f l . k"- . 
olacak kadar nmye vann~ htıtukt eserleri ş enmıyetı topra tilrl rşletmek 
vardır. Partımizin her sene toıılanan ocat Bunun tatbikını lrolnylaştırmak fçtn Teşld-
ko .. ~,.eıerı. \ld senede bir toplanan vlliyet lA.tı ı:aastye Kanununa bt: tayıd koyduk: 
kon rE'lerl, dört senede blr toplanan büyük Bu kayıd Büyük Başveklllmlztn de bDTCSile 
kurultayı: Avrupa hukukunda lnJsfyntlf. le- söyledltl glbl. hiç klmseııJ.n hukuku t:ısarru
jlsl +ır ve referandum dennen esıısl:ınn a - fiyeslne bir ta.a:rnız te.şkll etmek. Biz Jşlemt
mer tatbikinden başka bir ıteJ de~dir. Blz yen topraklan Işletmek içfn, fşslz kalan top
yapt •!'!ıınız ~eri her sene bu kongrelerde gOz- raksız köylüyü topraklandırmak tçln kanun 
den r.eçlrlyoruz ve oradan alınan neUcelerl yapıyoruz. Elbette tolll'ağnn ~n ve fşle -
huzuru Allnlze nnetınekteytz. Büyük :Mecll- tebUen çiftçl bfzfm en büyük ya:rdınumıza ve 
sin kanunlarındaki 1Sabetfn ~n bfiyük l'ımtıı hlm~emlzc mazhar olacak bir eıcmandır.. 
de ı =tlkın tlkfrlf'rine almak ve miitale:ıl!lnna CBrnvo seslerU Gümrük kanunlarımızın, e
lll.yık oklu~u e emmtyeti Yereret t::ınunlann konomik lmmmlanmızm hedefiert hep bu -
lııııırlanmasında. müesslr kılmaktadır. Bina- dur. Ege.r bfz çfttçinfn yülsek lstlhsal kıı.blll
ennleyh bu kadar lüzumlu ve önemli bir pren yetinden Istifade ederek ana aynı zaman -
slbin Tc.şkllfltı Esaslyeye girerek tımmenln da miistehlik bil' vaal.yete koyman k ekano
vicdanında bir hukuk esası olarak teHıktô e- mide yaptı~z Işler dnhUI pazarda mü~-
dllmesi elbette çok ıyı ve zanırl bir feydlr. rlsfz kalır. Blzde koylünfin oca~ı tütmezse 

lAiklik vasfl fabrikanın baeası &öner. Yapt$mız ekuno -
mik hareketlerin verlmii olabllmes1 tçJn be-

A,.l<:adaıılar· bu memleket Uhfnletin ve helnehai Türk köyliisünU ~ Türk çiftçlsinl 
gny• ı m~ull;rtn vicdanlııra fımn olmasından mü.stahsll oldı$ı kadar müstehlik vazlyete 
ve Devlet ve Millet lslerlnl gormeslnden çok de toyacaıtız. Bugün ancak kendini geçindi
zarar gormüştür. E~er Türkün yolu bnşka rlr vaztyettPn turtararnk, meden!Yt"tln Insan
yerlerden geç E'ydi ve ortn a ırıarclılkl zn _ lnra. verdiği ıı:ındetten, zevkten hissedar ~ -
manllrda kenc!i bildJt:ı. kendi yapt·\rı kanun- met lstlyot:UL C.Alkı.,ıarJ ıtedenlyetln bugun,.. 
larla Idare etseydl Devlet -.e Millet ldar~fnl ku yüksek huzur ~ refahllldan Turk mille -
mıs••k ve doilmn.tik esasıara ball:uni.A)"dı tlnl mn.hrum bımknuık bizim l~fn ziil ve ,ın 
llk zamanlarda ve Osmanlıların Dk devlrle- olur. Elbette ki mahrum bırakmıyncn~z. El
rinde oldu~u gibi kend1nl kendi tanunları Ue bet.te k1 Türk milleti kendint umumi refah 
ve w ullerl lle idare etseydl bugünkü bulun- ve saadet BeTtyeslne c;ıkİU'llcn.ktır. Bu da ls -
du~·ından d::ıha çok flerl ve genf~ olur ve me- Uhsll kahlliyetını artırma.k saveqnde ol& -
denh ete daha çok hizmet ederdi. Türk mU- cak~ Ko:du~umuz kayıd bundan Ibaret. -

'~dil - rdü"ii teUikeUerln tır . uu;er uvı gene bfiYiilt B:ı~vektlln sırn -letınin son asır.... go 6 
' sında sovlecuı;ı glbl hükfimet tt-!!kllflhııda gö

çektl~l sıkıntıların sebepleri. aslı bir takım rülen bir lüzum üzerine yapılrm!ltl!'. H'nk(l -
gayri mes'ullerin ve gnyrlmer1 menba ve reette ııiy:ısi mfute~Iar lhda.sl di\sünhlmüş 
vası :ılann yaptı~ları kanuniann altında ze- ve bunun zaruretl: görfılmü$tür ve kabı hlıı
bun ol:trak Iş gormek mecbarfyeUnde kal - sedllml~tlr. Bunun tatblkı Için Te'-'klli\tı Esa
ma ıdır Mn-temkl tn.rlhte determ.lnlstlz, ma- slve Kanununda formallteye nid b~I mnd -
dem l tcrn:ıtt:ı. pragmatik maddiyetçlvlz, o delprin del"l.,mesl Icab etmfıı•tr So.,., ol::ı.mk 
lı.nl l kendl kanunlarımızı kendimiz yapma- klltl d ond:ın P.J:anttfr 
Iıyı:: Kendi cemaatımızı mnvPrnyı dünyaya etirilen ~dll·~=dlll ıC:b eden zanıretıerl. ve 
taa ' ' ık ede" ht-r turtn endi lerden her türiii Arlmda:ıu ıır •""' 
Jnl"ı' i h:ıyaıter n mlibf'rrn. olarak tnnun- C'umhurlvet Halk Pnrtlslnln prenslplerln\ 
lar ızı bunun n lcabl:ı.rını, maddi zarurct- vilkı::ek hu.,.urunu:zda muhtasnran nrzetm!ş 
leri goz önundı- tutarıık yap,nalıyız. Mem- oluvonım El!er bana verflen vazıt,.~ kısmen 
1 k ın maddi hayatı ancak bu suretle kur- nlrun yno bllmlşsem bPn!m l!;ln büyük b!r 
te h.. Mnne\ofv:ı.tı ıçın Tur'· n temiz tılakı- ,.,....,r ir R mu da. n~etmt'k 1.: t.!'r ki bl.,.lm 
n~ 1 ktş:ı.r c' Urmek kAfi r O!lun lçlnd r ki ııü•l n l1 ü lenlanrnız ~e teklltler'n: lz "l.DC.:tk 
bl t er şeydan ıvvel 1\lkl tmlrt ll!'ı.n ettik t .. h'ni·C' lktlrnn ettikten snnr~ _ 1 lk ola-

. Kaııunlnrımı7.l o'la !!Öre> v;ı tık, şlmdı de Tc•- nur Untı•T" <ımalıdır ki bizim kırrr':;. 'l"!l•ız bU
kil •ı Esa.stye Kanunumu., koym k ıstıyo- v ı'k esa • ,. an bl.ri de meml • vt- mllle
ru E h:ısın vicdan hurrlyr lerine VE' iste - tin r1ult ... deratma ynlnız ve yal .. Büyük 
dlkl rt diniere tntısnbınn zerre kndnr muda - Millet Meı-Uslnln htı.ldm olmo.sıdır. Uük.lmlyet 
hnl miz yoktur. Herkesin vicdanı hurdlir. MUletındtr. (Alloşlaz.) 
Bizim istedi~lml7. hurriyet, Ifılklltten mak - (Arkası var) 

' SON POSTA 

Amerikada 
Esrarlı 
Bir cinayet 
evyork sindikalan re i sin i 
şehrin meşhur zengini 

Rosef mi öld .. rttü? 

Şubat 26 

a ık yiyoruz ? 
s-tün Türkiyenin istihlak ettiği balık yalnız lstanbulun 

•stihla ine tekabül etmiyor. 279 b·n çift palamuUan 
240 bin çifti ltalyaya gönderildi Birkaç gün önce N evyorkta bir cina w • 

.~ Id arz t !":ni garab t do la ·• Kanunusani ay1-- içinde tutulan 279J ger balıklanmızı da memleketlerıne 
Y"=" 

0 
u ve ~ e yısı 9 b' 'f · 1 b ld - d ek · · I 'lk ''b ·-' le bütün Amerika efkarı um.UII4yesini bin çift tor.iğin 1 m çı ti stan u a, gon erm ıstermş er ve ı tecru eya 

,pek yakından alakadar etti. 25 bin çifti Anadoluda aatılmış, 240 yapmışlardır. Fakat us~u~ru ve bazı 
Öldürülen zat, Nevyork sendikalan bin çifti de harice g9nderihniştir. Bu cins balıklar ltalyaya gıdınceye kadat 

reisi Redvood'dur. ayda ihraç edilen balığın miktarİ' da- çatlamakta ve yenilmiyecek hale giy-
Bay Redvaad ~ gün a~am yemeğ~ l:iilde sar.folunanlardan aşağı yukan mektedir. Şimdilik bu istekten vazge-

ne birkaç dostça~ Fakat yem-=k altı misli fazladır. çilıniştir. 
z~ ~~l~l~-;~! ~~ ~- Diğer cins balıklardan tutulan 934 Et fiaUar1 nuz mey ı.w. .~ UALu. U'Q.LWŞ O.lilil: nn· l 
safirler de salonda Bayan Redvaad ile bin kilonun 700 bin kilosu stanbulda: Et fiatlan. etrafında yapılan bir i .. 
ko.nıışaı:ak bekli.yqrlardı:. Derken bir yenmiş, 168 bin kilosu Anadoluya yol- tatistiğe göre 937 yılı etin en pahalı 88." 

den bire birkaç silih sesi işitildi. Bekçi Ianmrş, 62 bin kilosu da harice sevko- tıldığı yıldır. 935 de Karaman koyu• 
köpekleri de havlamaya başlaclılar. lunmuştur. nunun kilosu borsada 36.25 kunışa. 

MiSafirlerden: biri: İstanbul müstesna olmak üzere Tür 36 da 34.75 kuruşa satıldığı halcie 3Z 
- Hayır, sill1h se~ değ:U, motosik!et kiyenin tekmil balık istihlaki lstanbul yılı başında 48 kunışa fırlamıştır. Kı• 

patırdısı: o:ıac~ d~ _ istihla.İrine tekabül edememektedir. vırcığın kilosu 35 de 42.75 kurup ı. 
Fakat Bayan: e vood sapsaı:ı. ayaga ltalya balı.t-1'--t taTikten başka di- ken 55 kuruş olmuştur. 

k.aikmrş: ~' 

-Yok,. yok; silah sesidir. diye mınl '' 
damyard~ Birden bire salon kapısına asıl öldüm ve yeniden doğru koştu. Köşkün ôahçesine çıl{tı. 
Davetlffetr cı. onu takip ettiler. Dışa· 
rıda hepsini feci bir manzara bekliyor-
du: Baş: Redvood kapıda. kendi ot.omo 
bilinin direksiyonu üzerine yığı!Iruş, 
kafası rüvelver kurşunları ile delik de 
şik, ruhsuz bfr hald4t yn .. , vordu. 

Haberdar edilen polis de:hal ye~ti 

ıdi ·m? nası rı m.,, 
(Ba.ttara.fı 7 nci sayfada) nihayet orada öğreneblldim. Meğersa 

- 7 ... büyük kağıt. benim ' milyonu !kııybettikiro gün, d .. 
Rakibim olan Westmlııster dükü kA· niz kenarmda da yüzü gözü darmada-

ğıt istedi. ğın olmuş bir J'apon cesedi bulmUIJ • 
Demek ki eli: zayı& Derin bir ne - lar. 

fes aldlın. Benim 5 milyonu kaybedŞm ne bfl 
Beş mftyonu kazanmak ilitimalim Japon ölüsünün arasında derhal btr 
çoğ~ münasebet kurmuşlar; ve olsa olsa bu 

Westrmfnster dükü: kAğıdln.ı aldı. Ve ölenin Sessue Hayakava olacaftna 
birdenbire sarararak önüme serdi hükmetmişler. 

* - Çektiği kağıt beştL Elinde de ü
çü vardi.. Benden bir fazlasile yani se· 
ki.zle beş milyonu kazanmrştı:. Hadise, Arnerikaya aksetmemişti. A• * radan bir seneden fazla bir müddet 

Yüzümdeki acı tebessümü hiç bırak· geçtikten sonra bir gün Amerikan ga .. 
madım.: zetecilerinin eline, Fransada çıkan ve 

Maktül ve katili olmakla mamun _ Ne yapalım, dedim, kalktım. Et _ benim öldüğümü haber veren bir gAr' 

milyoner karfl karşıya ra:fımdakilere şampanya ısmarladım, zete. geçmiş. 
ve izlere bakarak kanaat getirdi ki, Bay garsonlara bol bol bahşiş verdim ve Hav~dis b~yat ~ <>1.~ Amerikada 
Redvood evinden yüz metre mesa 1:. • d .... 1r .. rak eve geldim ve neşredılmemış oldugu ıçın, o da der ~ 

uıraz sonra a ~ h ı b Im ~ 'b" 'b" h dl_. fede yol kenarına sakla.nmış olan bfr ertesi gün de Arnerikaya gitmek üzere al ma. u u~ mıgrı ı gı ı ava ~ 
kaç ~i tarafından taarmza uğramış ha 1aruy rdum. Sabahley~ kanm gazetesıne SO dolara satm~, ve benim 
e ölmeden önce otomobili evinin ka- ~u~ ölmem keyfiyeti Amerikada da böyle 
pısma kadar getirmeye muvaffak ol- _ Baksana gazeteler ne yazıyorlar'l çı~ış. V 

muştur. dedi Sen .. zde ölmüşsün... Üstelik Şımdl ben Sessue Hayakavo sagım, 
Fakat kim öldürdü, neden ötdürdü? herkesten : taziyet telgraflan alıyo - o1medim. İşte kendi imzamla macei'B' 
Sivil araştırma polisleri çok geçme- rum. mı yazıyorum. 

den beklenmedik bir iz: bulchılar. !.ı!ak Yalnız taziyet te.Igraflan mı ya... ------· 
tul Bay Redvood birlmç. haftıadarı her~ Karım aşk mektupları da alıyordu. Eskişehirdeki köy m uafHmleri 
Nevyork:un meşhur zengin.ii ve tünel in eSizin pis suratlı Japon kocanız ge- kursu 
şaatı mütenhhidi olan Bay Rosef ile herdikten sonra müsaade ediniz de bü~ ' 
~iddet1i bir ihtilal halind~di ve Bay yük aşkımm, sarsılmar duygulanının 
R;dvood! o sıralarda Rosclin yapı tez- mac:klil~ §eklini, yan~ kendimi, vll
gahlanndan birçoklarında çıkı:nış olan cudumu ayaklarınız altına sereyim• 
gr~ erin riyasetiru deruh te ettiği. içi.n dl:yorlartk 
mılyoner kızdıkça kızıyordu. Hatta buı Halcikaten bütün gazeteler, benim S 

gün :- w. milyonu kaybettikten sonra sektei 
- Sizin derinizi yüzecegım. Şinıcf:ye kalbden öldüğümü söylüyorlar, ve 

kadar hiç kimse benim aı:?elenıi greve cesedimin mor~a.a olduğunu anlab. -
t~vik etmem~ti, diye ba~mış.tı. yorlardı. 

Acaba Bay Rosef tehdıdinı tatbik Biraz sonra kapı çalındı, odama 20 
mevküne koyarak Bay R:~~oo~'u ay- tane genç ~zete muhbiri girdi. Bir - tır. 
lıklı katiller va sı tasile old~rtt~ mü? birlerine bakıyorlar. 
Şimdilik muhakkak olan hıç bır ~ey - Amma sahtekar!. Kendisini nasıl Amasya halkevi reis' 

Afyonkarahisar (Hususi) - Ilk 
tedrisat umumi müdürü İsmail Hak • 
kı, buraya gelerek vali ife maarif işleri 
hakkında görüşmüştür. 1 nisanda açı
lacak olan köy muallimleri kursuna a.
kerlikte muvaffakiyet göstermiş; okur: 
yazar elli kadar genç gönderilecektir, 
Bu suretle gelecek sene bir çok köyler: 
muallimsizlikten kurtulmuş olacak • 

yoktur. Yalnız aleyhinde ~uvvetli ~üp da benzetmiş? diyorlardı. Ben de bun-
heler uyandığı cihetle ı>_<>lis ~ay Rosef lardan hiÇ bii: şey anlamıyordum. Amasya (Hususi) - Halkevi reir 
için adiiyeden bir tevkıf muzekkeresi * liğine belediye reisi Celal Eren aeçil • 
istemUjtir. Arnerikaya git~ işin mahiyetini miş, vazifesine başlamıştır. 

Bayram nasıl 
Geçti? 

[ Baştarafı 9 uncu sayai.ada 1 
birkaç gün izia alıp ta, sırt üstü yatıp 
dinlenmek! 

İnsan bunları dinledikten sonra, gay 
ri ihtiyari : 

- Acaba, diyor, şu bayramı neşeli 
geçirdiklerini söyleyenler kimlerdir? 
Yoksa bazı kimsclerde, pespembe ka
naatf uyandıran, bayramı geçiştirmiş 
ohnanın keyfi midir? 

Nacl Sadullah 

lpsalarla göçmenlere yardım 
lpsala (Hususi) - Kızılay cemiye

ti göçmenlerden fakir ve kimsesiz o -
lanların yirmisini giydirmiştir. 

Göçmenlere tarialarma ekmeleri i
çin mısır ve susam tohumu tevzi edil
meğe başlanmJştlr. Bundan başka göç
menlere ketentohumu, yulaf ve kuşye
mi de dağıtılacaktır. 

~~~~~====~~====~======~ 

Manisa Halkevi kayakçıları 

Ödemiş, (Hususi) - Manisa Halkevine mensup kadın ve erkek 1 SO kadıt: 
kayakçı, kayak sporu flletlerile bil'lik te Bozdağa çıkarak karlı te~elerde ka .. 
yak sporu ya~lardır. Kayak sporu için çok müsait olan Boıdagda ıaı.yak 
çılar heyecanlı ve n~ dakikalar geçinnişlerdir. 



Fransada üç buçuk gün 
süren bir muhakeme 

Fransada milli 
Miidafaa komitesi 
Paris, 25- Mebusan ordu encünıeni 

askeri idare birliğini V€ daimi bir milli 
müdafaa komitesi ihdasını kabul eyle 
miştir. Bu komite Harbiye, Deniz ve 
Hava bakanlarile Mareşal Peteniden 
ve kara, deniz ve hava orduları erkanı 
harbiye reisierinden mürekkep olacak
tır. Mezkur komite harp halinde de ylik 
S€k harp komitesi haline inkılap eyıe
yecektir. 

[!ERBEST SÜTUN l 
Köy muhtarlan için rnektop ve 

kurslar açmak lazımdır 
Hüküm sabaha karşı verildi, genç bir kızı öldürmekten 
suçlu olan sabıkalz kellesini giyotinden kurtararak kürege 
mahkum olmuş, fakat nıesele hô.la aydın/anamamıştı 

ı 
* .. • ------------'! Bayrama tekaddüm eden nüshalarıınız

dan birinde İngiliz ve Fransız cinayet 
nıahkemeleri usulleri arasında bir m·.ı -
lıa)ese yapmış ve bu arada 1')-a-asa el
Jıirı umumiyesini meş~ eden son ci .. ıa
yet muhakemesini ele almıştık, mesele 
fuydu: 
Geçen sene Shaumant kasabasında bin
Uşı Mareseot 'nun 5 yaşındalti luzcatı
&.1 Nikol bybolm~tu. Altı ay sonra ka
sahanın kenarındaki ormanda ce edhd 
buhtalar. Biraz scr.ıra da Solday lsmltı
de bir adamı !fÜphe üzerine tevkif etti
leF. Solday'ın aleyhinde el ile tutulabl
lece-k derecede kat'i delil yoktu. t"akat 
adam küçük çocuklara masanat bir ah
riksızdı, Te mazisl de o kadar kirli idi ki 
'iri heyeti bu adamı tereddüdsüz ldama 
mabkfim etti. Kafası kesilecekti. Fakat 
temyb maıhkemesl şekil noktasından 

laükmi bosda n Jtanun miicfbince dava
yı bir b~ka ~brin jüri beyetine yol -
Jadı. Şimdi mahaterne burada başlam" 
Ye netlcelenlnceye kadar tasılasız de
• • etn.ı,ur. 

lik .. nıubakemeyi ltir roman 
rfbl okunacak luulsr merakJı n Jüri ıı
ınaliine tibl memleketlerde cinayet dava
larAır.ı auılıirillait6 ftoktasmclan fay
.... bal • .._ ~ya llaklectiyoruıı: 

Dijon (Şubat) - Soclay'i Dijon 
mahkemesinin maznunlara mahsus sı
rasında bu kadar sakin, bu kadar so -
ğukkanh ve başını kiyotinden kurtar
mıya bu kadar azimli gördüğüm za • 
man Chaumontda hü'krnü yediği günıl 
hatırlamaktan kendimi alamadım. O 
gün muhakemenin ilk eelsesinden :ti· 
baren taşımakta olduğu riya maske -
aini yüzünden atmış, birdenbire hid -
c!etten köpürerek h&kimlere, jüri üye
lerine ve dinleyicile.re bir avuç küfür 
savunnuştu. 

1 ki taralın avu ltatları .• 
Salon hıncahınç doluydu. Ben daha 

dolu salonları da hatırlarım. Fakat se
yircinin bu kadar dikkatlisini, bu ka -
dar hürmetkarane sükutisini gördüğti· 
mü biliyorum. 

Maznun yerinde Soklay, iki jandar
.rnanın arasında sessiz ve soğukkanh .. 

Müddei y-erinde binbaşı Maresko, o
muzuna yüklenen keder yükünün al -
tında çölonüş gibi ve alnında çizg!ler 
dolu. 

Avukatlara mahsus sırada maznu -
nun vekili, Parisin en meşhur avukat
lanndan Met.r Jean - Charles Legrand 
ve Chaumont barosundan aldığı iki ar· 

Avukatı 

kadaş, Metr Mialon ve Metr Bauchlin .. 
Müddei de: 
Müddeinin vekili Amien şehri baTo

'ftJJldan Mctr Ernest Honore .. 

Ilir anla§ma .. 
Reis ilk sualleri sonnıya bazıdamr

ken Melr Legrand ayağa kalktı. 
Üstadın sırrını bildiği bcklenmedık 

hadiselerden birile mi karşılaşacağız 
acaba? 

Fa'kat hayır, sadece üç beş cünılesi 
var: 

- Dijonun muhakeme yeri olarak 
tayin edilmesine itiraz etmiştim Mü -
ekiilim ilk ~uçlannı burada yapmıştı. 
M.uMUn. hav•ı ıdkınl1Jı gelebilirdi. 
H1kikatte phsan burada jüri heyetL -
nin bitaraf bulur~acasmdan eminim. 
Binaenalf')'h tt'ınyiz mahkem<:-sinin 
itirazımı varit görmey~~inden mütecfi
slr değlllm, dedi. 

Köyün .i~a.r ve inkişafı muhtann bilgi ve dirayetine bağlıdır. ı 
ftalya ve Milletler Cemiyeti Halk bılgıh ve faal muhtarlar vasıtasile harekete getirilirse 

_ kalkınma tabiatile çabukl&Jır 
Londra 2.j (Hususi} - Romadan 

bildirildiğine göre ltalya, Cenevrede 
toplanacak olan ham maddelerin tev
zii komitesine iştirak etmiyecektir. 

7-.~--~~--------------~ ( Bu sütunda çtkan fiki rler sahiplerine aittir ) 

Bundan başka, İtalyanın Milletler 
Cemiyeti çerçevesi dahilinde yapllacak 
herhangi bir faaliyete de iştirak etmi
yeceği haber verilmektedir. 

.. Devlet teşkilatını!l kuruluş temeli tipliğinde bulunduğum 9 sene za ı·f~nda 
~oy mu~tarla~i~. (ld~ri •. ın_zibati, ad-ı elimden geçen muameleler bu iş eri ba: 
h, ask~rı,_ sı~ı •. iktısadı~ zıraı, baymdır na filen göstermiştir. Memur sayılan 
lık ve ıçtımaı nızam) koylerde bunlara ve haklarında memurini muhakemat 
ter~e~ilmiştir. ~er ~öyde iyı muhtar kanununa tevfikan takibat yapılan 
yetıştırmek ve ıyı bır muhtar bulun- 1 muhtar ve azaların cehaletleri sebebile 
ması demek memlekeln ta~ame~ kal- yapttkları işler kaza ve vilayet idare 

-Belçika faşist teşkilatı lideri kınması .. v~. kalk~ası. d~ektır .. _K~y ka- heyetlerinin en fazla olan işlcridir. Ka 
nunu h~kuı:ılen daır:esınde . k~y.un ı - z.a ve vilayctin nüfusuna göre meınu· 

tevkif edildi mar .~e ınkı~afı m~tarı~ bılgısıne te- riyet vazifesine taalluk eden suçtan 
Brüksel, 25 (A.A.) - Belçika Faşist şebbus ve dira~etın.~ bag~.1d.:r. _Şu sı~- dolayı bir Vilayeti muhakemat idar~ 

teşkilatı lideri Degrell bu akşam Gan- retle memleketın dortt~ uçunu t~~ılj heyetine bir sene zarfında SOO tahkikat 
da tevkif edilmiştir. Van Zeeland bir eden ve 44000 ade~t~~ ıbaret. ol.an koy evrakı gelirse bunun 300 adedinı köy 
.toplantıda nutuk söylerken Degrell mü halkı harekete getını:rse .. tabı.~tıle k~l: rnuhtar ve azalarının memuriyet vazi
temadiyen başbakanın nutkunu kesme k~nma ~abukl~ı~: .~unku k?~lerdeAı felerini ifada ihmal ve suiistimal ey· 
si üzerine kavga çıkmış ''e polis müda bır~k ışler ~oy~u~u~ _el ~egıle yapı- lerlikleri suçlarını teşkil eder. 

Suçlu hale ederek. Degrelli karskola götür • lan ~ler odugu ıçın ıyı bır muhtnr ka- Kanuni vazifelerini bilmemeleri ve 
- Bunlardan hariç olarak bund!:ın müştür. nun i_ hükümler ~air~sind~ v: şa~i tc- bilmiye~ek yaptıkları işerden doayı birj · 

ı O yıl önc-e edebe muğayir hareketten ······························-············-.... • .. -- ~ebbw; ve tahrıklerıle koyluye bırçok çok köylü vatandaşlarımız bilgısızllk 
dolayı takibata uğradınız, ilirafta bu - ettiği bir nokta var, o da şahitterin ~ler yaptırır. . A yüzünden mahkıim ve mes'ul tutulur .. 
lundunuz. söyledikleri gibi, hadise günü küçük Yukarıda dedik ki devlet teşkılatınm lar. 

Soklay - Evet. Nikolün evi ci\·arında dolaştığı iddia - kurul~ş temeli köy muhtarlandı.ı:.·. E - Köylerde köy muhtarlan birkaç ~ 
Reis - Bu itiraflara rağmen JUrl sıdır. vet, koyde bir çocuk hayata geldigı z_a- kilde seçilir. 

heyeti gençliğinizi göz önüne alarRk Saclay - Hayır, ben değildim. Kü • man nüfus kanununa göre bu çocugo.ı ı - Köyün şahsen nüfuz sahibi o!a. 
hakkınızda beraet kararı verdi. çük Nikolü görmedim, tanımıyorum. nüfusa kaydettinnek ve öldüğü zaman nı, 

Bu son cümle maznunun avukatı Reis- Masum olduğunuzu söylemek da kaydını sildinne.k, iki çifti birleş· 2 _Zengin olanı. 
Legrandı heyecanla yerinden fırlatt!: te ısrar ediyor musunuz? tinne'k, yani evlendinnek, memleke - 3 - Fakir olanı, yani köyün umumi 

Avukat- Bu vak'aların burada zik- Soclay - Evet, masumum. Chau - tin kanun ve nizamlannı köylerde hal- hizmetkarı vaziyelinde alanıdır. 
rine muhalefet ediyorum. mont mahkemesinde ınahkıirn edıl - ka ilan etmek köy sınırı içinde asayişi Memleketimizin düzenliğini ba~tan 

Re is - Bu vak'alar dosyada yaııh- me-m lazım dı. Ümit ederim, burada korumak, köyün zabıt ve rapt~nı . temin temin etmek için herşeyden evvel her' 
dır. Söylemek hakkına malikim. hakkımda bitaraf dananılacaktır. etme~, h:rhangi bir vukuat~ ~ıld.~rm,e: vilayet, kaza ve nahiye merkezlerinden 

Avukat- Israr ederseniz zapta ge - Reis - Bundan şüpheniz olmasın. asken çagda olanlan askerh~ rnu~e.L- muhtarlık kursları ve hatta mekteple< 
çecek bir takrir veririm. Muekk:lim Şahillerin ilaJeleri fiyeti kanunu mucibin~ koyle:ındcn ri açmalıdır. Köy muhtarları rnekteg 
beraet etmiştir. Bu beraete rağmen Ça~mlan ilk şahit maruf adiiye dok- toplayıp askerlik şubesıne ge~ı~e~.' veya kurs mezunlanndan olmalı ve hu 
kendisini şüpheli göstermek kanuna tonı Paul oldu. Cesedi evvela 0 g6r - salgın ve bulaşık hastalıkları g~.n~ ~u iş için yeni bir kanun ve talimatname 
aykırıdır. miiştü. Hangi ~lilleı·e istinaden kafa- 1 n üne hükumete haber vermek, ufu:-uk tanzim edilerek köylerde iyi bir me. 

Bu defa heyecanlanmak sırası rei<:;e tası kınlmak suretile öldürülmüş ol - çüleri men ve hükCunete bildimıek, mur ve muhtar yetiştinnelidir, mekte 
gelm~şti: .. . . • . d.uğu~a ~~~metti~ni anlattı, maama -ı k?vlerine gelip giden yaban~~lan ~et· be veya kursa iştirak edenlerin o köyde 

Reıs - Musaade ed m ız. Ben 'l-ıak ım fıh goı dugu cesedın, mutlaka aranan k ık etmek, mahkemelerden gonderılen ilk veya köy mekteplerinden mezun o
olmadan önce :vukatt.ı~.. Müd·tfaa 1 kızı~. cesedi olduğunu bi!emiyeceğini 

1 
celpname Ye t:z~ere hük.~ml~rini .hi- lan varsa bunlardan yo.ksa 20 ile 30 

hakkının ne ol?,ugunu bılırım. Esasen de ~oylcdi. ı zım gelenlere ~ıldırı:ıek, mubaşır ve.?an yaş arasındaki gençlerden ve her köy-
bu dava daha once Chaumont mahke- Çocuk yalanları darmalara vazifelerınde kolaylık gos - den en az .3 kişi tefrik olunarak rnek· 
mesi~de gö~ül?üğü ~man bu hadise - Maznunun avukatı Le-grand doktora t~~mek, tahsildarla.ra . yardım etmek, tebe veya kursa koymalı ve muhtar in., 
le~ s.o~lenmıştı ve sız muhalefet etme- bir sürü sual sorınıya başladı: k.oy ~uhtarları.na aıt .b~rer ka~uni v~- tihap ve tayini bu~larda~ yapılma~~dır. 
mıştın·· . _ Profe,ör Brouardel sizin hocnnız- z ıfedır. Bunları her bınnden bırer mı- Bu uğurda fazla bır tahsısata ve kulfe 
Avukatın dudaktannda acı bir te - dı değil mi? sal teşkil etmesi için yazmış bulunu • te hacet 'kalmaksızın daha arneli biı 

bessüm geçti. Doktor _ F.vet. ?·~rum. ~u. işler iyi olmazsa memleket formül bulup çalışmalıdır:. 
A~·ukat -:- Ah, ~~aum~nt mahke - Avukat _ Bu profe<:örün cKüçük ı~ın ~?ıatı:e .za~a~ı~. olur. Devlet nıa- Bu suretle yetiştirilen .. koy m_uhtarla-

mesınde reıs o hadıselerı anlatrrııya kızlarda va lan,. serlevhalı bir k i tabı kmesının dışhlerı ı) ı çalışmamış toz - rma kövün varidat ve nufus mıkdarına 
başladığı zaman ben kulaklarıma ina-1 vardır biİiyor musunuz? Ilanmış olur. . <~öre m~ayyen bir maaş ve ücret ver:ı. 
namamıştun .• Şimdi ay~i. usulün te - Rci.s' _ Ben bu sualin fayda<:m~ an- Kiiy muhtarlarına n:uhtc .f. k?nu.n ~elidir. A. Kaynak 
kerrürüne mani olmak ıçındir ki pıo - lıyamadım. \~e ni.zaml_arın~ o kadar 1~ t_evdı edı~mış 
testoda buJunuy?rum. AYukat _ İleride müekkilim a lcyhi- t:r kı bu ı~len herhald: ıy_: oku_r ya1~1r 

Gen çi m o _zam_a~.. . ne bazı çocuk şahadetleri , kullanı la _ az ~?~k b~ ı~lere. vukufıy~h mevc~t. ' e~ 
Reis mukabele et~ı: Hadısenın taf • cak tır. Sorduğum sual~n hayati chcm- ya ogrehlmış bır ~da~~ apa~. ~o) lE:r. 

silatma girmiyecektir. Bununla bera • miyeti vardır. de kanunu medenı hu'kumlerını tatb.k 
ber umumi hatlannı anlattı. Doktor _ Az sonra bu sıraya deli eden de bir köy muhtarıdır. Çünkü ev 

Mnznunun yanıbaşındaydım, alnın • doktoru mesle'kdaşım gelecektı r, bu !enme memuru da bunlardır. 
da ter damlalarının belirdiğini gör suali ona sorunuz. Köylerde azalarm bir kıymeti yok-
düm: A\·ukat ~ Kusur e' !"1C'm. tur. Bu adamların mühürleri bir ip!e 

- Gençtim o zaman, henüz 18 )a - i~:ınci şahit gene d ''er bir adiiye ba~lı olarak hepsi muhtann elinde bu-
şındaydım. doktoru, profesör San ;~ o1du. o .. man . lunur. Muhtarın kanuna muhalif yap-* da bulunan elbise pa ··ça ları küçük )li- tığı işten onlar da mütesels,len mes .... l 

Burdur ve düzce inhisar 
direktörlükleri 

Burdurdan yazılıyor - İnhisarlar 
Direktörü Ali Faik Düzce lnhisarlar 
Direktörlüğüne tayin edilmiştir. 

Yerine Denizli İnhisarlar Müdürü 
tayin edilmiştir. ------
Hekimhan posta ve 

m üdürlüğü 
telgraf 

Hekimlik {Hususi) - Açık bulu· 
nan posta ve telgraf müdürlüğüne 
Ankara muhabere memurlarından 1h-

Soclay hapishaneden çıktıktan s::ın- kolün kaçırıldığı gün üzerinde t:ışı • oıur. Muhtarların okur yazar olmama
ra Chaumont kasabasına yerleşmiştir. makta olduğu f'lbisenin kumaşına u • ları dalayısile bilerek bilıııiyerek bir 
Mürettip olarak iş aradığı gerçek mi- yuyordu. Cesedin saçları da Ni~olün çok işlerin yanış yapılmasına meyci;m 
dir? Belli değil, kendisi söylüyor. Her ailesi nezdinde saklı olan kesik saçla _ \'erir. Netice iiibarie hakkında kanuni 
halde bulamadığı muhakkaktır. Vak - rın:n ayni idi. takbiat yapılarak mesul ve mahk(ım 
tini sokaklarda serserilikle geçiriyar _ Üçüncü şahit, deli doktoru Adamdı. olur. san tayin edilmiş ve buraya gelerek va-
du. Küçük bir bağajı vardı . Bu bağa - Avukat birinci şahide sorduğunu Ankara Vilayeti idare heyeti başka- zifesine başlamıştır. 
jm içinde bulı.rnan bir rüveJver, bir tekrarladı. ============:::::ıı:• 
~ürü şarjoı·. kurşun, sustah bıçak , her Doktor _ Kitabı bil: rirn, meseleyi m;sere şunu ı::öyletti: vam edildi. Jüri içtima etti ve \!Cva~ 
halde mürettip takımı olmıyacaktır. etüt tc ettim, ktiçüklerde hayal kuv _ Komisıer - Evet, maznunun bavu - larını verdi. Esbabı muhaffefe takdırt 

Reis - Hiç bir şeyle meşgul olmu - \'elinın fazla olduğu muhakkaktır. lunda, hadise günü aı:1tasında taştdığı mevcut olmakla beraber, kızı kaçıran 
yor, vaktile (Dijon) da yaptığınız gibi Avukat - Hem de ne kadar. Sırf elbiseden başka elbise yoktu. ve suçu meydana çıkmasın diye öldü-
genç kızlarfl arkasından koşmakla miistantiğin karşısına çıkmak heyeca _ * ren adam Soclaydır. Saclayı müdafaa 
vakit geçiriyordunuz! nını tatmak için bir çocuğun bir masu- Dava ertesi günü gene devam etti. etmek için avukatı bütün tala~a:ını 

Bu nokta üzerinde h!ç şüphe yok, ma iftira ettiğini bilirim. Vak'ayı an _ Şahitlerden bir tanesi, cinayet günü kullandı, ümitsiz olduğu yüzünd~n bel 
bazı ailelerin şikayette bulundukları latayım. Saclay'ın yanında bir kız çocuğiyle be- li idi. Son söz Saclay'a verildi. 
dosyada yazılı. Reis - Lutfen bir başka zamana sak- raber yürüdüğünü ve bacaklarının ay- - Ben masumum! dedi. 

Mnznun - Beni bir başkasına ben- !asanız.. rı olduğunu söylemişti. Soc .ayın avuka Halkın arasından bir kadın sc-; i du-
zetmiş olacaklar. Nitekim küçük Ni - Dördüncü şahit komiser Sandras tı müv-ekkilinin eğri bacaklı olmad•ğı- yuldu: 
kolü kaçırma ~meselesinde de öyle oldu. ru iddia etti ve müvekkilinin salonda - Ynvrum masumdur!. 
vaptılar. Komiser - Biçare kızın babasmm yürümesini jstedi. İşte o sırada ga":p 

Cesedi altı ay sonra bir ormanda şahitleri tesir altında bıraktığı :ddiası bir vak'a oldu. Jürilerden tck bir ta
' R~ıs te teminat \"erdi. Jü""i iiyP ('!"t 
memnun ~öı iindiilcr. Her sey yolunda 
demek. :Fakat maaiesef sükun çok :;ijr
n'ledi. 

bu'unan kiiçük Nikol meselesine ge - yanlıştır. Zavallı adam bilakis şahit - nesi suçlu yürüdüğü 7.aman: 
!ince, biçarenin kaçırıldığı gün Soclay }e't"e yalvarıvor. cKızımla gezdi~ini - Hacakları hafif eğri!. . dıye kenoi 
orman civarında dotaştığını inkAr et • gördüğünüz adamı tanımakta tereddüt kendine söylendi. 

Jiiri onu idamdan kurtarm1ş, fakat 
e\'\'e1cc yed i sene çektiği hapse ınüeb· 
b den sürüklem işti . İhtiyar jüri az'ir-ı 
son demlerinde vicdan azabı çei<ııl k 
istemivorlardı. Muhakemeye ! undüz 
1 3,') de başlandı ve karar gece !'aat 2 
de tefh ım edıldi. Saclay mütee .. sir dı· 
şnrı çıkarken, jandarma müsaade etti. 
annes.1e öptişti.i. Kadın gözyaş1n·t için· 
de idi. Soclay idamdan başını ·urtaf' 

Reis ma:ınunun sabıkasını m:ı.Jatmı
ya başlamıştı, muhtelif suçlardan t<1'kip 
edildifrıni., suçları toplama kaidesine 
uyula:-nk hepsinden birden 7 yıla mah
kı·ım ed"ld i ğini ve cezasını çektiğini 
söyliiyoı du. Şıı cümleyi de ilfıve etti: 

miyor. Zaten etmesi de mümkün de • ediyo~ız yalvarırım söyleyiniz, çün- Suçlunun avukatı derhal ileri atı ~dı . 
ğil. Bir orman kolcusuna rastgelmış: kü kızunın sağ olarak bulunacağı ü - Bu sözü zapta geçirtti. Mahkem~ de 

- Niçin burada dolaşıyorsun? sua - midini de elirnden almış olacaksınız.~ fıkrini dJJruşmanın sonundan evvel i-
line: diyordu. lan eden jüri azasının değiştirilmesine 

·- Keyfim istiyor, cevabını vermi-ı. Bu, maznunun ale_t:hinde bir nokta- karar verm~ğe mecbur oldu. 
Bütün bunlar dosyada yazılı. dır. Fakat avukat müek'kilinin lehmde * 

Bununla beraber' maznunun inkfı:- bir nokta da kazandı, ş~hitlik eden ko- Ertesi günü muhakemeye gene de 
mış, fakat ;ması da oğluna ka\ .. ı~ nıalt 

- ümid.ni kaybetmişti. 
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gede yapılan tet ·kler 
d. di •• oy •• • yu sev 

Yeni Japon seflri 
Bugün ·geliyor 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 
Yeni sefir, 1884 ilkkanunda Tok· 

yoda doğmuştur. Kendisi hukuk tah
silini T o)tyo hukuk fakültesinde yap
mış ve HHO temmuzunda lisansını 
almıştır. 

Balkan A tantı daha 
ziya da tak İJ e ediliyor 

(Baştarafı ı inci ır;ayfada) 1 ba04 gibi neşelendı. Çok memnun ol· 
fandığt §U günlerde Başvekilin hmir m~tu. Bu mernnuniyetini köylü Bay 
eyahatine bir cmüşahede ve tetkik se Alırnede de söyledi Sevinme müşterek 

yahatı» adını vermek mümkündür. Ve ti 
rllen emir üzerine Nafta VekAleti mlis lUuhacirler arasında 
W.,an Bay Arif Menderes mıntakasm· Yol uzundur. Makineler harekete 
lakt sulama v~ kurutma işlerini tetkik geliyor. Bir tarlanın yamacında bazı 
ederken Başvekilimiz de İzmir - Urla - muhacirlere rastlandı. Bunlar Roman 
Qe~ıue \re İzmir· Menemen- Bergama yadan anavatana göç et~ler .. Anava· 
mıntakaiarında iki müşahede gezisi tana iltica eden göçmenlerin ekserisi, 
yapmıştır. çalışka11ıı elleri sapan tutar adamlar ol 

Köylülerin sevinci duğu için kısa bir zaman içinde müs-
Bu Jezılerde Başvekile İk-tısat Veki tahsil hale gelmişler .. Ba.şvekil bu ne

ble İzmir valı ve belediye reisleri, 1ş ıticeden memnun oldu. Yalnız bir g0ç 
ve Zıraat bankalan umum müdürleri ,men kafilesi Başvekile maruzatta bu-

1915 de Meksika elçiliğinde üçüncü 
kat ip olan M. T aketomi, 1922 de Va
şington sefereti ikinci katibi, ayni se
nenin eylulünde birinci katibi, 1929 da 
San Fransisko general konsolosu, 1932 
de Yaşington sefereti müsteşarı olmuş 
ve 1933 de Lahaye orta elçiliğine tayin 
d 'l .• e ı mı~ .. r. 

Yeni sefir, <<Doğan - güneş nişanı
nın üçüncü rütbesini harnil bulunmak· 
tadır. 

refakat etmişlerdir. Köyler, bayram lundular: Avusturyada bir çok 
ne~~ ı ıçınde çalkamp dururken Baş- - Bizi buradan kaldırın. Dağ köyle-
vekılın ge1i:2L köy adam1an üzerinde rinde tam verim yapaınıyoruz. Ova kasabalar su albnda kaldı 
mu.,te,:,na bir sevinç yaratmıştır. Baş- köylerine yerleştirirseniz daha iyi va- Viyana 25 (A.A.) _Devamlı su
vekıl, yolu üzerinde rastladığı her köy ziyete geliriz. Biz çalışkan adamlarız. rette yağan yağmurlar, ve karların e
lü 5rupunun önünde durarak onlarla Beceriksiz değiliz. 

B • il rimesi, Yukarı Avusturyada ırmak ve konu~uyor, vaziyenerini soruyor, ihti· aşvekil göçmenlerin bu arzuıar· e 
yaçlar:. tizermde ehemmiyetle durakla yakından alakadar oldular. Kendileri nehirlerin seviyelerini yükseltmiş ve 
yarak en ufak noktalara kadar tetkik ne uzun uzadıy8 suaUer sordular. bir çok yerlerde tuğyanlara sebebiyet 
ediyordu. Biraz ~eride vaziyet büsbütün güzel vermiştir. 
Çeşme yolundayız ... Sağımızda gü - di. Başvekil köylülere vergi işlerini Linz yakınında Leonding mevkii-

z ' 'J..r köye rastladık. Bu Uzunkuyu söz gelişi etti: nin etrafı göl haline gelmiştir. Bir çok 
koyudur Bir zaman halkı pek zengin- - Vergiden şikayetimiz yoktur. Ka kasabaları sular istila etrniştir. 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
İtalyanın bu temayülü, bilhassa Bal 

kan Antantı konseyinin son toplantı
sından sonra daha kuvvetlenmiştir. 
Diğer Balkan devletleri ve Bulgaristan 
Diğer taraftan, Bulgaristan ile Yu-

••• 
lzmirde tüyler 
Orpertici bir cinayet 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
KaMer derhal y.akalanmışlardır. 
İkinci cinayet te gece Dolaplıköyü 

mahallesinde olmuştur. Bu mahalleden 
Esat bakkal Cemali bıçakla göbeğin
den ve kalbinden yaralayarak öldür -
müştür. 

Stalin Paris sergisine 
davet edilecek mi? 

Paris 25 (Hususi) - Gazetelerin 
verdiğj. bir habere göre, Fransız Ko
müni,tıt meb'usla.rı, Stalin ve diğer 
Sovyet rüesasının Paris beynelmilel 
sergisine davet edilmesini hükumetten 
istemişlerdir. 

Bu talebin ne surette karınlanacağı 
belli değildir. ıniş Muhtelif ekim 'işlerile uğraşı • zanç bollansın, daha da çok veririz. Ye .... ···-- ı ·-

yorlarmış ... Şımdı yalnız tütün ekiyor tiştircliğimizi satı!~r~. ~ükfunetimi • zun uzadıya görüşmüş ve köyler ara· ''ludagv a hava 
ia.ı. Tevakkuf edildi. Ve öğrenildi ki ze 1 ~na ederiz. Bızı 1Y1 gunlere ulaştır zisinin mutlaka tapuya bağlanması i- 1./l 

tU.tiın en çok 12.ara getiriyor diye diğer dılar. çin tedbir alınmasına işaret etmiştir. Hattı yapılıyor 
zlraa• maddeleri ihmale uğratılmış.. * Satıt kooperatifleri Bursa (Hususi) - Ötedenberi Ulu-

s B kil k .. ı .. · d Sayın Başvekil Çeşme plajlarında Ç k 
ayın aşv. e , _0 Y ~? .~ .. uzerın e Başvekil, eş me aza merkezi h u- dag"' a yapılması dü"ün ülen hava hattı i-

ır en b d likani 1 g B bir müddet istirahat ettiler. Çeşme I · T 
b ç ır e.. .. ı ı e o_ruşuyor. u dudunda otomobi inın etrafını doldu- şi artık tahakkuk etmif gibidir. Hath 
genç dığer koylulerden rusbeten daha plajlarının çok mükemmel olduğunu, k" 1"1 1 t kı baba ... 1 k k . . . d' k d d k f' 
yi ..., yınmi~ B d b' kt yazın bir müddet İstirahat için Çeşme- ran oy u er e ıp ' ogu arşı· yapma ıçın şım ıye a ar o uz ır· 
ı.~ s b·v·ar ··B~a.. ka~lınk a d'U: rnek' ep ş1adpu laşması gibi kucaklaşmış, oradan yaya ma tali b olmuştur. Bu hat kırk sene 
.N( • şve ı en ısıne ım o ye geleceklerini vadettiler. İzmirin bir k k . . 
ğunu, ne iş yaptığını sordu! turist şehri olması için verilen izahat olarak kon~şa.. ~nuşa aza rne~~anı- müddetle bel~dıyenın uhdesinde kala -

- Mektep talebesiyim. İzmir lisesi- . . na kadar gıtm. ışt.ır. M_ey.danda _yuzler· caktır. Beledıye meclisinin önümüzde-
Başvekili mütehassıs etmıştİr. h lk d d 

nin dordiıncü sınıfındayırn. ce a kendılerıne ıntızar e ıyor u. ki devresi esnasında bu teşebbüs kafi-
- Bu köydensiniz değıl mi? Tapu meselesi Güneşli bir havada ayakta yapılan ko- leşecektir. 

goslavya arasında olduğu gibi, Balkan 
Antantı devletlerile Bulgaristan ara • 

sında da ayni ~ekilde dostlUk misaklart 
aktedılecek ve bu suretle Balkan An· 

tantı daha zıyade takviye edileceektir 

ltalya Kralı ve 
Avusturya Cumhur Reisi 
Peşteye gidiyor 

Belgrad ~5 (Hususi) - ltalyan 
Kralının önümüzdeki Mayıs ayında 
Peşteyi ziyaret edeceği resmen haber 
verilmektedir. 

Macar saltanat naibi Amiral Horti
ye yapılacak bu iadei ziyarete büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Macar hükumeti ve Peşte halkı, 
halyan Kralını parlak surette kabul et· 
rnek için daha şimdiden hazırlı'klara 
başlamıştır. 

Diğer taraftan Muaolinl, Macar 
Başvekili Daranyinin ziyaretini fado 
maksadile, sonbaharda Peşteye gide
cektir. 

Avusturya Cumhurreisi Dr. Mik
fas' ın da ilkbaharda Peşteyi ziyaret e· 
deceği bildirilmektedir. 

Bu meyanda Hitlerin de Pqteye 
gideceğ söylenmekte iso de, bu haber 
teyit edilmemiştir_.----_ 

Bursada Türkçeden başka 
dil yasak 

Bursa (Hususi) - Belediyece veri· 
len bir karar mucibince seyyah iflerl gi
bi mecburi bir vaziyeti olrnadıkca türk· 
çeden başka bir dille konuşanlardan 
beş lira para cezası alınacaktır. -Evet... Babam bu köyden Bay Ah Yunanistandan hicret eden bir mu- nuşmalar Başvekili olduğu kadar köy· -------

m~ttir. hacire Başvekil şu suali sormuştur: lüleri de memnun etmişti. H ... psi de iç- Bayramıçitlar elektrige kavuştu Afyonda giydirilen çocuklar 
S~r.n B~ş'·?~il, bir köy .çocuğunun - Kaç dönüm arazin var} lerini döküyor, mahsul işlerinden bah· Bayramiç (Hususi) - Bir yıldan· Afyonkarahisar (Husuat) - Ço • 

li9ecı_ tahsılını ikmal etmesınden mem - B~. on dönüm... sediyordu. Bu müşahedelerin neti· beri ikmali için çalışılan Bayramiç·in 1 cuk Esirgeme Kurumu ve Halkevi Iç • 
nwı oınıuştu: - Beş dönüm başka, on dönüm cesi şudur ki köylüler satış kooperatif- elektrik tesisatı bitmiştir. Elektrikterin timai muavenet şubesinin yardımlarile - Baba.n. nerede, dedi. Kendisini 

başka ... Tamarnı kaç dönümdür. leri kurulma.sını arzu e.diyorlar. yandıg"'ı gece belediye tarafından b'ir ilkmekteblerde okuyan kimseaiz 801 görm •k ter iim. 
- Otuz dönüm.. Zıraat korobinaları balo ven'lmiştir. çocug"' a, elbise yaptırılmıoıtır. D~ .anlı ko~u. Babasını buldu ve T 
-Bunu kendin mi satın aldın) Başvekil gene refakatindeki zevat-ge ı ;i Başvekıl Bay Alunede sordu: 

_ Bu çocuk izin değil mi? - Hayır .. muhacirdim. Adi iskan la birlikte dün sabah Bergamaya git- kuduk, sevindik. Ben pamukçuyum... min edebileceğini söylemitlerdir. Ber-

E suretile aldım. mişlerdir. Maksat hem köylülerle has- Seneye iki misli mahsul alacağım, de· gamanın bir turist şehri olmuı için - \'et ... 
- Kaç çocug·unuz var? -Tarla mı, bağ mı) bihaller yapmak, hem de Menderes di. her türlü fedakarlık yapılacaktır. 
- Altı çocuğum vardı. Birini lstik· -Tarla da var, bağ da... romtakasının sulama işlerini gözden Bergama turist teLrf lzmir limaıu 

1 l harbınde şehit verdik. Şimdi hepsi -ı Tütün yapıyor musun) geçirmekti. Menderes romtakasında Başvekil Bergama Halkevinde bir Başvekilimiz lzmire dönütünde ge· 
beştır. -Yapıyorum. sulama işlerine sekiz milyon lira aarfe· müddet tevakkuf ettikten aonra, Ber- eeleyin İzmir liman mesoleaile yakın· 

- D.ğerleri küçük mü? -Evli misin) dileceği tahmin edilmiştir. Başvekil gama kaymakamı ve belediye reisile dan meşgul olmuştur. İzmir limanının 
-Hayır. · Hepsi yetişkin .. Hepsi dt - İki çocuğum var. Biri erkek, biri Menemen, Reşadiye ve yol üzerinde birlikte meşhur Eskülap mabedini, Alsaneağa nakli burada genit bir li· 

erkek· Mektebe devam ediyorlar. kız... rastladığı köylerde köylülerle uzun u- sonra da Bergama kalesini gezmiş, bu- man yapılması mevzuu bahatır. Bu hu· 
- Hepsi mı mektebe gidiyor? _Arazi tapunu a_ldın mı) zadıya görüşerek ihtiyaçlarını sormu" rada saatlerce meşgul olmu~tur. Berga- sus b.e.nüz tetkik edilmektedir. Henüı 
- HepsL.. Bır tanesini bile ihmal - T 1 

ctmedım. - On dört senedenberi araziyi i~- ve bunları not ettirmiştir. Bir köylü: man m tarihi akropolünde kendilerine bir karar verilmi11 değildir. kbaat V e-
Bnşvekil memnun letiyorum. Tapusunu henüz almadım. - Başvekilim, haber aldık ... Zira- verilen izahattan mütehass~ olan Baş kili, Ankarada bu husustaki tetkiklerı! 

B ı \'ekilimızı kendi öz çocuklannın Batveldl köylünün tapu iflerilo a· at korobinaları kurulacakmış... Anka- ve kil, Bergamanın turist itlerile uğraş- devam edecektir. 
rnu"ttff.:ıkıyeti önünde gururlanan bir Iakalanarak refakatindeki zevatla u· rada karar vermişsiniz. Gazetelerde o- ması ~tile bile büyük bir varidat te- Adnan Birgel 

====================================~ 
rarak elim e verdi: «Sonra okursun - Bu mektubla sana veda etmiş, de- Sırrı Nihadın dediği gibi o bütün &i • 
dedi.)) di. hirleri mevcudiyetine toplamış hariku· 

Bir şeyler söylemek istedim. Fakat Sonra yavaşca mırıldandı: Iade bir insan değil, yalnız eti ve siniri 
kelimeler dudaklarımda bir türlü top- - Zavallı adam.. ile aşkı anlıyan basit, zavallı bir kadın· 
lanarnadı ve o yüzüme son defa suçlu. Seza hayretle ona baktı: dı v~ doktordan bıkıp dağ adarnlarının 
bir nazar fırlatarak trenden atladı. - Neden zavallı olsun, onun teselli güçlü, kuvvetli kollanna, vücudunun 
Gayri ihtiyari pencereye yürüdüm. edecek bir Ayşesi var. Ya benim, ki • ihtiyacını duyduğu günde bunu isbat 

Sendeler gibi dlarak, halsiz halsh ılçl ıelak kapının önünda bırakarak o· Tren İslim alarak ağır ağır yürürneğe m im} Kupkuru bir kafa kaldım. Içim- ederek karnındaki çocuğu düşünmiye-
ınkasını kapıya dayadığını gördüm. tomobille hareket ettiğimiz zaman ya· başladı. Sonra birdenbire süzülüp ray- deki bu derin boşluğun nasıl çaresini cek kadar boş olan kafası, bir an bile 
,Bır müddet öylece hareketsiz yüzüme şaran gözlerimi doktordan gizlcmek i- ladan ilerye doğru aktı ve Sırrı Niha- bulup, kimden teselli umacağım} 1işlemeden ve senolerden!beri bin bir 
paktı. Sonra hiç bir şey söylemeden ya- çin batımı pencereye çevirdim. No o- dm hareketsiz taş gibi garın ortasında Feride, onun kederle bulutlanan al- kolda gezmekten nasırlanmıt yüreği 
vaş yavaş geri çekildl ve kapıyı aaır tomobndo no vapurda kocam hlç ko- duran uzun boyu ufaldı .. ufaldı. Işte nına, günlerdir çektiği elemden adeta hiç kıpırdamadan kaçıp gitti. 
ai ır çekerek çıktı. DUfmadı. Birbirimize iki yabancı gibi onunla böyle ayrıldık. . eski ışığı tutuşmıyan iri, siyah gözle· F er ide bir an durarak arkadatına. 

O gittikten sonra bu sözleri pek mü- duruyorduk. Gerçekten de doktor o F er ide acele ile sordu: rine hüzün le baktı: baktı. Hafifce gülümsiyordu: 
ıtasebetsiz bir vakitte öylediğimi dü- sırada bana o kadar yabancı blr insan - Peki verdiği mektupta ne yazı- - Sizin ikinizin bedbahtlığı asıl - Şimdi yukarda söylemeyi unut· 
şUndüm ve hafif bir pişmanlık geçir • olarak aörünüyordu ki .. kendi ıztıra· yordu? nerden geliyor, biliyor musun? dedi. tu~um bir şeyi de söyliyeyim mi> Se-
cUm. Tre~ vakti }·aklaştığı için biraz bımla b~t.b~ idim. Haydarpafa g~ - Aklımda kaldığına göre şöyle Kocan, o köylü kadının kendisi~e du • nin söylediklerinden de anlaşılıyor kt, 
.onra telaşla odamdan fırladım. Adet! ha ııe~dr~ımız zaman trenin kalkmaaı- bir şey: <tO küçük defteri okudun, ar· yurduğu çıglın ra'şeleri başka kımsede Sırrı Nihada duyduğun aşk tam ve mÜ· 
Şırrı Nihatla karşılaşmaktan korku • ha altl dalcika vardı. Hemen vagona tık her şeyi biliyorsun .. onları oku • bulamıyacağını sanarak o kadına ka • k" .

1 
b' . d -·ı . 7 _.. ,_. 

• · · 1 d b 1 lad B' K' l . te arnı ır sevgı egı mıf. L.ıM:eD et&.ı· yordum. Aşagı ınıneo onu sa on a u· at ım. ıra:ı sonra çan çaldı. V o itte man benim için çok müthiş oldu. ım pı mış, kalmış. Halbuki seven bır ka • d b . h 1 t b' k d D kt 
Hum. Hala solgunluğu geçmemişti, be- o zaman sahanlıkta <!oktorla aon defa bilir benden nasıl nefret ettin. Demek dm, fakat, hakkile sevdikten sonra ay· en ;rı aya :.e~~~~ ~~ d ız~~· h 

0 
o

Jll görünce gözlerini kaçırmak ister olarak bakıştık. Gözl~ fvlfif nemlen· bu son günlerde seni odalarımızı ayır- nı şeyi niçin karşısındaki erkeğe ver • ru~ ur.~~-n yuz~ ı e. ır enl"'ıre aya • 
gibi başını eğdi, anladım kJ, küçük mİftl. Benim Jçimdo hiç bir acı yoktu. mıya sürükliyecek kadar ileri ~;ötüren mesin} Senin gönlüne iyice girmesini, tın a goru~me~ı sem evve a tatırttı. 
ltahve rengi defteri okurnama tahmt- Zat on o sırada vaıdyetimJzin no şekil hareket de bundandı. Çok yazık oldu. gösterdiğin sevgiye mu kabele etmesinE Sonra da goz!erınde kırık, ı mahzun m~· 
himden fazla içerlemiş, acele etmem la- alacağını bile düşünmilyordum. Sade Biliyorum ki bir daha dönmernek üze- bilseydi. Muhakkak ki o zaman sinir- nalar, sana bır yaklaşıp bır kaçmaaı ö
zimdı. e yapacağını şaşırmış bir ta· bir daha birleşmernek üzere ayrıldığı· re gidiyorsun. Ben bu cezaya müsta • den, adaleden değil, gönülden gelen bür duygunu okşadı. Yani hayal tara
viri biraz uzağımda durarak ıküçilk, ınızı Wssediyordum. İkinci kampana hak bir adamım. Şimdi hayatta ne bü- aşkın ne yüksek bir şey olduğunu an- fını .. sen yuva kurmak, çocuk yetiştir
keoerli yüzü gölgeler içinde kaybol • vururken ona elimt uzattım. Yav~ça yük bir şey kaybettiğimi daha iyi anlı· lıyacaktı. Sonra ben onun. Gül Fat • rnek gibi sade, fakat; en doğru hlslerle 
ınuş bana dikkatle bakan Ayşeyl ku- avuçlanna alarak ağır aA-tr dudakları· yorum. Seni hiç bir zaman unutmıya • maya o çılgınca kapılışını biraz da toy- ona kalbini açınadın ve onu duru, te
ea'kladım. na götürdü, bu buz gibi ao~uk dudak- cağım. Kızımı yeıt.iştm$en onun da luğuna veriyorum. Selim Nacin.in de miz bir gönül sevgisi ile sevmedin. Se· 

Ay e hala hatıriayınca Urperdiğim ların teması lle hafif titrodim, ba.şıni senin gibi yüksek bir sevgili~ anasız bir anlattığı gibi çok içine gömülmii~. dur- ni garib bir şekilde bakışları ilo alda . 
!turu ateşli dudakları ile beni QptU .. kaldırdı~ı zaman yavaşça kula~ıma e- çocuğa ölen anasını unutturacak kadar gun, başka erkekler gibi hayatı bütün tan, mahzun yüzü, derin bakışlı göz .. 
onu koliarımdan bırakınca Sırı Nihat ği ldl ı müşfik bir ana olmasına çalışaca • lezzeti ile tatmamış, hiç bir macera ya leri ile üzerinde çok başka bir tesir ya-

(Arkası nr) 

yanıma yaklaşarak: -Bu en derin bir minnet pusesiCiir. ğım.)) karışmamış bir adamdı. Işte Gül Fat· pan bu adama karşı içinde meraktan 
(tSeni trene kadar geçireceğim.» de- Seza, dedi'. Seni çok üzdüm, beni affet. Seza sustu . ma bu durgun adamda yarattığı buh • doğan bir aşktı bu. 

di. Ay"eyi }'Ü7Ü somurtka.n, gözlerinin Sonra cebinden küçük bir ızarf çıka- Feride: ranları bu noktaya borçludur. Yoksa 



r--------1 litihad ve Terakkide on sene ~--------
- On ikinci kısım No. 18 -

Almanya muharebeyi kazanmak için 
ümitsiz gayretler sarfediyordu 

Alman askerleri harpte pişmiş olmak itibarile adeta canlı harp makineleri denecek 
halde idiler, fakat yorulmuşlardı, ötekiler daha tecrübesiz, fakat daha 

taze ve ayni zamanda daha çoktular 

Her defasında .ild taraftan da, ı nu yapmak için de pek çok mühimma-ık~vvetli oldu ki haftalarca devam et-
tvvelkinden daha büyük. bir şiddetle ta ihtiyaç vardı. mış ve Alman ordusuna büyük zayia
\>e daha müthif vasıtalar kullanılarak Bütün Almanya orduya mühimmat ta malolmuş bulunan bu taarruzu da 
Yapılan bu taarruzlar, dört senelik ha-tp yetiştirmekle meşguldü. Gazlar, gaz ileriye götürmek mümkün olmadı ve 
tarihinin o zamana kadar tanımış ol - maskeleri, yeni yeni toplar ve hesap- biraz sonra, F ransıziarın mukabil taar
duğu büy{ik hadiselerin en yukarı had- sız mühimmat imali için çalışan Alman ruzları karşısında geri çekilrneğe baş
cline kadar çıktı. Almanlar, bu surecle, fabrikaları ordunun ihtiyacını temine ladılar. 
tıe müthit bir kuvvet ve kud- muvaffak olmakla beraber, üç büyük Işte, bu müthiş mücadelenin son 
l'et sahibi olduklarını bir kere milletin sanayi kuvvetine karşı hakim safhaları esnasında ben Almauyada bu
daha gösterdiler. Onların üç bü- bir rol oynaması imkansızdı. Bunun lunuyordum. 

Yük millet tarafından müdafaa edi- için, ötekiler de bu Alman usullerini Beriinde bedbinlik 
len bir cepheye kar~n harbin dördüncü kullanmıya başladıkları zaman meyda- Beriine dahil olduğum sualarda 
aenesinde, böyle muazzam hücumlar na müthiş vasıtalarla çıktılar. h .. Al 1 t h ı· d 'd'l 

. enuz man ar aarruz a ın e ı ı er. 
~apabileceklerini en nikbin asker mü- Denilebilir ki, Garp cephesınde her H .. kAn h b' . .. 'd' k l 
t h 1 b"l h . . d -'ll h" h 'k' f . . d "h' . en uz er a ı ar ıyenın umı ı ırı -e assıs ar ı e ta mın etmıf egı er- ucum, er ı ı.. tara ıçın e mu ımmat 1 M ,. k h . 
d. · • mamış, arn ı geçere cep eyı yar -

ı. 1 yagmuruna kesafet vermek bakımın- , ff k l ki d' 
. . d . . .. . . . maya mu\.a a o aca arını zanne ı-

. Almanların Carp cephesınde bır ne- an bır nevı musabaka halıne gelmıştı. I d 0 t 'h b lk ' kA' h b' 
· B' d f . yor ar ı. arı te e ı er anı ar ıye hte istihaal etmek ümidile yaptıkları ır e asında Almanlar daha faik, dı- t k t I .. . . 

1
.•. . l 

. • r. .. . . ar ı aarruz arın umıtsız ı~ını an a -
~n taarruzlarm bın, Aras • Senkan • ger defasında otekıler daha faık olarak b') 1 1 .• b .. : . l'k h l'-

ı mış ı e o sa, 1enuz u urr ... ız ı a 111. 
ten • Lafer hattından Amien istika - meydana çıkıyorlardı. Alınanların, . . 1 B db' 

1 
) k 

' . .. l . . . ıçme yayı mamıştı. e ın o an ar pe 
lQetinde idi. Maksatlan burada cephe::yı duşman ara karşı çok faık bır şekılde kt . f k t b'· .. h d 

ı 'ki . ço u. a a , utun arp esnasın a 
}'ararak, ngiliz, Amerikan ve Belçika harp ettı erı muhakkaktı. Alman as- her tarafta noksan kuvvetlerle büyük 
kuvvetlerini Fransız ordusundan ayır- kerleri, dört senedenberi o cepheden . 1 f 

netıce er ve za erler elde etmi~ olan 
trıak ve bilahara dönüp onları, dönüp ötekine gide gele harp içinde pişmiş, d 
" or uya karşı herkesteki itimat henüz 
rtansıziarı mağlup etmek idi. Büyük ateşle mücadeleye alışmış olmak iti -
k tamamen kırılmamıştı. 
Uvvetler toplamak suretile ve geni~ barile adeta canlı harp makineleri de- y Id k 

"( o a gider en tanıdığım bir Alman 
trıikyasta cephane kullanılarak yapılan necek halde idiler. Fakat, yorulmuşlar-
b erkanıharp miralayı bana Almanyanın 
u taarruzlar neticesiz kaldı: Her ne dı . Ötekiler daha tecrübesiz, fakat da- k k as eri vaziyeti hakkında uzun izahat 
adar cephenin büyük bir kısmında ha taze, ayni zamanda da çoktular. 

A vermişti. 
"lmanlar bir çok siper1eri alarak Mon Bunun için, Almanlar garp cephesinde 
didyeye kadar ilerledilerse de oraya ne zaman taarruz ettilerse az kuvvet- Bu izahat çok bedbin idi. Onun 
Varmadan nefesleri tükendi. le çok iş gördi.iler, fakat, kuvvetlerinin fikrince Garp cephesinde beyhude ye-

f ı ıd kı · re taarruz ediliyordu. H er taarruz, Al-
Bununla beraber meyus olmadılar. 

Nisan iptidalarında İpr - Labase cephe
sinden ikinci bir taarruz yaptılar. Bu
tada hadefieri lngilizlerdi. Ingilizierin 
bütün kış uğraşarak işgal etmiş olduk
ları sahayı Almanlar iki gün içinde is
tirdat ederek öteye geçtiler. Fakat, bu
tada da bir yarma hareketi yapmaya 
ltıuvaffak olamadılar. 

gerisi zayı o duğu için e e etti erı 1 
sahayı büyütüp düşmanı yarmak su-

1 
:nanyaya pek büyük zayiata mal oldu-

retile harbi hareket harbi haline soka-ı gu halde 0 günkü kuvvet nisbetlerine 
madılar. Eğer harbi hareket harbi ha- göre hiç bir netice veremezdi. Muhte-

1 k b ı ı d F k b . lif cephelerde kumanda etmiş, karar -ine so a i se er i · ransayı pe .az ır 
zamanda işgal edebilecek bir kuvvet gahlarda bulunmuş ve son defa Bul-

garİstanda hizmette olan bu zat Alman göstermeleri de mümkün olabilirdi. 
yanın ve müttefiklerinin azami derece

AlmanlarMarn nehri ni geçiyorlar de kuvvet tasarruf etmeleri ve cephele
ri uzun müddet daha müdafaa edecek 

Almanların Marn i.izerinden ve' vaziyete geçip şark hudutlarının tama-
Marn 'ı geçmek jçin yapmış oldukları men boşalması sayesinde ihtiyaçlarını 
taarruz, bütün haziran ayı zarfında, atınin edip bir yandan makul bir sulh 
kısa fasılalarla devam etti ve nihayet çin konuşma çareleri aramaları lazım 
temmuzun on beşinde Marn nehrini :geldiği fikrinde idi. 

de geçrneğe muvaffak oldular. Fakat, Vaziyeti gayet soğukkanlılıkla mü
düşmanlarının mukavemetleri 0 kadar alea ederek muzaffer bir askeri neti-

Fakat, mutlaka bir netice elde et • 
trıek azınile hareket ettiklerinden bir 
kaç hafta sonra, mayıs nihayetlerinde 
~ens ınıntakasında cepheyi yarmak, 
~1arn nehrini geçmek üzere yeni bir 
laarruz daha yaptılar. Bu taarruz e.sna
aında Almanlar muvaffakiyetle ilerle
~erek F ransıziarı ağır bir mağlubiyete 
\ığrattılar ve hedefi Rens'in ihatasından 
ibaret hareketlerinde Marn nehrini de 
~eçrneğe muvaffak oldular. Fakat, 
~endi kuvvetlerinin azlığ1 ve Amerika
ılarla mühim surette takviye edilmiş 
~la.n Fransız ve Ingilizierin göster.dik
.<:rı mukavemet neticesinde, hücumu . 
~~rj götüremiyerek ric'ata mecbur kal-

-- ....,... • .......... ._. . • • •• 1 •••• ·~. --

- • - • - tıcenın imkansızlığını goren, fakat, 
1 
kaç senedir her cephede yalnız bir kuv-

ılar 

Garp cephesindel~i vaziyat 

Erkek kafasindaki 
ideal kadin 

h ~arbin bu son senesinde, Garp cep
• f'sındeki vaziyet artık eskisi gibi de -
~tldi. Alınunların harp esnasında dai -
trıcı yeni yeni muharebe usulleri icat 
~tmek suretile göstermiş oldukları te
~ evvuk vasıtalarını -şimdi düşmanları 
t ~ kullanıyorlardı. Herhangi bir nok
~da taarruza geçerken he'sapsız ve ağır 
~ilhinımat kullanarak düşmanın .mü- dl,lerlal aabab ak,am 

faa saflarını bozmak ve manevi kuv
~~tlerini kırmak usulünü ötekiler de 
b~IJanıyorlardı. Huhangi bir cephede 
tır hücum başlamazdan evvel her iki 
td.t:~f da müthiş bir ateş düellosuna gi-

t ıyorlar, birbirlerini ezinceye kadar lle lırçalıyan kadıadır 
,on. törpil, lağım ateşleri yaptıktan 
'iflııra tanklarile, alev makinelerile, pi-
<~delerile birden hücum ediyorlardı. 

l)f'l' ankiarı en evvel Ingilizler icat et
I ışierdi ve en çok ta onlar kullandı -
qr H.. ed f · · ~ · . ucum en tara , ınsan zayıatını 

Dişleri en fazla beyazlatan, 

mikroblara karşı en müessir, 

terkıb itibarile en mükemmel 

diş macunu 

vet ve kudret havası içinde ya~amış 
olduğu itin Almanyanın pek yakında 
çözülebileceğini hatırından bile geçir
meyen bu Alman erkanıharbı, hafı -
zamda daima Alman realizrninin ve 
Alman soğukkanlılığının canlı bir tim
sali olarak yaşar. Taarruzla bir netice 
1stihsalinden tamamen ümidini kes
miş olduğu halde hiç bir teessür ala -
meti göstermeksizin vaziyeti olduğu 

gibi mütalea ediyor, ve işin içinden 
en az zararla çıkmak için mümkün o-
an yolu arıyordu. (Arkası \ar) -- -·-- ·- .. _ ___....... . ---.. .. -.. ·---
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1 Hikaye 

1 
Cezair Pazarı 

Çeviren: Faik Beremen 
- Kızımla evlenmek istediğinizi soy- sında seninle muhaberede bulunma -

lüyorsunuz? Henüz o on yedi yaşında. maklığımı baban söylüyor. Tabii onun 
Hem siz basit bir askersiniz; bir şerit- bu arzusunu bir emir telakki edece • 
ten b~ka bir şeyiniz yok .. halbuki kı- ğim. Benden mektup beklemeyin. Yal
zımın iki milyon serveti var. Filvaki nız size yemin ederim ki sevgimı teyıt 
kızımı sevdiğinize eminim. Lakin böy· eylemek üzere her hafta size ki.içt.ik 
le işlerde acele etmeğe gelmez.. . bir şahit, bir delil yollıyacağım. 

- Matmazel Juliette'yi sevdiğimi ve c Tam gençlik çağında insan iki se-
<>nunla evlenmek istediğimi söylemek ne azaba tahammül edebilir mi? Ceza
için, mareşaı oluncaya kadar bekleye- yirden bir tayyareye binip sözümden 
mem ya?. vazgeçerek Juliett'i kaçıramaz mıyım?» 

- Onu demek istemiyorum. Siz da- Mülazım küpeşteye dayanmış, ikiye 
ha gençSiniz; askerlik eSDasında bır bölünerek köpüren sulara bakıyor ve 
çok yerler, bir çok şeyler göreceksiniz; kendi kendine bunları mırıldanıyordu. 
ve bir çok kadınlarla da düşüp kalka- eFakat hayır! Böyle manasız ve çılgın 
caksınız. Şimdi tecrübesiz bir delikan- hareketlerde bulunmamalıyım. Ne olur
lısınız .. bunun için.. sa olsun şerefimi asla haleldar etme -

Geııç mülazim, ihtiyar babasının sö· meliyim.» 
zünü keserek: Cezayirde, iki sene kalan mülfızım 

- Fakat size tekrar ediyorum dPdi. oradan en güzel ve nadide şeylerı se
Ben ınadınazel Juliette'i şiddetle ve çip sevgi1isine yolluyordu. Her hafta 
sarsılmaz bir şekilde seviyorum. ayrı bir eşya: Limon, nar, hurma, muz, 

- Beni dinleyiniz; hiddet etmeyin. yerlilerin yaptıkları bilezikler .. gerdan
Sizinle ikı erkek arkadaş veya isterse· lıklar, yüzükler, yerli kokular .. hiıla:sa 
niz bir kayınpederle bir damat gibi Fransada bulunmayan ne var"a gön -
konuşalım.. Fransaya tekrar ne vakit deriyordu .. 
dönmek istiyorsunuz? Böylece yüz dört hafta sona erdi. De-

- Juliette arzu etrnedikçe mezurıi- likanh büyük bir sevinçle Fransa yo-
yet alıp gelemem. lunu tuttu. Marsilyadan trene binince 

- Pekala .. öyleyse aradan iki sene heyecandan yerinde duramaz olm~tu. 
geçmedikçe me - Parise varır var-
zuniyet alıp dön . Yarmki nushamazda : maz nk işi Juuet-
meyiniz. Bu müd-· telerin evine git· 

deti tayin etmek- Kralı· re Ataıı· . mek oldu. Fakat 
ten maksaclım y kapıya Y-aklaşın -
şudur: İki yıl gibi ca birden şaşırdı. 
uzun bir müddet Yazan : Kadircan Ka/lı Kapıda cKiral·~{ıo 
içinde her ikiniz levhası asılıydı. 
kendinizi daha -- Heyecandan bo-

iyi bir surette anlamak ve dinlemek/ ğulacaktı. Hemen kapıcıya koşaı·ak ev 
fırsatını bulmuş olacaksınıı.. sahiplerini sordu. . 

Bunun üzerine mülazim atıldı: Kapıcı: 

- Fakat o da kendisini sevdiğım ka- - Ah, mösyö~ diye aniatmağa baş-
dar beni seviyor.. ladı. Sormayın zavallı Dibri ailesi bu-

- Olabilir .. tabii o da si;.:ın aşkımza yük bir felakete uğradı. İflas ettiler; 
mukabeleden geri kalmamıştır. Lakin ve bu muhteşem apartımanı oırakt~!ar .. 
k'!ndinizı denemelisiniz.. şimdı kLiçük ve fakirane bir evde otur

M. Dibri biraz .sustuk tan son: a de· maktadırlar. Mösyö Dibri binbir mü~-
vam etti: kfıHitla fabrıkaların birinde bir iş bula-

- Şimdı evlat bir mesele daha kal- bildi.. fakat kızına gelince, o heps1n -
dı: Bu iki yıl zarfında kızıma hıç bır den akıllı çıktı .. 
mektup yazmıyacağınıza dair bana ye- Mülazim tıkanacaktı, hemen sordu: 
min <>tmelisiniz - O ne oldu? Evlendi mı yok a? 

Delikanlı kekeleyerek: - Hayır, mösyö anlatacağım. Hep -
- Fakat bu buyük bir fedakarlık sinden daha kurnaz çıkarak burava ya

değil mi? dedi. Bu halde Juliette ken- kın bir yerde bir mağaza açtı .. 
disinden vazgeçtiğim manasını çıkar- O vakit delikanlı kendine geıerck 
maz mı? vaziyeti kavrar gibi oldu: 

Baba onu temin etti: - Her hafta mal teslim alıyor ma? 
- Ben bu kadar hotgam ve adalet- diye sordu: 

siz değilim. Bu kararı benim yanımdJ - Evet mösyö, her hafta muntazam 
kendisine söyliyeceksıniz. Buna mii. · bir şekilde malları gelmektedir. 
saade Yeriyorum. O \'akit genç mü1azim rahat bir ne-

Mülazim artık fazla münakaşanın fes alarak kapıcıya teşekkür etti. ve 
lüzumsuzluğunu aniıvarak Juliettcyi mağazaya doğru ileriledi.. yaklaşınca 
çağırttı. 'Babasının ö~ünde kararı bil- mağazanın üstünde şu levha göıune 
direrek: ilişti: 

- Sevgilim dedi, gaybubetim esna- c Cezayir Pazarı » 

1 EmlAk ve Eytam Bankasi Ilinlara 1 

Taksille Satılık Arsalar 
ESAS No.sı 

518 

661 

MEVKtl ve NEV'İ 

Boğaziçinde Rumf'libisarı mahaUesiııde Pa; 
makcı sokağında 1 r,lo. h 2:!94 murabbaı arsa. 
(Eski Mediha Sultan Sarayı bitipğindedir.) 
Bqiktaşta Abbasağa mahaJiesinde eski 

Hasanpaşa deresi , yeni Bostan sokağında 
eski 4, 4 mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 
73/3 No. lı 355 metre murabbaı arsa. 

DEPOZİT O 

140 Lira 

142 

lafsilah yukarıda yazrlı arsalar birinci taksiti peşin ve geri kalan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve şu suretle tamamı 
faizsiz sekiz ınüsavi taksitte ödenmek şartile açık arttıramağa konul

muftur. Ihale l Mart 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 da 
Şubemizde yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize gelmesi. (457) 
.. ... 

KİRALIK DUKKAN 
ESAS NO.SI 

8 

MEVKU VE NEV'i 

Galatasarayda Yeni Çartıda Polis Binası 
altında 2 No.lı Dükkkan. 

DEPOZİTO 

50 L. 

Mevkii yukar: a yazılı Dükkin, bir yahut üç sene müddetle kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konulmuttur. 

latek)ileri.n ihaleye miiladif 3 Mart 1937 Ç&rfaınba ıünü saat 10 da fU• 
bemize eelmeleri. ( 461) 
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14 Sayfa 

" Son Posta , nın tefrlkaaı 1 25 

1 numarala_sehit 
(Ertuğrul fa ciasına -kinşan aşk macerası) 

Yama 1 A. ·R. 

Hacer Hanım kızının Ertuğrul ile gittiğini kocasından 
duyunca " Amanın a ..• dostlar... sülün gibi eviadım 
gitti ..• , diye bağırmış kendisini kaldırınca, sırtüstü 

odanın ortasına abqişh 

SON POSTA. 

Yazan : Cell21 Cengiz 

Kral Gudea T anzerin yaşadığını 
1 

Direklere, rengarenk alay aancaklan kurbantık bir koyuna benzetilmi~ti. 
~kilmişti... Geminin bütün eftadı ça• Manevi bir his, sanki bu geminin bir 

marİva etmiş .. çepeçevre geminin gÜ· faciaya doğru aürüklendiğini, Istanbul· Fakat, bu, cin değildi .. cinden daha gün Tanzerin yeğenınm liÖze gorun- dam hana Tauzerin .izini 

Samadan ve Mayadan öğrendi 
peştesile, direkierin merdivenlerine, luların kalbine ilham etmişti. Onun i- kuvvetli, daha tehlikeli bir adamdı. meden yaptığı bu tehditle Sumer kralı- söylüyor. 
ve yelkenierin serenierine dizilm is ler- çin bu baasaa halk zümresi, bu suretle Onun insanlardan farkı yoktu .. sadece nı fena halde sinirlendirmifli. Gudea bayretini gizleyemedi: 
<ii. kalbierinin samimi duygularını göa • göze iÖrÜnmeyordu. Ve bu sırrı ona Gudea kızını odasına a(inderdi. Ve - Tanzer yaşıyorsa, Tunçayda 

Müzika, mütemadiyenı termişlerdi. öğreten meşhur sihirbaz Mayadan Samaile başbaşa kalınca: memiş demektir. Çünkü onlar 
( Eygaziler ... ) Gemi, artık Marmaranın engin u• başka bir kimse değildi. - N!raf (Hamat)a gitmeden, ba- rini çok oseverlerdi. Belki ulu 
Havasını çalmakta devam eaerken; fuklarına doğru akıp giderken; herkes Gudea, Samayı çağırtmalda beraber, na Tunçayın öldüğünil söylemi~ti, de- Tunçayı affetmiftlr. 

Ertuğrul etrafını kaplayan kayıkların, evlerine, barklarına dağılmı~.. fakat sihirbaz Mayaya da haber gönderm;ş- di, halbuki Tanzerin yeğeni Tunçayın - Dirildiğine inanıyonunuz ~ 
tmndallann, mavnaların, sa1apuryala • herkesin kalbinin bir parçası: bu aki- ti. yaşadığını söylüyor .. ve bu sihirli il&- me 'k :aiz de') 
tm aralarından süzülerek tersanenin beti meçhul yolculuğa atılan narin ve Sihirbaz Maya saraya geledursun.. cı ısrarla istemesinden de anlaşılıyor - İnanmak istemiyorum 
klavuz istimpotlarını takip etmiş .. iki zarif geminin arkasından 8Ürüklenmiş- Gudea, Sama gelir gelmez sordu~ ki, Tunçay hayattadır. Sen ne dersin söy1ediklerine bakılırsa, ikisi de y8fl 
köprüyü de muvaffakiyetle geçerek, ti. - Tunçayın sihirli göz ilacını isti- bu işe~ yorl 
Beşiktaş önlerine doğru ilerlemişti. * yorlar. Neden vermiyorsun? Sama hayretler içerisinde bocala • - Tanzerin irini bulmak için, T 

Bütün sahillerden coşkun feryatlar O akşam Hilmi Bey, eve biraz geç Sama. köşede ayakta duran Gudea· yıp duruyordu~ çayın babasmı arasak .. belki 
yükselmişti: geimişti. Kapıdan İçeri girer ginnez nın kızını gördü .. yıldırım çarpmış gi· - Sam er de ölen1er tekrar dirilirse, vmdır bu if1erden. 

- Uğurlar, olsun. Hacer Hanım karşılaınıtı bi sendeledi .. gözünün ucule yüzüne Tunçayda dirnmiştir, dedi. Ben inan· -Taner mi) Sanmam ki o bir 
-Allah, selamet versin... -Bey!.. Hani kız~.. baktı. mıyorum bu sözlere. bilsin. Çiinkü Taner mlbut1ann 
- Yarabbil.. Şu ana baba kazutan• Hilmi Bey; Sama bu :güzel kızı bu kadar yakın· -O halde Tanzerin yeğeni bu il&- bından çok. korkar. Kendi g&ü ön 

hi, sen kazadan beladan saklı. .. rab - - Acelen ne, hanım •. hele içeri gi· dan ve bu kadar açık görmemifti. P.ren· cı neden arayor. de mabette 'kanı a'kın,an kızını 
birn ... Sesleri, hıçkırıklara karışarak. reyim de, anlatayım. sesin saçlan dağnılc ve hacakları çıp • -Belki de Tanzer için arayordur. aonnak m&nasız olur. 
bu sıcak temmuz gününün sakin ve Demişti. laktı. - Tanzer ölmedi mi~ - Ondan kızını değil, Tanzeri 
berrak seması içinde, derin ve iniltili Hacer Hanım, gizli bir endişenin Sama: - Nehirden çamaşırlarını bulup ge- racağız. Çünkü Tanzerin 
akisler yapmıştı. vetdiği asabiyetle titizlenmitti. - T anzerin yeğeni bu sabah ya ta- tirdiler amma.. göze görünmeyen a - gören kimse -yok.. (Arlam var) 
~tu~ul D~m~h~~üne~~- -Aman~yl.~nok~~t~af~m~ub~h9ib~~m~.deili,-~~---~~======~~==-==~~=~---~~ 

~ zaman; 'bando, selam havasını ve olursun ki .. ağzından lik.ırdı, dirhem- benden istediği ilacı, Tunçayın öldü- Istanbul Defterdarlığından : 
onu müteakip de Abdülhamidin mar· le çıkar. ğünü duyduktan sonra yere vurup 
flm çalmaya başlamıştı... Bu sırada Diye, söylenerek kapının yanındaki parçalamıştı m. Bu ilacı Suzdan gelir
Abdülhamit, (Cehennema) köşküne odaya girmişti. ken yanımda getirmi~. hatta Sirtella· 
gelmiş .. oradaki büyük ve sehpalı dür- Hilmi Bey, saklanamayacak kadar ya da birlikte götürmüştüm. Fakat, 
bün ile gemiyi temaşaya dalmıştı. Ya- bir telaş içinde idi. Ingiliz adetine uy • Sirtelladan dönüşümde Tunçayın öl
nında, gidiş müdürü Hacı Mahmut e- mak için senelerdenberi yaptığı idman döğünü öğrendim .. ve ilacı yere dö -
fendi il~ esvapçı başı larnet Bey, ve sanki iflas etmişti ... Dalgın dalgın o- küp attım. 
muhacirin müdürü, Riza Paşa vardı. daya girdikten sonra, kısa bir tereddüt Prenses kaşlarını çatmı~tı. 

(Sonraları, esvapçıbaşı lsmet Bey devri geçirmişti. Sanki, iki saattenberi Gudea bu sözleri dikkatle dinliyor-
tarafından nakledildiğine göre, Abdül- karısına söylemek için tasarladığı söz· du. 
harnit gemiyi görünce birdenbire he- leri, bir anda unutuvermişti. Tanzerin yeğeni haykırdı: 
yecana kapılmıştı. Evvela, hiç bir şey - Beyl .. Söylesene. Sen de gar.ip « - Yalan söylüyorsun, Sama, 
söylemeden uzun ve dalgın nazarlarla bir hal var. Yoksa, biraderime bir hal Ben Suz'a gittim .. bu ilacı yapan sihir· 
gemiye bakmış .. ve sonra birdenbire mi oldu}. bazla görüştüm .. (yaptığım ilaç yeryü-
telaş ederek geri çekilmi~: Hilmi Bey, kekeleye kekeleye cevap zünde ve kendi elimle koyduğum ka· 

-Gemi, akıntıya kapıldı ••• vermişti: . senin içinde duruyor!) dedi.,> 
Diye mı~ıldanmıştı... Ve, bir kaÇ - Allalla emanet canım .. bıradere, Gudea Samanın kolundan çekti: 

kere, başını iki tarafa sallamıftı. ne olacak}.. Maşallah, aslan gibi, ge- - Çıkar şu ilacı neredeyse 1 Beni ve 
Hakikaten Ertuğrul, Beşikta§ ön ün- çip gittiler. kızımı bu yüzden rahatsız etmeyin 1 

<len, sağa çarhederek dönerken Boğa- - Gittiler, ha> .. Rabbimin birliği· Sama: 
zın şiddetli akıntısına kapılmı~ .. kendi- ne eman~t .. güle güle gitsin .. güle gü- - Beni isterseniz öldürünüzi 1lacı 
sini topariayıp ta dümen akıntıya ha. le gelsin ... E, ~ız nerede}.. kendi elimle döktüm ve kaseyi kır • 
kim oluncaya kadar, bir müddet, öyle- - Işte .. ben de onu söyliyeceğim ... dım ... Odamı, gizli yerlerimi arayın 1 
ce yana doğru kaymtştı. Lakin, Şemsi - Beyl.. Şimdi düşüp bayıl8cağım .. Ben yalan söylemiyorum .. 
paşa istikametini bulunca, artık başını çabuk söyle. Diye ibağlrdı. 
Marmara açıklarına doğru çevirerek - Dur, yahu .. ,aşırtma beni. .. e- Ses kesildi. 
yoluna devama başlamıştı. fendim, kız .. bu sabah, dayısını d · Sama yalan söylemiyordu. O, bu 

Şemsipaşa, İhsaniye ve Sarayburnu metlemek için gemiye gitmiş. sihirli ilaç kasesini Sirte1ladan geldik-
sahillerindelci halkın coşkudluğu, ar- - A .. nasıl olur} .. Beylik gemiye ten sonra, yere vurup parçalamıştı. 
tık bir tufan halini almıştı. Her taraf- kadın gider mi imiş, hiç~.. Tanzerin yeğeni, belliydi ki, Sama-
tan rengarenk mendiller, -yemeniler, Hilmi Bey, aendelemişti. Bir bahri· nın odasında sihirli ilacı aramağa git-
başortüleri, havalanmıştı. yeli karısının böyle bir itimzda bulu- mişti. 

-Allah selamet versin.... V nacağını hiç hesap etmemişti. Fakat, ~'!.<!:!~!!.~~ bi.r ~!:.l!."!da~~ ~ 
Feryatları, artık boğuk bır sagnak aöyliyeceği yalanda ric'at göstermiş ol- r 

halini almıştı ... Ince hisli lstanbullular, mamak için sözüne devam etmişti: Bir Doktorun 
hıçkırıklar i~inde sarsılmaya başlamış- _ Vakia, nizarn öyledir amma.. G •• •.. k 
1ardı. Bunların arasında, düşüp bayılan böyle fevkalade zamanlarda, aileleri un U 
kadınlar bile vardı. veda etmek için gemiye giderler. Notlarindan 

Cuma 

(*) 
Ertuğrulun, açtk deniz'lere doğru _Ey .. sonra~ ... 

süzüWşü, hakikaten çok hazindi. Alay _ Malum ya, bizim kızın havaili-
sancaklarile donanmış ola.n gemi, tıp- • . G "d b d 1 ,. gı... em ı e, şuraya uraya a m ış ... 
kı, rengarenk kordelalarla süslenmiş, E . d b' b" 1 1 ld v 

·-------- nışte e, ın ır ~y e me~gu o ugu 
r-------~---.. --• .., için işin farkında olmamış., gemi birM 
J\'öbelcl 1 denbire demir almış .. bizim kız da ge-

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczabeler şunlardır: 

İstanbul clhetlndekller: 
Aksarayda: (Sanm), Beyazıtta: (Ce

mm. Fcnerde: (Hüsamettln), Şehreml
nlnde: (Nazım), Karagümrükte: (Arif), 
Samatyada: (Ero!llos), Şehzadeb:ışmda: 
(İ Hakkı). Eyüpte: (llikmet Atlamaz), 
Emlnönünde: <Sallh Necati), Küçükpa
zard.ı:· (Hikmet Cemll), Alemdarda: (Eş
re! Neş'et), Bakırköyünde: (HUfU). 

Beyoğlu clhetindekller: 
İstlklfı.l caddesinde: ( Galatns:ır:ıyl, 

Tünel başında: <Mntkoviçl, Galatada: 
<Yenlyol), Fındıklıda: <Mustafa Nam, 
Cumhuriyet caddesinde: (Kurkçlyan), 
K lyoncuda: (Zafiropulos), FlnızaRada: 
(Ertu~l). Şlşllde: (Asım), Beşlktnşta: 
(Suleyman Recep). 

Bo~az1çl ve Adalarda: 
Üsküdarda: <ömer }{enan), Sarıyer

de· (Nuri), Büyükndada: (Şinasi Rı

z . Heybellde: (Halk). 

mide kalmış ... Gemi, Kızkulesi açığı
na gelince, enişte meseleyi anlamış .. 
tabiidir ki, gemi yürürken merdiven • 
den indirerek kızı bir sandala çıkar -
mak mümkün olmamış .. enişte hemen 
bana bir mektup yazarak içine bir me
cidiye koyup bir sandala atmış .. inan-

I mazsan, bak .. işte mektup... ~n işte, 
kızt lskenderiyeye kadar götürüp ora
dan emin bir adamla yollayacakmış ... 
Bunda o kadar merak edecek bir fey 
yok. Yabancı ile değil ya L 

Hilmi Beyjn sözleri, ağzında kal -
mıştl. Hacer Hanım: 

- Amanın a dostlar .. sülün gibi 
evladım, gittiiii ... 

Diye bağırmış .. kendisini kaldırınca, 
sırtüstü odanın ortasına atmıştı. 

(Arkası nt') 

Değişen havalar 
Ve zatürree 

Şubat ayının bu son haltasında gene 
grtpler, anjlnler devam etmektedir. Bir 
çok mekteplerde oldukça fazla narnev
cuuar var. Evlerde de Ikişer O~er yatan 
grlp hastaları görüyoruz. son hafta zar
fında zatürreelcr de sıklaşma~a başladL 
Havaların iinl tcbeddillAtı. muhltln dere
eel hararctinln birden biiyük farklar 
gösterınesl bu vazlyeUn maalesef deva
mına sebep olmaktadır. Buna knT§l. ya
pılacak §eY herkesin kendi elindedir. Ge
ce sokn~a çıkmamak, yorultruı.mnk, has
talarla temas etmemek, mümkün olduğu 
kadar so!nık a.lm:ımn!;n çalışmak, sıcak
tan so~uğa çıkılaca!;ı zaman 1htlyatıa 
çıkmak, cereynnı havaya maruz bulun
mamak, geceleri erken yatmak gibi şey
lerle beraber buruna mltol ve gomonollü 
ya~ln.rdan damlatmak gibi şeylerden i
barettir. Bunlnn Slk sık tekrar ediyoruz. 
Dlkknt edinizi Doktorlar lüzum görme
den ayni şeyi tekrar etmezler. Bu gun
lerde bilhassa görulen zaturreeler sebebl
le bunu tekrarn lüznm gtirdük. 

(•) Bu notları kesip saklayınıı:, yahut 
bir albüme yapıştırıp kolieksiyon yapını:ıt. 
Sıkıntı zamanıntıda bu notlar bl.r doktor 
gibi imdadmıza yetişebUir. 

Büyükçal"fl karamaolı oğlu sokağı Es. 33/35 Ye. 
33/35 dükkanın tamamı. 
Beyoğlu Kurtuluş Y okuthaşı sokağı Es. l7 Y:e. 
19 hanenin aJbda iki hissesi. 
Yeniköy Es. Kirem.itçi Ye. Bahçe sokak Es. 23/25 
Ye. 16/18 iki hanenin on beşte iki .hissesl 
Eminönü Hacı Mustafa T a.şçılar sokağı Es. 20$ 
Ye. ll dlikkinın 2400 de 468 hissesi. 
Büyükdere Kalyere ve Elmadağı sokağı Es.6/6m 
8/2 Ye. 6/8/10/12/14/2, 973 metre murabbaı 61 
desimetrelik arsanın tamamı. 
Beyoğlu Tatavla mahallesinin Saka sokağı Es. 
36 Ye. 17 1 06 metre Murabbaı 42 Desimetrelik 
arAilm tamamı. 
Mercan Kürkçü h anı ikinci kat Es. 1 O Ye. 10 
odanın tamamı. 

Bakırköy Kartaltepe Aksu Mısır tarlalan mevkii 

Es• 4 4/1 2/3/33 Ye. 33/34/35 iki oda iki ahırı , , 
olan 689 metre murabbaı 47 Desimetrelik arsa· 
aanın 360 da 45 hissesile 29875 metre morabbaı 
54 Desimetrelik tarlanın 360 da 1 2 hisseleri. 
Galata da Yenicami mahallesinin F ermenciler cad· 
desi Es. 97 Ye. 97 No. lı dükkAmn tamamı. 
Beyoğlu Kamerhatun Çukur sokağı Es. '1:1 Ye. 
43 hanenin yan hissesi. 
Üaküdar Rumi Mehmet P&f8 Şemsipaşa Cd. al 
Es. 49 Ye. 53 arsanın yan hissesi. 
Büyükçarp Çuhacı han ikinci kat Es. 32 Ye. 32 

odanın tamamL 
Üsküdar Selami Ali Andonaki sokak Es. 21 M. 
ye. 31 hanenin tamamı. 
Kandilli Kilisa sokağı Eski 17/19 Ye. 9/iJ.l hane 
ve dükkAııın sekizde bir hissesi. 
T ophanede Bayezıt Mh. nin Cerrah Mustafapaşa 
Sk. da Es. 8110 Ye. 8 hane ve dükkAnın 140 da 

47 hissesi. 
Fatih Hüsrevpaşa Mb. si Hacı Oveys Sk. ğı Es. 1 
ye. 9,9/1 mukaddema maa lklübe elyevm 6689 
metre murabbaı 20 desimetrelik bostanın 120 de 

24 hissesi. 

Mubammen kıymeti 
Lira kUJ'Uf 

1400 00 

216 68 

20 ()() 

1Q98 00 

974 00 

79 82 

350 00 

1076 66 

1200 ()() 

720 ()() 

60 ()() 

250 00 

300 00 

75 00 

672 00 

668 92 
Galatada Bayezit mahallesinin eski Mumbane yeni 
Şarap iskelesi sokağında Es. 11/13 Ye. 11/13 
dükkan ve üstünde odaların nısıf hissesi. ı 300 

Yukanda yazılı gayrimenkullerin müllriyeti 5/3/937 Cuma 
saat On Dörtte satılacaktır. Sahf bedeliDe lstikrazıdah'li ve ..... ,u:,.,. 
bet faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talipterin yüzde yedi 
pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak me~kQr gün 
saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdü~lüğünde müteşekkil sabf 
misyonuna müracaatlan. F. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğiin~ 
İmtihanla Lise Mezunu Alınacak 

Liseterin 193,1 • 1936 mezunlarmdan imtihan ile yirmi bet memur 
nacaktır. 

Imtihan 5/3/1937 cuma günü saat 9,30 da yapılacaktır. Matbu 
menin Ankarada Umumi Müdürlükten ve latanbulda Sümer Bank -···-

den istenilmeıi. ( 982) 



MIDENIZE 
dikkat ve lYl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

flyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki ıoenler 
midelerini tahrlş ederler. Ve EK· 
ŞlLlK, HAZIMSIZLIK, atırlık ve 
baş dönmeleri bissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAi'.JMS;ZLIÖI, M.lDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERlR. 
1NK1BAZI defeder. Bugnnden blr 
şişe MAZON almız. Hiçbir mn
mabil mnstahzarla kıyaa kabul 
etmez. 

M A Z O N isim, H O R O 8 markasına dikkat. 

Kad1köy Vakifiar DirektörtUğU Ilinlari 

IRADYO 
BugDnkU Prograrn 

ıs - 6ubat - tsı - c.ma 
İSTANBUL 

Öfle nflfri1atı: 
12.30: PlWa Türk muaW.sl ıuo: Handls. 

13.05: Muhtelif pllt nep1yatı. 
Akşam Jlepiyatı: 

ıs.so: Pllkla dana mualt1at. ıuo: Spor 
musahabeler1: l!'.fref fetlt. 20: Vedla Rısa .,. 
arkadaşlan tarafından Ttl.rt mutkW .,. 
halk tartılan. 20.30: ömer Rısa u.ratından 
ara.bca söyle.. 20.45: Cemal Klmll -.. arka
daşlan taratından Türk mUiit1ııl.,. })alk 1&1'
loları. Saat lyarı. 21.15: Ortestra. 22.1~ : A-
jans ve borla haberlert 22.31: Pllkla .solo
lar, opera n operet parçaları. 

Bmutq 
16: Romanya m111ltW. ıt.»: Operadan 

nakil. 21.46: Haberler. Kadıköyünde Zübtü pap Tahta 
köprü 53 Diikkln 31/5/938 taribine kadar 17.30: Salon :r~~~.~a2a: :Muaahabe. 
Kadıköyünde Tuğlacı Cami sokak 
O.küdar Arakıyeci Cafer Has 
odalar 
Beyleı beyinde Abdullah ağa ma-

23 Dftkkln 31/5/938 , , 19.15: Muhtelif haTalar, p.rlolar. 19.4~: n
yatro. 21.~: Ç1gan orkestrası. 21.40: Oda mu
ıôkisl 23.5: Cazband hanlan. 

PRAG 31/5/938 JO Hane • " 17.10: Kuartet. 17.50: Kanşık ne1rlyat. lt: 
PI§.k ne.şrlyatı. 19.35: Muhtellt havalar. 20. 

. ~STANBUL TRAMVAY ŞIRKETI 
21 Ikıncı KAnun 1911 tarihli Şartnamenin 14 üncü maddesine göre 

iLA N 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda 

a§ağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. 

1-2 Kıt'a 
3-7 , 

Subaylar 1 - 7 ,. 
, (Kame) 1 - 7 , 

Askerler, aaker maltilleri • • • • • • • 1 - 7 
" Aıkerler (Kame) 1 - 7 , 

lık, Orta ~e llie ı Ayni arabada evden 
mekteplerl talebelen mektebe ve mektep-

ten eve kadar 

Yiik.ek mektep ve ı Ayni ll!abada yapılan 
Üniver.aite talebeleri. tekmil ~!ahatlar 

Birinci 1 lkinof 
Mevki Mevk 

._ Naldiye ve kliprli 
reaiıaleri da h ıl 

Kanat Kurut 

6 so 3 50 
7 15 5 50 
6 so ! ~ 
4 25 -.. 25 2 -

1 ~ 

.. 26 2 -
4 251 2 -

hallesinde Rasimağa sokak Tarla Oç sene müddetle 
Yukarıda mevki cinsleri yaDlı emilkin bizalannda l'öaterilen müd

det için kiraya verileceğinden istekliJerio ihale pnll olan 1/3/937 
Pazartesi günü aaat lS • de Kadıköy Vakıflar Mndlrlüğüne müra· 
caatlan (932) 

15: Muhteur havaıar. 21.30: Beethoven'den ı 

:~:.~:~:;::ı~ verdi'den parçaıı.r. 23
.
15

: Müdürlüg" ünden: 
YnANA ~::~~----~~~--~---------------!~------~--

-
lnhisarlar u. 

19.35: Ortestra, tartılar. 20.50: EtlenceU 5000 Kilo yamalık kanaviçe 
program. ll: VIyana .enfonl ortestruı. 12. 3000 , , Çul 

Ahırkapı bakım e\•inde 

" 
Kıymeti 

L K. 
395 35 

* * 30: Viyam~ mustkisı. 
Teminati , VARŞOVA .tOO " " Çuval 
L K . 18·30= PlAt neşrtyatı. 17.111: eartııar. ll. 3500 " l.karta ip " 

" lt 

" " 
• 50: Mektup kutusu. J0.1&: V&J10ft Fllnno- 3000 

30 00 Vaniköyünde ve caddeainde Mü. 16 ~ayılı sahilhane n1k orkestrası tarafından sentonl konser, " " Kınnap 
,, , , .. " 

, 
araumın tamamı. 22.30: Kıaa temsu. 21.-e: Oda muatk111. 10000 , , Kanaviçe 

41 00 Hace Hesna hatun M. P-.a limanı caddesinde ~ 118 Y • r 
1 

n 'k 1 P r o c r • m 2000 , ., Çuval 

, , " 
" 

., , 
Yeni 67/ 1 sayılı malumul hudut aahilhane ·-••ınm 17 

- Şubat - t3'J - nmar1est 3500 , , Çul 
-- İSTANBUL " " " ötıe neşriyatı: 200 " ,, Marka ben " " " 

545 25 

tama.'llı. 

Yukanda cinsi ve umtleıi yazılı vakıf yerler :aatılınak üzere açdl arttır
maya ~· lateklilerin ihale günü olan 26/2/937 cuma cünG saat 

12.30: Plflkla Türk mmtkJsJ. 12.50: Havadl'\. 8000 , 11 Bir metrelik kasınb ipi , , , 

lS de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. u879n 

13:~!u~~!~k n~yatı. 26 Kalem burda otomobilyedek parçaJan Cibali Nakliyat tuhemizde. 
18.30: PlAt.ıa dana mustt1sl. ıt: l}ehtr n _ 2000 Kilo Kanaviçe Şemsipap İ§leme evinde 

ı ı 
yatrosu komedi kısmı taratından bir tenWJ. 600 , Çul , 
ıo: Türlı: mus11ı:1 he:Jett. 20.30: ömer Rıza ta- 200 1 tt " 

!stanbul Belediyesi lıanlan rafından arabca *>:rln. 10.45: M1lnlr N1ll"et-
1 " P " .. " 

tın •e artad&~lan tarafından Tflrlı: mustlı:t-

Hepaine 50 lira kıyınet tahmin olunan Kadıköyüode R.uim ...__ ma • 81 ve halk prlolan. Baat lJarı. 11.15: Ortea-
r-r- tra. 22.15: A,Jaruı n borsa haberleri. 22~: 

hallesinele Tepe aokajmda eski zabitai Belediye mevki anican aahlmak il- PlAtıa aololar opera ,. opere& parçalan 

zere açık utbnnaya konulmuttur. Şartnaınai Levazun Müclürl\iiüDde 1ö- -·-----------
riilebilir. Lleidiler 3 lira 75 kurutfuk ilk teminat makbuz veya melmıbile ~ Or. SDPBI IlliSIS ....._ 
berab. 2/3/937 aalı ıünü aaat 14 de Daimi Eı,cümencle bul•m-hdır- ldrar yollan hastalikiara 
lar. (B.) (863) 

mDteh•••••• * * Beyotlu Yıldız linemas.l karşısı 
Ketif bedel2559 lira 59 kurut olan Fenerbahçede yeal açılarak yolun Leklergo Apt. muayene • den sonra 

teaviyeaile trutuvar bordürlerinin yapılmuı --·ı. _ı_.:ı---e konulmu• .. ••. Cumartesi fakiriere para••• 

K~ ~~~ ~ ThL~~ ~ 
~ enaJa ve prtnameai levazım müdürlüjünde görilleLilir. Iateidiler ır~ 

2490 N.L bınmda yazılı ve.ika ve 191 lira 97 kui'Ufluk ilk t....m.t mak
buz ~eya mektubile beraher 2/3/937 ah .W.ü eaat 14 de Daimi Eacümen-
de buhmmalıchrlar. (l) (866) 

* * Stmelik muhammen kirası 300 lira olan T wimde Cumlauriyet meyda • 
..... ı,; Heli 938 ve 939 seneleri mayıa M)nuna kadar Idraya v..ilmek Ü· 

a .. açak arbmıaya konulmuttur. ŞartDBmeai Levazım Müdirlüiüade IÖrü
lebilir. Lteldi olanlar 22 lin SO.kUI'Ufluk ilk teminat nıektup veya makbu
n iJa 2/3/937 aab ıünü aaat 14 de Daimi EııcümeDCie bulunmabdır • 
lu. (B.) (854) 

* * 
Hepaine 120 lira hedel tahmin olunan Bolaziçinde Beykozda Cetme 10-

b;mda elki 48 yeni 15 N.lı evin aııkazı atılmak üzere aÇik artırmaya ko
aaJmuttur. Şartnameai levazmı müdürlüjüude görülebilir. Lteldi'- 9 Un. 
Idr ilk temiııat makbuz veya :meldubile beraber 2/3/937 ..lı sünl saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (853) 

Belediyeler Bankasından: 
Ankanda Hukuk Fakülteai yanında inf& edilmelde bulunaıı Belediy .. 

le hankuı için yaptınlacak mobilya, mefrutat ve dekoruyou ~ l.fa

ildaJd fUllar altında ve kapalı zarf usuliJe ve on bet sibı müddetle ebilte 
lbeye konulmuttur. 

1- 1tia mW.IDmflll bedeli 33.000 Türk liruadır. 
__!__- Eluiltmeye konulan mobilya, tefritat ve dekc;ruyoa itJerinia ae

lenlen ibaret olduiu ebiitme ,...tuamesile, mubveleaame projelinde ve 
Luıdara bailı plin, resim ve projelerde göaten1mittir. 

Iateidiler bu evrak ve reaimleri baılkanm latanbuJda Galatacia Bahtiyar 
Lanmda bulunan kontrol miman Bay Seyfettinin büroeUDda yirmi lira 
........ linde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8/Mart/937 pa.zartesi 1ünü saat 15 de Ankarada Jle. 
leclyel• Bukuı Idare mecliai hu~ yapılacaktır. 

4 - lateldilen:le bulunmaaı tart olan n.aıflar: 
A - Ebiltmeye konulan mobilya itini yapabilecek kucht ve kahiliy .. 

ti haiz hali fuliyette mobilya fabrika veya imalithaDe ullibi olmalı 
B - Soo üç sene içinde bir defada liakal 30.000 liralık bir mobilya iti

lai nizuız ve ihtilifaız olarak muvaffakiyetle bafanmt om-k. 
C - Aa,ui 30.000 liralık itiban maliai bUlunmak. 

D - Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakbt teminat ••· --. 
S - Iateidiler teklif mektuplanni ye fU'bwDede yazıla cliw •ealblari 
~ 8/Maıt/937 puarteai .ıma aaat 12 ye kadar Ankanda Beleclyeler 
a.ı,lreuna aöadermit olmalan ve ebiitme aaatinde bizzat veya yekiJieri. 
lahı ektiitmeele balumnalan lizımdıT. (c38t,, u973l\ 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Bermayeal Llrel 700,000,000 

thtlyat atçeat Llre\ 1U,'7D,IM,5t 
Mert.ezl tcıare: MİLANo 

İ&alJanm bqlıc:a tehlrlednde 

ŞUBELERİ 
:lnıtıtere, 1svtçre, AnıatW"J&. Maea
rıaıan, Yuıoüa.,a. Romall7a. Bul
ırarıaıan, Mısır, .&merika Oemahlrt 

lı((ltteh1del1, areslly&, eıu. U'lıaıuaJ. 
Aıjant.ln, ...., DntOr .,. 

KoluıbiJada 

A1IJ1U70D1U 
ISTANBUL fUBE MERKEZI 
Galata Voywda caddut ~ 

Palu (Telef. 4t&ll /111/t/1) 

feblr .. llDh'*' ........ : 
t..tanbulcla : AWemei,Jall baıuııda 
Telef. 12100 !1/11/12/11 lleJOI -
luncia: İltWll caddMl Telet.. 610ff 

tzMbml! IUBB 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

--------------------------------------. K&YJI' - Adiiye Bakaıalıt...._ aldıt-
•ekllllk l'liMa&naaeUni uyi Qleditimd• 
bulaıua qalıiakl ......._. ,.Uamuuu la
.. nı,.et •a•ma riea ederbD. 

Beldaıbanda .. .,. ?ÜJil 

Biinna Bqaıaa 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dre~daer 8aDk Şuhed 

Merkezi: Berlin 

TirlıiyeJelıi pbelnit 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gümriıta 

* Her tiiTlii IHınlıa ip * 
---------------------------------

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Da~ ai&elaul•a: Pazardan maacıa 
herg(ln (2 - t> Divanyolu numara lM. •• &e
lefonu 12111 - 11CM4 

Yukanda cins ve miktarlan yanlı malzeme 9/ llı/937 taribine 
rastlıyan Salı günil aaat 10 pazarhkla sablacakbr. lsteklilerin mallan 
görmek üzere hergiln bizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de 
tayin olunan gtln ve aaatte ~~ 7 ,S güvenme paralariyle birlikte Ka• 
batqta İnbiaarlar Levazım ve Mübayaat Şubeai MOdürlüğündekJ 
Satıt Komisyonuna mtlracaatlan. (884) 

Adet -699 
600 

83 
ı 

2 

137:.1 - 1 

* * Cinsi 

Li)llnya mam61Atı 7,65 Brovning aistemi 
, , 6,35 

D. W. M.Markab 7,65 
7,65 Dreyze marka 
8,35 Valter 

Yukanda cins ve miktarlan yazıh (1372) adet tabanca prtname ve 
nUmuneleri mucibince 91111/ l 937 tarihine raatlıyan Salı günü •at 1 O da 
paıarlıkla aahlacaklarbr. Bu ailihlan alıp Atmağa mezun buluno 
iateklilerin Dllmuoeleri f6rmek üzere hergün ve pazarlık için de tayİli 
olunan ıün ve uatt~ % 7 ,S güvenme paralariyle birlikte Ka batafla 
lnlıiaarlar Le-.azım ve Miibayaat Şubesi Mndürlllifindeki Sabf 
Komuyonuna müracaatlan. (999) 

5000 
12500 
8000 

10000 
35500 

* * Kilo 15/45 
)) 15/50 
)) 16/00 
)) 17/70 

1- Nev'i ve ımktan yukanda yazıb 35500 kilo çivi prtnamesi muc'f • 
bin ce pazarWda satın almacaktır. 

U - Pazarblı 12/m/937 tarihine rutlayan cuma günü uat 15 de Ka • 
batllfda levUUD •• Illibayaat tabe-indeiri alım komisyonunda yapalacak • 
tır. 

lll -Şartnameler paruız olarak het-gün sözü geçen fUbeden alınabilir. 
IV- Lteldilerin ....... için tayin edilen gün ve Matte o/o 7,5 güven

me paralarile birlikte d geçen komisyooa gelmeleri ilin olunur. « 1 03Sn -- - - . ______ _;_ __ ~--=--------------- --Istanbul Defterdarlığından: 
Eminönü Aluçelebi maballe.inin Limon lakeleai dağmda kiin .&ri 60 

yeni 41 ayılı ültiiDde oduı bulunan dükkinm 480 de 24 biMe.i bedeli mü· 
badil ikinci tertip taafiye veaikuile v• 480 de 390 m.e.i bedeli nakit ve
ya iatikn.zıdahili ve yUade bet faizli hazine tahvillerile mahlup edilmele 
auretile ve 6037 lira SO kurut muhammen kıymetle kapalı zarf usulile 
5/3/937 cuma cünü saat oa dörtte ablacaktır. Taliplerin vakti muay • 
yenindea evvel Yüzde Yedi Buçuk Pey akçalannı yatınp aaat On Üçe ka· 
dar bazarlıyacaklan zaıfı Defterdarlık MiDi Emlik Müdürlüiünde müte • 
tekkil aat .. Komisyonuna tevdi eylemeleri. (f.) (918) 

lkbsat VekAieti iç Ticaret Umum MUdUrlogonden : 
30 2ndteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmi~ olan ecuebi 
tirketlerinden (Nestle ent Anclo- Süis Kondenset mlik Kompaoi • Nestı. 
And Anglo • Swiss Coodensed milk Company) Şirketi bu kerre müracaat· 
la nlzamnamei dahilisinde bazı maddeleri ve Şirket ünvanını (Nestle eod 
Anclo • Süis Holdinc Kompani Limited - Nestle And Anglo • Swiss Uol • 
dinc Company..Limlted) olarak tad\1 ettiğini bitdinni~ ve lazım gelen ve • 
aaikl vermittir. KeyfiJet kantml hükü:mJere muvahk ıörü1mUt olamakla 
Uin oiUDur. 
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En korkunç düşman ve 
En mükemme silah 

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi G R 1 P l N 
kaşelerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI : Baş, di~, G R 1 P t N üşütmeden mütevel-
bel, kulak ağnlarına sebep olur. lid hastalıklara mani olur. 
GRIPIN bütün " ağrıları dindirir. SOGUK ALGINLIGiı Kınkhk 
SOGUK ALGINLIGI: Nezle, neş'esizlik tevlid edc>:r. ' 
Grip ve birçok tehlikeli hasta- GR 1 P 1 N : Kınklığı geçirir, 

lıklar doğurur. neş'enizi iade eder. 
lca' 11da sründe üc kaşe alınabilir. 

Fidan sabşı 

Bursa Ziraat Müdürlüğünden : 
ldarei h\lausiye fidaniıldannda yelittirilen her neri -.ıh meyva fidanlarınin 

birinci boyu ((tki-üç Yllfmda,, on bq ve ikinci boyu ((bir-iki Yllflnda)) on kuruf 
tan, atıh uma çubuklan üç kuruttan fidanlıkta teslim tartile aablmakta
clır. Istekiiierin Buna Ziraat Müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. ((1036» 

Türk Hava Kurumunun 
Motörlü Tayyare ek ebi 

1 - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binnsının arkasında 
yaptınlacak motörlüğü Tnyyare mektebinin inşası kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Eksilbne 9/Mart/1937 salı günü saat on altıda Ankarad Hava 
Kurumu Merkez binaamda yapılacaktır. 

3 - Ketif bedeli (149,808) liradır. 

4 - Muvak~t teminat (8740) lira (40) kuruttur. 

5 - Münakasa fllrlnameai, intaat tutlan, pli.nlar (25) lira verilerek 
Hava Kurumu Merkez binasandan ahnacaktır. (1018) 

SON POST 

HAY AL DEGIL, 
HAKIKAT 

ASRINDAYIZI •. 

Meşhur Alman kimyagerierinden 
Doktor Pr. Helne uzun senelerdenbe
ri yaptıltı tetldtatta ecnebl madde
lerden tecrld edllmemlf bir takım 
pudrala.nn cUde yaptı~ı zararları 

meydana çıkal'IIUIJtır. Oayrl tennt 
terklplerle hazırlanan pudrolann ı
çinde elle tutuldujtu zaman hfssedll
mlyen ve gözle görOlmiyen bir takım 
ecnebl cl.simler vardır ki daha ilk 
lcullnnışında cllc11 müteesstr ederek 
tahrLşlne sebebiyet verir. Bu yüzden 
cUdlerl bozularak güıelliklerlnl ekse
rlyetle kaybeden pek çok kadınlara 
tesadüf ed.UmlşUr. Bunun tçln cUdl
nlze sürülecek pudranın cins ve ma
hlyetini intihapta çok dikkatli bu
lunmak lft.zundır. En de~erll Türk ve 
ecnebi kimya ve clld nniteha.ssısları
nın nezaretl altında !enni bir surette 
yapılan VENÜS PUDRALARI kulla· 
nanların cUdi asla bozulmnz, teni gü
zeUeşlr ve blr VENÜS'e benzer. 

VENÜS müstahzaratına · Tnnın
mış eczane. ıtriyat ve tuhafiye ma
(;azalannda en kıymetli yerler veril
miştir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1668 

İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki fubeleri: 

İstanbul, (Gaıata, Yenıcami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanillandaki fubeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

ttiralık kasalar 

..--.• ----
Olç·· üzerne 
Fen ni Kas1~< BagJ ı rı • 

~lide, barstık, böbr*'k 
diişkünlüğüne 

ennl 
or alar 

İstiyenlere ölçli 
tarifesi g ıo lerılır 

Emin ön U 
l.ımir ı:wk ğı 

Tel. 20219 
ZAhARYA 

On•up..ıloi 

T ald i içi lerde!. 
safunımz. 

Ka 1p ara ayor 
nur anr:ı l\lustnfa Kemal p:ışa ka abası

nın Goller koyünden Zekeriyanın uvey oğ
lu ve benim öz evı:ldıın Yusuf iki ene evvel 
çalı maya gitti, hala döıımedi. Sağlığı hak
kında Jıiç bir haber alanıadıın. Oi:lunr.ı bl
lrrıler·n g:uet«t.ıh:e veya adre ime m:ılfımat 

\'ermelerıni insaniyet nanuna yalvarırım. 

1\1. J{emal paşa kaza ınr:ı Göllu 
köyünde a~ıası lfarize 

··········································-·················· 
Son Poata Matbaa•• 

Neşriyat MüdOrtı : Selim Ragıp EMEÇ 

1 1 
( A.Ekrem UŞAKLIG lL 

&AH PLER 1 lS. Ragıp EMEÇ 

~------------------------------1 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 
Barsak, Karaciğerden miitevellit rahatsızliklan 

önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 
INGILIZ KANZUK ECZANI!81 

~.-:!~-.aa ... BEYOGLU • IsTANBUL 

SAC 
BAKIMI 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROl NiZAM 
İstanbul Limanı 

Merkezi Eksiitme 
Sahil Sıhhiye 

Komisyonundan: 
1 - Anadolukavağında sabık:Sabil Sıhbiye Merkezi binalannın 

tamiril.tçık eksiltıneye konulmuştur. Keşif bedelil667lira 50 kunqtur. 
2 - Bu işe ait tartname şunlardır: 
A - İdari şartname 
B - F enni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri Sekiz kuruş mukebilinde Istanbul 

limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiitme 2/Mart/937 Salı günü saat 14 de Galatada Kara Mus

tafapaşa sokağında mezkfır merkez salınalma I{ omisyonunda yapılacakbr. 
5 - Eksittmeye gireceklerin 125lira 10 kuruş muvakkat teminat 

parası ile en az 300J liralık bu gibi işler yaptıklarına dair bir ehliyet 
vesikası göstermesi şarttır. "937" 

, Sinir ağr lar•, a abi ö s··rükler, a abi 
zaylfl , uy u zluk, baş ve yar1m baş 
ağr s1, baş dö e i, ba ga 1 , çarp1nt1, 
ve si i d n i e i gelen bütün rahats1zhk· 

lari giderir. 
liünde 2 • 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iSPENÇiYARI LABORATUARr T.A.Ş. 


