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• 
lta ya Boğazlar meselesini · kabul etti 

Londra, 4.(Radyo- saat 3) - Röyter ajansı bildiriyor: Mili~ oda 
Türkiy~ ve Italya Hariciye Nazıriarı arasındaki müzakerelerden 
sonra, ltalyanın Boğazlar mukavelesini kabul ettiği bildiriliyor. --
Milô.no mülô.katı bitti l Belediye, otobüsçülerin 

tekliflerini reddetti Türkiye ile İtalya arasında 
münaziünfih hiçbir 

tnesele mevcut değildir 
ltalya gazeteleri yazıyor: Iki memleket arasında yeni 

işbirliği iyi bir hava içinde başladı. 
Akdeniz anlaşmasının daha genişlemesi muhtemeldir 

Milanoda nıühim bir tebliğ neşredildi. Rüştü Aras 
meçhul asker abidesine çelenk koydu 

hatyan nUfuzu Balkanlarda artıyor 

İfariciye Vekilimiz şerefine içinde büyük bir pla mUsameresl verilen Mili· 
no nun meşhur Skala tiyatro binası 

Roma, 3 (Hususi) - Türkiye Harici r----------
~~. ':ekili Rüştü Aras ile Kont Ciano JIIT.ı·laAnoda 
lnulakatı, bu sabah Milanoda başlamtş- LV~ j 

.tırSaat 10,30 da Vilayet konağında ya- Neşredi/en 
Pılan ilk görüşme 12,30 a kadar devam 'T' bl•g"' • m f • 
etmiş ve çok samimi bir h ava içinde ~ e l ın e n l 
geçmiştir. Mihino, 3 (A.A.) -Anadolu Ajan 

Meçhul asker Abidesinde sının hususi muhabiri bildiriyor: Dr. 
. Arasla Kont Ciano arasında yaoılan 
l ik görüşmeyi müteakıp, Kont Cia- görüşmelerden sonra şu tebliğ n~şre

~0 R:ı~tü Aras şerefine 7 5 kişilik bir zi dilmiştir: 
J afet vermiştir. Rüştü Aras, öğleden 

1 

(De\'antl 12 nci sayfada) 
(Devamı 12 nci say fada ) \.. l 

~ -./ 

Dona n amız Akdeniz, Karadenizde 
ziyaretler yapacak 

----
Deniz kuvvetleri erkanının Ankarayı ziy aretlerine 

husus[ bir elıenırn iyet veriliyor. 
. Donanmamız Mayısta A kdeniz 'Ve Karadenize çıkacak 

An ~ara, 3 (Husu~i) - Birkaç g:.in-ı ve Karadenizde iki zivaret yapacaktır. 
~en bt>ri şehr.mizde bu'unnn Am ral · · · · · · 
ji.ık t Okan ve donanmamızın ılerı ge -
ken (' • bu akşam Şehir 'oJ..anta~ınc.ia l Tranll·ay iicrelleri 
enrı ra~arında bir akt:am yemeği ye- M l' · •t .b 

tni t>ıdir. • ar .. an 1 1 uren 
n ·n z kuv\·ctleri erkan•nın Ankm:ı- Ucu=lllJIOT 

Yı zıvtlıetlerine hususi bir ehemm~' ct 
"'erm k ı· 1 • .. (Yazısa 12 nci sa'"·fada) 

P • azıındı . Sızan haber ere r!O- " 
t e donanmaJllız Mn yıs ayında Akdeniz iiiiiiiii-llliiiiiiaiiiiiiııiiiiiiiiiiiii 

~ 
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Dün Büyükderedeki Kibrit fabrikası 
ltüyük bir yangın tehlikesi geçirmiştir. 
Saat on ik.iyi beş geçe fabrikanın arka 
kısmındaki potas mürekkebatı deposun 
dan b irdenbire yangın çıkmıştır. He -
me n İstinye itfaiyesine haber veriimiş 
ve 15 dak ika sonra itfaiye gelerek bü
yük müşkülatla y~ngını söndür'rnüş, 
fabrikayı da kurtannıştır. Resmimiz 

~~.!!?.!?.?.~.ı.ı~~~.~.~;}.~~ .. !!!~.i.~.~!!!!'.~.tE: .. __ , 

Puşkin kimdir ? 

Muhittin Üstündağ " Biz otobüsçülerden hukuk 
mnşavirliği istemiyoruz. Toplantılarının daha ciddi 

bir teklif doğurmasını beklerdim , d :yor 

~----------------* ~ * ------------------Belediye Reisinin fırıncılar meselesindeki noktai nazarı: " Fınn-
cıhğın müşterek sermayeli bir şirket haline sokulmasını 

muvafık değil elzem buluyorum r , 

Şu insanlar ne tuhaftır: Faraza, bü- ı 
tün vazifesi, on dekikada bir mikrofo
.nun başına geçip, okunacak şarkınm a
dını ilan etmekten ibaret olan bir rad 
yo spikeri ile iki dakika görüşmek isti 
yorsunuz, size şu garip cevabı veriyor: 

- Meşgulüro! 
Ve faraza hem Halk Fırkasının, hem 

ı , 

,Belediyenin, hem de kockoca bir YilA
yetin başında bulunan Muhittin Üstün 
,dağı, - hususi mektuplarını okumaya 
):>ile vakit bulamadığım bildiğiniz hal
de • vazife icabı rahatsız etmek mec-
' buriyetinde ka lı) orsunuz. Size, nıah • 
,cup edici bir tevazula haber gönderi· 
,yor : 

- Buyursun! 
F akat mahcup olup ta geri mi dönü 

yoruz? Ne gezer? Onun: 
- Buyursun! demesile, bizim karşı

sına çökmemiz bir oluyor. Onun tevn 
zuuna yapabildiğimiz bütün mukabele 

(Devamı 4 UncU sayfada) 

• 
Muhittin Üstündağ 

lnanılmıyacak bir haber: 
Hala o terane! 

/stanbulda ölen bir Rum, servetini uKurlulnıamış Yu
nanlzlar!, hakkında eser yazacak mulıarrirlere bırakmış! 

Atinada çıkan <<Estian gazetesi son ı ha kkında e~er yazacak In ra verilmek. 
nüshalarından .birinde şu inanılmıya - üzere de 500.000 drahmi terketmiştir. 
cak haberi verıyor : Son günlerde başka bir «kurtulmamış1> 

alstanbulda Nikolas Hrisovergis n a- soydaşımızın da on milyonlarca 
ınında bir soydaşımız ölmüş, vilayet - drahmi vakfettiğini düşünecek olur -
lerde kitaphaneler açılmak Üzere sak büyük kalbii soydaşlarımazın bit • 
700.000 ve (kurtulmamış Yunanhlık) memiş olduğuna hükmedebiliriz.>ı 

Yedi alaturka mosiki 
yıldızı mahkemede ! 

İk inci ceza mahkemesinde müstehcen plak doldurmak 
suçundan muhakemelerine başlandı 

Bestekar Sadettin Kaynak, gramofon 
Türk limited ~ırketi, plak fabrikası mü 
di.ırü Vilhe;m, Odeon. Kolombiya, Sa
hibinin Sesi müesseselerinin mümessil 
leri, san'atk.ir Safiye, Bcşiktaşlı mugan 
,ni Kemal, h:ınende Mahmure, Naciye, 

Başta Sovyet R usya olmak üzere Neriman ve maruf kcrnençeci, beste
bütün dünya, bundan tam bir asır cv- ,l<iır Artaki suçlu olarak mahkemede-

n•! 1 O şubat 1 X:{7 de ölen A leksandr le~!... . . hk . h 
Ikincı Aslıve ceza ma emesı ınca-

Puşkin 'in hatırasını anmıya hazırlan ı· · d 1 M. kl 1 - k 'd ru .. .. hınç o u. era ı arın çogu, orı o 
yor. Dii nyanın. e~ı buyuk adamla.r ın~a~ ,doldurmuşlar. Çünkü zaten, hayli kala 
biri olan Puşkının, hayatı, edcbı huvı- balık olan suçlular ve avukatlar, kü -
yeti ve şahsiyeti hakkı~daki m~lum~t ı çücük mahkeme salonunun dörtte ücü· 
yarın neşre başlayacagımız bı r serı .nü tutuyor. 

yazıda lezzetle okuyacaksınız. (De aım 12 nci sayfada) 
7 san'atkarla beraber mutıakeme edilen 

1 lerden Pl:tk fabrikası ıniidiirü Vilhclri .A 
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Hergün ' Resimli Makale: a Hayatta kadının rolii .. a 
.. 

Doktor Aras - Ciano 
Müliikatı 

---Yazan: Muhittin Bircen-

B undan yirmi gün kadar evvel bu 

Bazı kadınlar, aile reisi akşam geç 
vakit eve döndüğü zaman günün bü~ 
tün sıkıntılı vak'alarını birer birer 
anıatmayı adet edinmişlerdir. 

Halbuki bütün kuvvetini hayat 
kavgasında geçir.en erkeğin bekledi· 
ği ak§am 11€ş'eli bir sofra başında 
çoluk çocuğunun arasında dinlen M 

mektir. 

Kocasını sıkıntılı hikayelerle, ma~ 
nasız dedikodu veya kavgalarla sı • 
kan kadın aile reisinin çalışma ve ka· 
zanma kudretini eksilttiğini bilmeli~ 

dir. 

sütunlarda Giornale d'Italh ga~ 
.ıetesinin bir makalesinden bahseder~ 

ken Türkiye ile İtalya arasındaki dost· 
luk münasebetlerinin ciddi esaslara da
yandığını söylüyorduk. Aradan az bir 
zaman geçti; dün, İtalya, Milanoda Ha
rıcıye Vekilimize parlak bir kabuL me~ 
rasırni yaptı. Dr. Arası, Milfmo istasyo
nunda karşılayan İtalya Hariciye Na~ 
zırının, bu münasebetle Türkiye mii
messiline gösterdiği hürmet \'e ıtibar, 
İtalyanın Türk dostluğuna vermekte 
olduğu kıymetin derecesini gö::;tcrmeğe 
kfıfidir. Öyle tahmin edilebilir ki, mu· 
lakatın Milfmoda olu§unun bir sebebi 
de, Cenevreden yorgun olarak dönen 
Hariciye Vekilmizın Romaya kadar git 
mıyerek, yol üzerinde hem iki gün isti· 
rahat etmesi, hem de bu suretle !talya 
ile Türkiye arasındaki meseleleri ital~ 
ya Hariciye Nazırı ile birlikte tetkike 
vesile ve imkan bulması gibi bir neza

(söz 
Kara hedi 
Nasıl birdenbire 
Bembeyaz olur? 

DA A ASI 
ı·-HERGUN BiR FlKRA ·1 Finliindigalılar Amerihada niçin 

Itibar giJrürler? 

J 
ket fikrinin eseridir. 

* İki devlet adamı arasında. Milanada 
yapılacak olan konu~rnalann esasını, 
Türkiye ile İtalya dostluk münasebet
lerinin bir kat kuvvetlendirilmesi bah~ 
si teşkil edeceği anlaşılıyor. Biri Akde
nizin göbeğinde, öteki §arkmda gen;~ 
sahillere yayılmış olarak oturan iki 
memleket, biribirile hemhudut sayıla
cak derecede yakındırlar. Sahillerımi~ 
zin karşısında duran birkaç büyük ka~ 
ra parçası, bu kornşuluğu büsbütün ya
kınlaştırıyor. İki memleketi alakadar 
eden iktısadi münasebetler, hayli mü
himdir. Son senelerin tahdidatından 
bir hayli müteessir olmasına rağmen 
gene kesafetini muhafaza etmekte olan 
bo münasebetler, ilk fırsatta. yani tah~ 
didatm kalkması veva hafiflemesı ha
linde, çok mühim nisbetler almaya 
namzet bulunuyorlar. Bi.itün bunlar, 
İtalya ile Türkiyenin dost uk münase
betlerini daha sıkı ba ğlarla bağlamak~ 
ta müşterek menfaatlere sahip bu un~ 
duklarını gösterir. Bunun için, Dr. A~ 
rasla Çiano arasındaki bu mülak~ta 
herhalde ciddi bir ehemm · yet u fe ı 
mekte ve bunun ivi netict:' er verın~ı 

ni temenni eylem;kte e'bet haklıyız. 

* Son zamanlarda Fransız gazete'erıl-
de bazı havadisler gördük. Suriv.? VP 

Mısır ga~~telerinde de akisler y~ptı~ı~ 
nı son gunlerde görmekte olduğumuz 
bu havadislere göre Sancak meseic.,ır.~ 
de Tür~iyenin gö:,terdiği u;rar, Alman

Yok mu? 
Fazrl Ahmet İttibatcı1an beğe.n-

mezdi.. İkide bir onlann yanlış }Ja
reket ettiklerinden bahsederdi. Bir 
gün tanınmış İttihatçılardan biri 
kendisine sordu: 

-Bizi beğenmiyorsun, biliyo • 
ruz.. Fakat bizim hiç iyi bir tarafı
mız yok mu? 

Fazıl Ahmet cevap verdi: 
-Yok ya, muhalif tarafmız bile 

fena! 

·----------------------~ 
Dünyanın en zengin 
Hükümdarı 

Kara kedinin Jcuzgunt aiyah tüyle- 13 şubatta 25 inci senei devriyesi 
rinin bembeyaz ->lduğunu hiç gördü - tes'id edilecek olan Haydarebad Ni~ 
nüz mü? Bunu gören bir seyyah Fran- zaminin Haydarabaddaki hususi mah
sız gazetecilerinelen birine anlatmış, zenlerinde akçe ve külçe olarak 
biz de o gazeteden naklen karilerimize 1.000.000 İngiliz liralık altın ve 
bildiriyoruz. (200.000.000) halık mücevherat yı-

Seyyah dihor ki: ğılı bulunmaktadır. Nizarn bugün dün-
- :t~ günlük bir vapur yolculuğu yadaki hükümdarların en zenginidir. 

yaptım. Bu arada seyahatin mebde - Hazinesi gece ve gündüz miisellah as
inde kara bir kedinin anbara indiği- i kerler tarafından muhafaza edilmek • 
ni gördüm. Sonra anbarın kapaklarını Ledir. 
kapattılar. Kedi içerde mahpus kaldı. Ani bir isyan vesair bir vak'a zuhu~ 
Anbarın dercxei harareti 5 santigradı runda hazineyi nakil için 50 tane zırhlı 
geçmiyormuş. Çünkü fazla hararette kamyon garajda hazır bulunmakta -

bozulacak mallar varmış, işte kedi böy~ dır. 
lece hem soğukta ve hem de karanlık • Bu hazine meyanında bir elmaslı 

taç, elma.slı kavuklar, gerdan lıklar, bi~ 
ta kalınca, rengini atmış. Seyahatimin 
sonunda an bardan bembeyaz çıktı!. 

-··················-········ ... ··-··········· .. ······ ... ·· 
I ezikler, inci gerdan lıklar, al tm sofra 
takımı ve zümrüdlü yumurta fincanları 
vesaire bulunmaktadır. 

ya ve !talya tarafından vukua gelmiş ni bulunduğumuzdan biz bütün o da
olan teşviklerin eseri olmak lazım ge- vada ne tehditten korktuk, ne de te~vik Hintliler, onun Londranın meşhur 
liyor. Halbuki, Türkiye, şimdiye kadar ve tesci aradık kendi şevkimiz bizim sokaklarından birini inci ile kaplata • 
herhangi bir hakkını şu veya bunun için kafi idi. B~ndan dolayı her taşın bileceğini iftihar makamında söyle -
teşvik veya tahriki ile müdafaa etmiş altında bir Almanya veyahut - ~imdik.i mektedirler. 
olmadığı gibi şunun veya bunun teh~ modaya göre • bir İtalya arayan mat~ Altın paraların bazıları 300 sene ev-
didi de onu hakkının müdafaasmdan buatın hareketi manasız idi. Nitekim vel basılmıştır. 
vazgeçirmiş değildir. Yeni Türkiyenin bugünkü Milana mülakatı da beynel· Dört senedenberi bir İngiliz müte -
ilk temelleri Erzurum ve Sivas kongre- milel istikamette takip edilen bir ga- hassısı para ve mücevheratı tasnif ile 
lerile atılmaya başladığı tarihten beri yenin değil, belki de iki memleket ara~ meşgul bulunmaktadır. Henüz vazife~ 
Türkiye kendisi için hak tanıdığı şey- sındaki dostluk ınünasbetlerinin huc;u- sini bitirememiştir. 
leri müdafaa ederken ne herhangi bir si çerçevesi ile malıdut bir konuşma 
devletin tehdidinden korkmus ne de ihtiyacının eseridir. Nizarn kendi hazinesindeki mücev· 
herhangi bir devletin teşvik \'~ tahriki * heratı hiç takmamıştır. Kendisi çok ha-
ilc hareket etmiştir. Herkesin bildiği Hiç şüphe etmiyoruz ki Milano mü- sit giyinmektedir. Şahsi vardiatı sene~ 
bu hakikat meydanda iken ve Sancak lakatı bu izah ettiğimiz ruh içinde ce~ de ).000.000 Ingiliz lirasından fazla • 
davası da, Türkiyenin• on yedi senedır reyan edecek ve iki memleket arasın~ d 
müdafaa ettiği hak davasının bir par- da mevcut dostluk münasebetlerini da- ır.· k 
çası bulunurken bu meseledeki ısrarı~ ha feyizli ve verimli sahalara doğru fnanı/mıyaca bir /acia 
mızı şu tahrik veya bu teşvike atfet~ götüren müsbet neticeterin elde edil~ Amerikada Seluen ~hrinde şimdi· 

Bütün dünya
da Arnerikaya 
olan haıb borç • 
larını tamamile 
ödeyen yegane 
devlet hangisi .. 
dir, bilir misiniz? 
Finlandiya. 

Amerikalılar, 
bu sebebden Fin· 
1andiyaya karşı 

büyük sevgi bes~ 
ler ler. 

Ge çen ler de 
Brooklyn 'de aç 
kalmış bir serseri 
Fin lan di ya lı yı 

mahkemeye çıkardıkları zaman, ha • 
kim şu kararı vermiştir: 

- Finlandiyalı insanlar dünyanın en 
namuslu insanlarıdu. Bıze borçlarını 
ödiyen bir milletin ferdierini aç bıraka
mayız. Bunun hakkında serseri kanu· 
nu mucibince tak.ibat yapamam. Ken~ 
disini işsizler bürosuna kaydediyorum. 
Oradan her gün gündeliğini alır. 

En mükemmel koca 
Amerikan gazetelerinden biri en mü~ 

kemmel kocanın hangi vasiflan taşı -
ması lazım geldiğini evli kadı'nlardan 
sormuş ve hemen ittifakla şu cevab ~ 

ları almıştır: 
İyi bir kocanın haiz olması lazım 

gelen vasıflar tonlardır: 
1 - Sabahleyin kalkar kalkmaz 

güler yüzlü olmalı, 
2 - Yemek saatlerinde evde bu • 

lun malı, 
3 - Karısına evdeki hakimiyeti 

tam ve mutlak olarak terk et· 
meli, 

4 - Karısının fevkalade yemek pi~ 
şirdiğini söylemeli, 

.) - F ev kalade cömerd olmalı, 
6 - Evini klübünden )azla sev • 

m eli, 
7 - Cemiyetlerde ve topl'\ritılar -

da zekasile temayüz edip di • 
ğer kadınları kıskandırabil • 
me li. 

8 - Kadın zevk ve işlerinden anla~ 
malı. 

-- ............ 1 .... -. --- ...... ITFI!ılt••·---

rnek elbet manasızdır. Almanya ile pek mesine yarayacaktır. Her iki tarafın da ye kadar eşine ve emsaline tesadüf e· 
mühim, İtalya ile elbet mühim iktısadi b ·· 'h · i · ı tüllü etekleri tutuşmuş, alev derhal 

,----------------~\ 
Sözün Kısası 

Ev sahibinin akıl/ısı 

._ _____ lsmet HuiQsi 

K endimi kiracının akıllısı addettil' 

ğim için Adada tutacağım vazl•~ 
evi bu aylarda peylerim. Bir ka.; gLi~ 
evv~l evinde oturduğum Adalı ev sa:ilJ.' 
bime rastladım: 

- Bu yaz gene evini tutacağım. 
Dedim. Ev sahibim yuzüme baktı: 1 
- Pekala, senden iyisine mi \·ereceo' 

~. ? 
gım. 

-İyi amma kaça olacak? 
1 

- Geçen sene yirmi beşe tutmuştul'lıı 
- Bu sene tabii biraz daha kı rarsıllf 
-Ne münasebet? .. 
- Gene mi yirmi beş istiyorsun? 1 
- Kat'i bir rakam söyleyemem, A 1 

kay bilet fiyatlarını indiriyormuş. Heli 
bakalım ne kadar indirecek? 1 

- Peki amma zatı devletlerinin JeV-4 
leUıancleri ne vapurdur, ne de mavna., 
Biletle, navlunla ne alakası olabil ir?· 

-Bu da laf mı? 
-Ben lafdır diye söyledim. Bejen" 

medinse sözümü geri alırım. 
-Laf değil ya. Vapur parasını öğ ~ 

reneceğim evim için de ona göre bııt 

aylık isteyeceğim. 
- Affct amma benim o kadar .incd 

hesaplara aklım ermez .. Ap açık s0) le 
de anlayayım. 1 

- Apaçığı şu: Adaya gidip gdme! 
şimdi kaç kuruştur. 

-Otuz yedi. 
- Ayda ne eder! ! 
- Hesaplayım ... Otuz yedi, zarp o • 

tuz .. Buldum: On bir lira on kuruş. 
- Yarı yarıya indiğini farzedelim.ı 

Ona göre bir hesap yap. 
-Yapayım .. On bir on, taksim iki .• 

Müsavi: Beş elli beş. 
- Geçen sene evimi yirmi beşe ki c 

ralamı~tın değil mi? 
-Söyledim ya, evet! 
- Akay vapur ücretlerini yarı yarı" 

ya indirdiği takdirde otuz lirava v~ 
ririm. Böylece sana elli beş kuru~ ~k ) 
ram etmi~ olurum. 

Ev sahibimin bu teklifi beni gi.i1diii'4 

müştü. O, yüziime baktı ve sordu: 
- Elli beş kuruş kurı görünce s.evilt 

cinden gü1miye başladın değil mi? 1 

İsmet Hulusi .............................................................. 
Biliyor musunuz ? 

1 - Kendisini Türk dostu tanıtan 
Fransız muharriri Piyer Lotinin eıJ 
meşhur eserleri hangileridir? 

2 - Balear adalarının merkezi hüıı 
kfımeti hangi şehirdir ve nüfusu ne ka 
dardır? 

3 - 1916 da Rusya ve Almanya arac 
sındaki büyük harp kaç ve hangi nec 
hirler üzerinde yapılmıştır? 1 

(Cevaplan yarıu) 

* (Dünkü suallerin cevaplarm) 
- Eski bir memleket olan Lidy• 

Küçük Asyada, Ege mıntakasındadır. 
Lidya Kralı Cresus zamanında ınemıı 
lekette anarşi çıkmış ve İraniler Lid• 
yayı tamamen istila etmişlerdir. Meto~ 
kezi hükumeti Sard şehridir. Bu şehll 
bugün Bergama şehrine yakın bir ha" 
rabe halindedir. 

2 - K'umarhanelerile me~hur olatı 
Monte Karlo şehrinde bugün 1 O bin 
800 insan yaşar. 

3 - İng4Heı·eyl Fransadan ayırarı 
Manş denizindeki Padökale boğazımJJ 
uzunluğu 31 kilometredir. 
_.. ...... ~ •••• 1 1 ... ·-·~·•ıur..- .• ' . ,.~ ....-aıa.kalarımız bulunmak ı'tı'barı·ıe bu :kı· u gayeye muteveccı samım nıyet er- dilmiyen bir facia vuku bulmuştur. . le karşı karşıya gelmiş olduklarında parlamış, yanındaki kızın tuvaJetine 

memleketle aramızda kuvYetli bir dost şüphe bulunmadığı için, elde edilecek Fakirler menfaatine verilen bir ba- geçmiş ve elbiseler ekseriyetle sun'i i- Bütün sakinleri canbaz 
luk hüküm sürmesini herkesin tabii neticelerin beslenilen ümitleri aldat- lo fevkalade kalabalık olmuş, herkes pekten olduklan için, alev salonu bir- olan kasaba 
görmesi lazımgelir. Fakat, bu dostluk mıyacağı muhakkaktır. yanyana ve burun buruna dans eder- denbire sarmış ve kalabalıktan çıka-
münasebetlerini şunun veya bunun a- Muhittin Birgen ken, bir matmazelin bir sigara ateşile mayan halk bu ate.fle yanmıştır. TiHiste çıkan Zaria Vostoka yazı • 

lcyhine kullanmak, yahut, şu düzeni ;=:=:=~:==;;:~~============:;;;;:=:=:=:=:;::::;:::;:::;:=;::=======~~=~~;;;:;=.: yor: .. 
~aten bozuk Avrupada bu münasebet~ f 1 Kafkasyada cambazlıkla iştigal eden 
leri, yeni bir karıştırma ve huzursuz~ ı ST ER j NA N ı ST ER İ NA NMA f. bir k_sisaba vardır. Bu kasaba ahcılisi eri 
luk vasıtası olarak kullanmak hatırı~ büyüğünden en küçüğüne kadar, dişloı 
mızdan bile geçmez. Bizim Sancak me~ B' k d k . · 1 k h . k 1 1 b Id k lerı' de dahı'l olmak u··zere camba··dır ~ ır ar a aşımız eçı etı a ma evesıne apı mış, ev- - stan u a eçi eti satılmaz, diyordu. ... • 
selesindeki ısranmız, bu memleketle • H lb k f lar. Cambazlık bu kasahada irsi b:ı. 
rin teşvik ve tahriklerile alakadar ol- vela bir dükkana gidip istemiş, yok demişler, ikinci a u i bizim bildiğimize göre stanbul mezbaha • ... 
madıktan maada, hat~ı~ bu memleket- kk 1 sında günde vasati 49 tane keçi kesilir, ve bu hesaba meslek ve san'at olarak kabul edilmeJi.-

l.i:l - dü ana uğramış, oradan da aynı cevabı almış, ve s· 
]erin siyasetleri o sıralarda bizim alev~ göre hiç değilse üç kasab dükkanmda bir tanesine bir tedir. Bu kasabanın ismi, Aul'dür. B~ı 

· tanbulun hemen bütün kasabiarını sıra ile dolaştık • ad k ad · b 1 d · 1 ' himizde olsa bile gene asla gevşeyecek et acarnan keçi isabet eder r an yetı~en cam az ar aıma mem e-
d ğil. d' B' ili ı· t b .• b tan sonra akqam evine eli boq olarak dönmu··ş, ha"dı'se. - s· b b k k t b Id k 1 · d k 1 d e ı. ır m e ın en a u ir hak- ... T ız una a ara stan u a k.-:çi eti satılınadığı • et erın en çı ar ar ve yer yer gezere!ı 
kım istemesi ve bunu müdafaada ısrar yi bize anlatırken: ne inanmadık, fakat ey okuyucu sen: marifet gösterirler. İlk defa Deli Petr4 
etmesi, eğer bu gibi şartlardan mütees~ J S TE R J NA N 1 S T E R İ N A N M A l bunları sarayına almış, oradan F raw1 
sir olmak icap ederse o milletin müstak sa hükümdarlarina marifet gösterme ~. 
bel bir millet bile sayılamıyacağına ka- leri için Ver$aya yollamıttıı. • ..1 
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Inşa edilecek 1 

Sancak itilafı ı 
M. Delbos Fransız Hariciye 

·stler a 
h zr şi E ncümeninde Türk- Fransız 

dostluğundan bahsetti 

harp gemilerimiz 
ve İngiltere 

'Fransız meclisinde komünistterin faaliyetlerinden ve bir 
vesikadan bahsedildi, M. Blum verdiği cevapta 

ortada tehlike olmadığını bildirdi 

Pa ı is, 3 (Hususi) - Hariciye Encü
meninin bugünkü toplantısında sö~ a· 
lan Haricıye Nazırı Delbos, beynelrni· 
lel vaziyeti gözden geçirmiş ve Hitle

Londra, 3 (A.A.) - Röyter bildiri· 
yor: A vam Kanıarasın da, Sir Samuel 
Hoare bir suale cevaben aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

t Paris, 3 - Gautherot, Fransız - Sov· 
l'et ınuahedesi hilfıfına olarak dev~etirı 
l~iyeti aleyhive tertip edilen cKoınü 
nıst komplosu» hakkında verdiği bi.r 
suaı takriri dalayısile yapılan müzake
rele-ri müteakıp ayfm meclisi el kaldır 
lnak suretiyle ruznameyi kabul etnll'>· f • 
ır. 

Gautherot, Komünist propagandası
~~n yavaş yavaş milli plana nüfuz etti· 
gıni \·e bE>ynelmilel planda da memje
kete mazarrat iras eylediğini ileri süre· 
rek demiştir ki: 

cFransız kanı §imdilik yalnız İspan· 
Yada akıyor ve e~er Fransada da akını 
Yorsa bunda komünistlerin hiç bir ka· 
bahati yoktur. 

Gauiherot, Paris romtakasının Komü 
nist teşkilutı tarafından müdafaasına 
n~t komünist pırtisi tarafından neııre • 
dılmiş olan mahrem bir tamimi eline 
geçirmiş olduğunu söylemiştir. Bu ta· 
tniınde komünistlerin hini hacette Pa· 
l'is civarında toplanacakları noktalar 
tesbit edilmiştir. 

Gautherot bu mesele hakkında yeni 
tafsilat vermiş ve demiştir ki: 

«Komünist p1anı telefon ve posta 
~erkezlerile sair mebaninin işgalmi 
derpiş eylemektedir. Biz şimdi kanu· 
nen cezayı müstelzim olan bir de.hai 

Takrir sahibine verdiği cevapta rin son nutkunu tahlil ettikten sonra, 
cevapta Blum, rnevzuu bahis vesika • Milletler Cemiyeti konseyinin mesaisi 
dan haberdar olduğunu söyliyerek şim hakkında izahat vermiştir. 
di bu vesikanın sıhhat ve aktüali~es.in M. Delbos. Sancak hakkında Türki 
den şüph~ edi~e?iği~i ilave etmıştır. ye ile Fransa arasında yapılan itilafın 

Ba~:re~ıl dem~ş~ı:: ~ı: . . • teferrüatını anlatmış ve bu itilafın 
cH~kumet reısı .ayan rneclısı?e an menmuniyet bahşolduğunu söyliyerek, 

cak nızam ve asayışten mesul bır .na~il' ı meselenin hallinden sonra Türk - Fran 
sıfatiyle izahat verebilir. Halbukı şı~ sız dostluğunun daha kuvvetlendiğini 1 
d~ ortada asayişsizli~ Y.okt~r ve kamu: ilave eylemi.ştir. 
nıst komplosu da hurny~tı ve c~n~u Encümen, M. Delbosun bu beyanatı· 
riyet . ~ümessillerini tehlıkeye duşur • nı alkışlarla ka~ılamıştır. 
memıştır. 

Almanyaya 
Müstemleke 

Halen Türk hükümeti hesabına İn 
gilterede hiç bir harp gemisi inşa e
dilmekte değildir. Böyle gemiler hak 
kmda son zamanlarda İngiltereden 
malumat talep edildiğini de bilmiyo 
rum. Fakat Türkiyenin ihtiyaçlarının 
bizim kendi ihtiyaçlanmızı lüzumsuz 
yere sıkıntıya ko~maması şartiyle, 
böyle inşaatıann Ingilterede yapll -
ması için, İngiltere hükfuneti, mutat 
kolaylıkları göstermekle bilhassa 
memnuniyet hissedecektir. 

İzmir göçmenlerine 
iki çiftlik verilecek 

Sokaklarda barikatlar yoktur. Fran· 
sanın vaziyeti hakkında bazı ecnebi ga 
zetelerinin yazdıkları yazılar da ma • 
lfunumuzdur. Öyle ise komplo nerede· 
dir? Belki onun karanlıkta çalıştığını d") k k.. l 

ı b 
Yeni tesis e ı ece oy er 

düşünerek korkuyorsunuz. ngiliz kabinesi dün U b" d 
Biz bu vazifeyi yapmaktan hali kal İskoç köyleri terti ın e 

madık. Bu gibi tahrikatçılar bizi ga.f!l meseleyi görüştü ve konforlu olacak 
avlıyamazlş.r. Bu bütün dünyanın ög- · f 1' 

b Lond a 3 (AA) t · l"mat lzmı'r 3 (Husus"ı) - Valimız az ı 
renmesi lazımgelen bir ilitardır ve un r • · · - yı ma u d 
dan M. Gautherot'nun dostları da ha • almakta olan mahafil, kabinenin bu sa· Güleç, göçmenlere ait işlerle yakın an 
herdar olmalıdırlar. bahki haftalık toplantısında: alakadar olarak onların sı h hi durumla· 

Reisi bulunduğum hükUınet, Gaut· 1 - Ademi müdahale meselesi, rını sık sık kontrol ettiriyor. Sıhhat 
herot'nun istediği sekilde bir hükumet 2 - Hitler'in nutku ve bilhassa müdürü Dr. Cevdet Saraçoğlu'nun ri· 
değil, reyiam usuliyle yapılmış intiha· Almanyanın müstemlekelere aid me • yasetinde bir hey' et göçmenlerin yer
b~t n~tic:.s~de i~tidar mevkiine gel • talil~atı ile iştigal etmiş olduğunu be • leştirildiği kazalarda tetkiklerini bitir-
mış bır hukumettır. . yan etmektedir.. miştir. 

Blum, 6 Şubattaki fesat hareketınin B Dikili civarındaki iki 
H lk h · · d w ·ı ··haberi ma ergama ve 

h
.a ı·cedp eslıdnıı: ogur:ı ı1.mu k .. z,eri Alman harp gemileri çiftliğin göçmenlere tevzii için vilayet, 
ı ye ın e o ugunu soy ı yere so • .... ı~ ı_ d V kA 1 1 1 t sa geçmi~-harp teşkilatı karşısında bulunmakta • 

Yız. 

Mecli iki 

ni bitirmi~ir. Asilerin gemileri bir a aKa ar e a et er e ema T 

' İskan kanunu Limanda toplandılar tir.Martın on beşinde başlıyacak olan 
Cebelüttarık, 3 (A.A.) - Havas a· göçmen evleri inşaatı için son hazır • 

. ·ı jansı muhabirinden : lıklar yapılıyor. Vilayetçe seçilen bir 
Bazı maddelerin değiştırı- Graf Von ve Koeln ismindeki iki komisyon bütün kazalarda tetkikler 
mesine dair kanun dün Alman harb gemisi ,dün Algesiras ö- yaparak, yeni kurulacak göçmen köy-

• 
ldam k r rını 
1.,asdik etti kabul edildi nünde demirlemişlerdir. asilerin elle- lerinin yerlerini tayin etmiştir. Bunlar 
Ankara, 3 (Hususi) - Meclis bu • rinde bulunan <tCanarias)), «Balea • Sıhhat Vekaletince tasdik edilecektir. 

günkü toplantısında Mustafa ve Asım Ankara, 3 (Hususi) -Mecliste is- res», «Almirante Cenvera)); «Canavas lzmir vilayetinde kurulacak göçmen 
~e Kadirin ölüm cezasına çarptınlma • kan kanununun bazı maddelerinin de- del Castillo», «Datsn ve «No 19, l)muh· köyl~ri «lskoç» köyleri tertibinde, tek 
ları hakkındaki mazbatalarla Türki • ğiştirilmesine aid kanun müzakcresi ribi bu sabah gelmişlerdir. kat üzerine olacak ve her türlü konforu 
,Ye-Yugoslavya afyon anlaşmasının esnasında muhacirlerin beraberlerinde Bu gemilerin Algesiras'da tahaşşüt- havi bulunacaktır. Kuşadası ve Torbalı 
tasdik" .. w • • k "k fil l getirecekleri beş metre mikabı keres - leri, hafta nihayetinde Malaga'ya kar· göçmen köyleri için kereste temin edil-

ı, ogretıcı ve te nı m ere, ge· . . . 
zici t · ·ı 1 T"' k" tenin gümrük resınınden muaf tutu • şı yeni bir taarruz hazırlanmakta oldu· mıştır. 

Her Hillerin llUihu 
miinasebetile 

Yazan: Selim Ragıp 

lman Cumhurreisi Her Hillerin 

son nutku hakkındaki mülıiha· 
zalarımı birkaç gün evvel bu sütunlar· 
da kaydettim. Ayni mevzua tekrar dö
nü§üınün sebebi, Almanyanın, milstern 
lekeler bahsinde, harp sonunun rmis· 
tem!eke b~ımından kazançlı deviefr 
lerile bazı müzakerelere gırişmel:t iste
mesindendir. Bu devletler, İngiltere. 
Fransa, Belçika ve Japonyadır. Ve bun 
ların her biri, Alman müstemlekelerir.· 
den birer parçasını arazisine ilhak et
mek suretiyle istifade temin eylemış· 
lcrdir. Bugünün büyük meselelerinden 
biri ilk madde meselesi olduğuna, ilk 
madde işinin de ancak müstemleke te
mini ile kabili tedarik bulunduğuna gö· 
re, Almanyanın, kendisini, bugünkü ız· 
tırari vaziyetc sokan devletlere dön· 
mesi onlardan, aldıklarını adilane bir 
taksiine tabi tutmalarını istemesi ka· 
dar tabii birşey tasavvur edilemez. Al· 
manya, bu isteğini, eğer dilekleri yeri· 
ne getirilecek olursa alacağı yerlerde 
askeri tesisat kurmamayı da vadediyor 
ki, ilk bakışta davasını kuvvetlendıren 
zahiri bir funil oluyor. Fakat isternek 
başka şey, almak gene başka şeydir. 
Hele hak mevzuu bahsolunca. 

Bu sebeple Almanyanın, kendi müs· 
temlekelerini aralarında pay laşan dev 
letlere baş vurması demek, davan•n 
hallolunması demek olmadığı gibi hal· 
lolunabileceği de demek değildir. Bu 
sebeple Almanya ile ondan arazi aıa· 
rak istifade etmiş devletlerin arasmda 
daimi surette bir ihtilaf rnevzuu kala· 
caktır. Bu sebepledir ki Her Hitler nut-.. 
kunu söylediği zaman kaydettiğim gi· 
bi, bu nutuk, bence, hiç birşey ha!let 
miş olmuyor. Herşey gene muallakta 
kalıyor. Çüıikü İngiltere müstemleke 
bakımından henüz fedakarlığa razı ol· 
mamıştır. Fransa, öteden beri takip et 
tiği ve bugünkü çıkmaz vaziyeti ilidas 
eden usullerinden vazgeçmemiştir. Be! 
çika, bu iki devletin müttefiki oım:ık 
bakımından onlann ağzına bakmaga, 
Japonya ise, değil Almanyadan ~ldığı
nı Cemiyeti Akvamın emanetlerını da· 
hi benimserneyi bir hak bilmekte 
dir. Böyle bir durumda anlaşma ~e!~ 
anlaşma ihtimalinden nasıl bahsedılır · 
Asıl anlaşılamıyan cihet burasıdh·. 

Selim Ragıp 
. apu sıcı memur arına, ur ı • . · k · ----------
Ye-Çek lo k . 

1 
lacakları hak.kındakı kaydın daha zi • ğuna delil added.ılme tedır. • .. • ) b• 

j·· k" osyva yla ticaret an. aşfm.asının, yade genişletilmesi suretile muhacirle- Torez'in tavsiyeleri Çınde kornunıst er ır Ingiltere filosu Maltaya döndü 
ur ıye- ugos avya seyrıse am ve . . k" 1 l w • 3 (A A ) M M · h • k ı k d ı · · ·· T·· k" . ,. . . rin terfihınc ım an o up o madıgına Valencıya, · · - . aurıce şe rın apı arını apa 1 ar Atma, 3 (Hususi) - Sekız gun 

si~;n ıye-F.ın.landı~a ~c~ret mu~~vele • dair ileri sürülen bir m~tal:Sya karşı • Thorez, ls~any~l ~omünis~leri. ~ra • Şanghay, 3 (A.A.) _ Komünist • denber~ Korfoda bulunan Ingilterenin 
Ve k ~asdık~ne. aı~ layılıalar m uzakere lık olarak Sıhhat ve f~tımaı Muavenet fından tertıb edılmış olan b~.r mıtıngde ler le müfrit elemanlar Sianfu ~ehrini Akdenız donanmasına men su b filo 

a ~~ edılmıştır. Vekili Refik Saydam ~~at vermiştir. heldiyenierin coşkun tezahurleri ara • tam bir kontrol altına alarak kapılarını ?.~~ .. ~?.~~~f.!.~~!!!!!~!!?.!': .................... .. 
Meclıs cuma günü toplanacaktır. V ekilin izah~tmı ~ute~k_ıb kanunun sınd~ şu be~~n.atta bulun~uştur: kapamışlardır. beyan etmekte ve mareşal Çang-Su-Li-

diğer maddelerı oldugu gıbı kabul edil· Sıze komunı.stler: anarşıstler,. sosya- Bunlar hükumet kuvvetlerinin şeh· ang'ın avdetini israrla istemektedir • 

Denizyolları ve 
A ' a ekaüt 

sandığı 
Ankara, 3 (Hususi) - Denizyolla

'rı, Akay, fahrika ve havuzlar idare 
\kadrolarında ücretle çalışanlar için ku
rulacak tekaüt sandığı hükmi şehsi • 
:Yeti haiz olacak ve İktısat Vekilinin 
, nezareti altında bulunacaktır. 
ı Bu hususta hazırlanan layihada san· 
dığın sermayesinin teşkili, sureti ida
resi, tahsil olunacak aylıklar vesaire 
tesbit edilmektedir. 

Lübnan meclisi 
kabİneye i imat etti 

Beyrut, 3 (A.A.) - Havas: 
Lübnan meclisi Ahdab hükumetine 

12 reye karşı 13 reyle itimad etmiştir. 
Meclis, Fransız-Lübnan muahedesi 

hükümlerini, muahedenin tasdikinden 
sonra tatbik edecektir. 

Ahdab, beyanatında, 13/11;936 
rnuahedesile kanunu esasisinin tekrar 
teessü "in ün Fransa ile Lübnan arasın· 

da siyasi ve manevi yeni rabıtalar ih
das ettiğini ve bu rabıtaların iki mem • 
leketi bağlıyan tarihi büyük dostluğu 
takviye edeceğini ve ebedileştireceğini 
bildirmiştir. 

ml. ~tri listler cumhurıyetcıler ve ka to lık de - · h 1 f t d kl · · 1 
T • ' • • re girmesıne mu a e e e ece erını er. 

mokrnclarla ~dqmenızı ~vsiye ed& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

öy kanununa 
bazı hükümler 
ilave edilecek 

rı m. 

lspanyollar hudutta 
Bir Fransız memurunu 
Tevhif ettiler 

Ankara, 3 (Hususi) - Dahiliye Paris, 3 (A.A.) -Fransız-İspanyol 
Vekaletince hazırlanan köy kanunu • hududunda Portbon He Cerbere ara w 

na bazı hükümler ilavesi hakkındakı" F t h ·ı 1 sında bir ransız a sı memuru span-
kanun projesine göre, köy gelirleri kö· yol hükumeti hududu muhafızları ta -
yü n aylıklı adarnlarının aylık ve yıl • rafmdan tevkif edilmiş ve Barselon 'a 
lıklarına ve kö! sınırları içinde yapıla- götürülmüştür. Tahsil memuru lıudud 
cak programlı ışiere yetmez, ayrıca pa- boyunca gezmekte ve bazı resimler al
ı-a toplanması lazım gelirse şu suretle makta idi. Hudud muhafızları bu Fran
harcket edilecektir: sız memurunu casuslukla itharn etmek-

Köyde oturaniarta köyde arazi hay- t d" 1 • e ır er. 
van, kazanç veraset vergilerine tabi ---------
emvali bulunanlara hisselerine ve isti- Hitler elçiler hey' eti 
fadelerine göre ihtiyar meclisinin ka - şerefine ziyafet verdi 
rarile salma salınır. Bu sal m ada köyün H 1 b k Berlin, 3 - it er, u a şam, elçi • 
vilayet hususi idaresine vermekte ol • . f' b.. ··k b" · f · d 1 · k.. ler heyetı şere ıne uyu ır zıya et 
duğu vergıler ev etın oyden almakta . . 

1 
~ . d .1 • vermıştır. 

0 dugu ıra ve servet vergı erı mcc • -------
muunun nısfı olacaktır. Muğla köylerinde kalkınma ---------------
Teşkilatı Esasiye 
Kanunu 

Ankara, a (Hususi) - Meclisin 
cuma günkü toplantısında teşkilatı csa· 
siye kanununda yapılacak ttıdilata dair 
teklif görüşülecektir. 

hareketleri 
Muğla, 3 (A.A.) -Köy kalkınma 

işleri ilimizde büyük bir ehemmiyctle 
takib edilmektedir. Bütün il köyleri -
nin hususiyetlerine ve ekonomik mü -
nasebetlerine göre ayrılması ilc bildi • 
rilmiş ve 1937 yılına aid köy Halkev
leri programları yapılmıştır. 

r [Sabahtan S~~ 
Kaies arkasında utunu tıngırdatıp 

görücü bekleyen meşrutiyet devri • 
nin kızları bugün üniversite sırala • 
rında fen, edebiyat okuyor, doktor 
yetişiyor lar. 

Bu yıl üniversitede okuyan kızlar 
mevcut talebenin dörtte birini teşı..il 
edecek kadar artmıştır. 

Üniversite tahsili yapmak lıseyi 
bitiren kızlar arasında adeta moda 
olmuştur. Ömürlerinin en civcivli 
baharında koltuklarını kitnplarla dol
duran, Uıboratuvarlarda fen talbıka· 
tı ile uğraşan genç kızların bu heves· 
jcrini teşvik etmek doğru mudur bıl-
mem? 

Okumak isteyeni arzusundan ge· 
çirmek haksızlık olur .• Fakat. be~ ~ 
kanaatteyim ki içtimaı vazıyetır.ı ı 
bir meslek üzerinde devamlı çalı~ • 
mağa müsait olmayan kızların yük· 
sclt ihtisas mekteplerine devam ct • 
meleri beyhude bir zahmet olur. 
Çünkü bir genç kız her şeyden e\·vel 
bir ev kadını olacaktır. Bir ev kadı
lUnın (Laplace) nazariyesini hilmc· 
sine ihtiyaç olmadığı gibi (N"etzs • 
che)nin felsefesini öğrenmesine de 
Iüzum yoktur. Bunun yerine ç,cuk 

Kızlar 
bakmak, yemek pişirmek gibi hayatı 
bilgılerle kuvvetlenınes i elbette da· 
ha doğru olur. Cemiyet için lazım 
olan fertler, uyanık fikirli, ihti
yaca yarayacak umumi malUmatı 
bazınetmiş ve memleketini ve yu · 
vasını seven amma kafasile ani:ya· 
rak seven insanlardır. Halbuki yuk· 
sek ihtisas mekteplerinde yet.~en 
kızlar mukadder saadetleri (l:ı·ma 

az göreceklcr,fikir ve hayallerınde 
rengini, şeklini değiştirdikleri haya· 
ta tamamile adapte alamayacaklar, 
hatta belki de kendi seviyeleı inde 
hayat arkadaşı bile bulamıyacaklH· 
dır. Bunun için diyorum ki aile ha· 
yatları, içtimai vaziyetleri k('ndi 
başlarına bir meslek kurmağı zaruri 
kılan genç kızlardan b::ı ~kalnrı için 
üniversite tahsili lih.umsuz. H tla 
zararlı bir süstf>n başka bir şey de · 
ğildir. 

Az okumuş 8kı}lı bir kadın iyı bir 
ev kadını olabilir. Fakat çok okıımu~ 
ukal:l bir kadm kendi iç"n de, kocası 
için de, çocuk:arı için de ancak bJş· 
belası olur! 

Dürhan Cul it 
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Boğaz 

• 
yenı 

vapuru 
Şirketi Hayriyenin tezgah
larında yaptırdığı vapurlar

dan biri bitiyor 

r 
Hatayiılardan 
Anavatan matbualına 

Hatay Mümessiller Heyeti imza
ılle çekilen ve İstanbul Basın Ku
rumuna tebliğ edilen telgrafın 

metni: 

Hava tehlikesi 
Komisyon yeni kararlar 
verdi, bu işle uğraşacak 
memurlar için bir sığınak 

yapılacak 
Anavatan matbuatının Hatay H 

Şirketi H~yriyenin kendi tezgahla- f ava tehlikesine karşı koruma .ko-

da 
davasını müda aada gösterdiği uil misyonu, dün vali muavini Hüdai Ka-

rm yaptırmakta olduğu vapur bir varlık kalblerimizde ebedi minnet-
buçuk ay sonra kızaktan indirilecek, lerle Y&.flyacaktır. Kurtulut sevinç- ratabanın reisliği altında toplanmıştır. 
bundan sonra ikinci vapurun inşasına leri içinde çalkanmalda olan Ha - Şimdiye kadar yapılan işler gözden ge-
başlanacaktır. Bu suretle ı:.irket bir se- 1 1 çirilmiş ve faliyetİn genişletilmesi ka • 

Y k tay ı ardan sonsuz sevgi ve selam - rar altına alınmıştır. 
ne içinde kendi tezgahlarında i i yeni 1 

ar. Zehirli gazlerden korunma hakkın • 
vapur yaptırmış olacaktır. Hatay Mürnesailler Heyeti 

Şirket, Boğaziçi iskeleleri ile lstan- da doktorlara ve muallimlere verilen 
bul arasındaki mesafeyi kısaltmak ar- Noter katibi Şükrünün konferanslardan faydalı neticeler ahn-
zusunu besiernekte ise de elde mevcud Ve arkadaşlarının mış olduğundan bu sene de konferans-
vapurlarla buna imkan bulamamak • lar verilecek ve halka kadar teşmil edi-
tadır. Muhakemeleri lecektir. 

Bunu için evvela şirketin elinde Ağır ceza mahkemesinde dün Be- Bundan başka hava tehlikesi karşı • 
fazla mikdarda küçük vapur bulunması yoğlu altıncı nöter katibi Şefik, avukat sında merkezden iş görecek amir ve 

ı d B b Meı t . u u Mahmud LuAtf'' N memurlara mahsus bir sıgwınak yerı' ya-azım ır. u se eble de şirket müte - e ı, vap re u, az-
addid senelerde devamlı olarak bir kaç mi, Rıfat, Ali Haydar haklarındaki du- pılması kararlaştırılmıştır. 
küçük vapur daha jmal edecektir. ruşmaya devam olunmuştur. Dünkü S h . . d k• b' 1 

Ilk iki vapur sefere çıkarılınca Bo- duruşmada suçlular tahrifatı birbirleri- • e rımız 8 1 me US ar 
w zd k' b" "k · k ı ı d K" .. ne isnad etmiı:ılerdir. Avukat M~letinin Ankaraya g·ıttr·ler ga a ı uyu ıs e e er en opruye . T • 'k 
yapılmakta olan doğru vapur seferleri tavkıfhane~e bır ı rarı .n:ı~v.zuu b~hs~l- Teşkilatı esasiye kanununda yapı -
c;oğaltılacaktır. Bu suretle Sarıyerden, muş ve bu ıkr~rı~ t:sbıtı ıçın şahıd dm lacak tadilatın Büyük Millet Meclisin
Tarabyadan, Beykozdan, Yeniköyden letilmesi istenılmıştır. .Bun.dan sonra de bugünlerde müzakeresine ba~lana· 
yalnız bir tek iskelenin yolcularını alan da suçlular haklarındakı delıllerin top- caktır. Bu münasehetle Büyük Millet 
vapurlar doğruca Köprüye gelecekler· landığı için delilleri imha etmeleri va- Meclisi riyaseti fehrimizde ve diğer vi· 
dir. rid alamıyacağını söyliyerek tahliyele- layetierde mezunen bulunan bütün 

Şirketi Hayriye, Boğaziçine rağbeti rini istemişlerdir. Meleti de kendisine meb'usları Ankaraya davet etmi~tir. 
arttırmak maksadile yapacağı bu sefer- i!tnad olunan ikrarı inkar etmiştir. · Sehrimizde bulunan meh'uslardan bif. 
lerin bir kısmını önümüzdeki yaz mev- Iddia makamı amme şahidierinin ih- kısmı dün aksam Ankaraya gitmi,Ier. 
siminde elindeki küçük vapurlarla tec- zarlarını, Meletinin eski yazılarının dir. ' 
rübe edecektir. eelbile ehlivukuf tarafından yeniden --------

Rumen Harici ge Nazırı 
Pazartesiye geliyor 

karşıla~tırılmasını, suçlutarın tahliye Balkan antant1 matbuat birliği 
taleblerinin reddini taleb etmiş ve mu- kongresi 
hakerne amme şahidierinin ihzarına, Balkan antantı mathuat birliği kon· 
müdafaa şahidierinin celbine, ve işin gresi bu ayın on beşinde Atinada tapla
mahiyetine nazaran tahliye talebinin nacaktır. Kongreye jştirak edecek Türk 
reddine ve duruşmanın 27 şubata hı- gazetecileri önümüzdeki hafta içinde 
rakılmasına karar vermiştir. şehrimizden Atinaya hareket edecek • 

Romanyanın Ankara elçisi M. Tc
lemalt, pazar günü Ankaradan şehrimi
ze gelerek, vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstündağı ikametgahında ziya
ret edecektir. lerdir. 

.. B\z~y~ret es1nas~d~, p~zartesi ~ü • Kız San'at Mektehinden çıkanlar, ltalya elçisi geliyor 
C
n.u şe rımızMe geAecet o akn • um~nt'kabrai-1 şimdiye kadar, ortamekteb mezunu sa- halyanın Ankara büyük elçisi M. 

Kez san'at rnektabinin derecesi 

ıye nazırı . n ones o nun ıa ı yrlm y la d M 'f y kAl t' M 'f 
· ı or r 1• aa.rı e a e ı, aarı Karlo Callinin bir iki güne kadar l1eh· 

programı gö~en geçirilecektir. M"d" l .. w.. .. d d' w· b' " · d 
Dün, bazı gazeteler tarafından Ru • S u, ur uMgukne ~0? e

9
r, ı~ıtv> ı: tamım e rimize geleceği haber verilmektedir. 

b k·ı· M T k • d b an at e tebının ,j,)-;t,J6 ders yılı M GaUi Milanodan dönmekte olan men aşve ı ı . arares o nun a u l . 'b h · ' 
. . d A k · t d w. h mezun arından ıtı aren undan sonra harici ye vekili RüıttÜ Arasın istikhalin· ay ıçın e n arayı zıyare e ecegı a- K , . . . . Y 

b .1 . t' ız San at Mektehını hıtırecek talehe - de hazır bulunacak ve agwlebi ihtimal ve· er verı mış ı. . . 
Ş h · 'ızdek' R k l h lerın ortamekteb mezunu addedılecek· kilimizle birlikte tekrar Ankaraya dö-e rı m ı u men on so os ane . . . . . · " 

kA ı bu ziya t hakk d d lerını hıldırmıştır. necektir er an ' re ın a a emı ma- -- _ _:__ . ._ __ ,, • ·- . . . • _ .. _ 
Jum'at beyan etmiştir. ilkbahar ortalarında yapılması ihtimal l\1111tııl ltllfı~~ttt Şehir flyatrOIU 

Maamafih, böyle bir ziyaretin ancak dahilinde görülmektedir. $chir'l\'yafıtoıu dra:eı;:::~~nda 

KUçük Haberler 
Konser ve konferan"' 

Kadıköy Halkevlnden: Cuma akşamı sa
at 21 de evimiz salonunda Hallt Bayrı tara
fından (Konyalı Aşık Şem'l) adlı bir konfe
r.ıns verilecektir. Konferanstan sonra kon
aeı. Davetlye yoktur herkes gelebilir. 

Esnaf cemiyetleri bir araya toplanacak 
Ticaret Odası esnaf şubesi İsttmbul için

deki 34 esnaf cemiyetını bir ara1n toplıya -
cak müsald bir bina aramaktadır. 

• iıkmekteb muallimlerine konferans 
İlkmekteb munlllmlerine verilmekte olan * Güneş Klubünden: Cumartesi günü sa- mesleki konferansların üçüncüsü, dün Galn

at 18,30 da Necip Fazıl Kısakürek tarafından tasarny llsesinde verilmiştir. 
San'nt hakkında bir konferans verilecektir. Tarile komisyonu comaya toplanacak 
Azı\ ve dostlarımızın bu toplantıya şeref kat- Hnl!ç, Şirketi Hayriye ve Akay işletmele • 
ınalarını dUeriz. rlnin altı aylık tarifelerini tetklk edecek ko-

4/2/937 
akşam saat 20.30 da 

BAHAR 
TIIMIZLIGI -Fransız tiyatro11u 
Operet kısmında 

akşam saat 20.80 da 
AŞK MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Ziya 
Besteliyen: Muhlis Sabahattin 

Pangaltı Tanda 

Halk Opareti 
* Şişli Hnlkevinden: Cuma günü akşamı mlsyonun toplantısı dün yapılması lfızım ge- Bu akşam saat 21 de 

saat 21 de Hnlkevimlzde Doktor Muzaffer Urken cuma gününe tehlr edUmlştlr. Zozo Daimesin 
Esat tarafından bir konferans ve Bayan Bir küçük çocuk .mngala dü tü iştirakile 
Müzeyyen ve arkadaşlarile Arslanyan kardeş- Küçükayasofyada oturan Muharremin of- tiRIN TIIYZI! 
ler taraflarından birer de konser verilerek- ı oır. d k ı d " .. ıın .. u ıs uz, ev e oynar en manga n uşmuş, nıs..... Şahzadebaşı Turan 
tir. Herkes geleblllr. surette yanmştır. Çocuk hastaneye kaldırıl- tiyatrosunda * Eminönü Halkevinden: Bu yıl Için dU - mıştır. San:atkAr Naşit birlikte 
zenled1Almlz serı konferansıann dördüncüsü - · ·- Cumartesi matine 14,30 da 
perşembe günü saat (17,30) da Avukat Neclb TA K V IM akşamı 20:30 da 
Asım tarafından (Hayatm sırları) mevzuu p 1 p 1 ç A 

ŞUBAT üzerinde verilecektir. matine talebeye tenziHlUı 
Davetlye yoktur. Herkes gelebilir. 

Belediyede bir tayin 
Münhal bulunan belediye emiCık mua

klpll~lne belediye zabıtası komlserlerinden 
1smaU Hakkı tayin edilmiştir. 

Rumt sene 
1863 -2 ci Kanun 
22 

4 
Resmr seııa 

1\137 

PERŞEMBE 

Arabr sene 
1355 

Kasım 
89 

~ Dr. lhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
ksUrUk ve nefes darb~, bo~maca 
e k1zamık öksUrOkleri için pek 
esirli ııaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • 

Şubat 4 

Belediye, otobüsçülerin 
tekliflerini reddetti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sualleri mümkün mertebe çabuk sıra· 
laınak, ve mümkün mertebe kısa kes· 
mek oluyor. 

«- Belediye, filan tarihte girişectil 
falan teşebbüsü hala başaramadı!• diY' 
bizi çala kalem tenkide girişiyor1ar! 

Görüyorsunuz ya? Sizde, sürprizi~ • 
rin envaı var! Nitekim, dün de öyle oldu. Onun: 

- Buyursun! demesile benim odası 
na dalmam, ve Qerhal suale girişmem 
bir oldu: 

- Sizde hakikisi yok mu? 
- Yaparsak görürsünüz! 

Nad Sadullah 
Belediyenin karan -Şu otobüs meselesi efendim? Dün 

toplanmışlar, düşünmüşler, taşınmış -
lar, ve: 

- Belediye, demişler, hasılatı gayri 
safiyemizin yüzde onunu istiyor. Bu 
yüzde onu da verirsek, yandığımız gün 
dür. Biz razıyız: Bütün otobüslerimizi, 
mukabilinde on para istemeden Beledi 
yeye teslim edelim. Buna mukabil Be· 
lediye, bizden istediği şeyi, yani hasıla 
tı gayri safiyesinin yüzde onunu bize 
versin! 

Muhittin Üstündağ güldü: 
-Kolay! 
-Vermek mi? 
- Hayır ... İstemek ... 
Sonra ciddileşerek ilave etti: 
- Ben o toplantının daha ciddi bir 

teklif doğurmasını beklerdim. Maama 
fih, vaziyetleıt arkadaşlar tarafından 
dikkatle tetkik edilmektedir. Bu tet • 
k.iklerden, alınacak neticeye göre, ken 
dilerine icap eden cevap verilecektir. 

- Otobüsçüler bir noktada daha dn
ruyorlar ve diyor lar ki: «Belediyenin 
resim alması, ancak heyeti vekile kara 
rile kanunileşebilir!• 

Muhittin Üstündağ hareketlerini çok 
iyi hesaplayan insanların emniyetiyle: 

- cBiz, dedi, otobüsçülerden hukuk 
müşavirliği beklemiyoruz. Onlar kendi 
işlerini bilsinler kafi!• 

Gül düm: 
- Bu cevap ta bana kafi! 
Ve bir başka mevzua atlayarak sor-

dum: 
-Bir de fırıncılar meselesi var ... 

Söylendiğine göre, fırıncıları birleştlr· 
rnek, ve İstanbulun ekmek ihtiyacını 
bir elden temin etmek tasavvuru var · 
mış. Yani, fırıncılığın, müşterek ser .. • 
mayeli bir şirket haline sokulınası du· 
şünülüyormuş. Bunu muvafık bulur 
musunuz? 

Muhititn Üstündağ, üzerinde hayli 
zihin yorduğu anlaşılan bu babiste k~ 
nuşmaya başlamak için uzun boylu du 
şünmeye lüzum gönned~:. , 

- Bunu muvafık degıl, elzem buıu 
yorum. Bunu yapmalarını, fırıncıla!'a 
muhtelü defalar tavsiye ettim. 

Onları, müşterek sermayeli bir şirket 
haline sokmak için, icap eden teşeb • 
büslere, tavassutlara başvurdum. Ma
alesef, aralarında, bozgunculuk et • 
mekte müteannit davrananlar var. Fa
kat bu taannüdün, aleyhlerine olduğu· 
na kaniim. Aralarındaki rekabet, hem 
kendilerini, hem halkı mütazarrır et • 
mektedir. Her işte tekamül şarttır. Şe 
raitin icab ettirdiği tekamüllere uy -
mak zaruridir. Bu tekamül zaruretini 
Inkar edenler bittabi, başkalarının za
rarına olarak ilanihaye serbest bırakıla 
mazlar. Günün birinde, herhangi bh· ta 
raftan vaki olacak bir teşebbüs, fırın· 
cıları, tekamül kaidesine zıt gitmekten 
kurtarabilir! 

Kalemi cebime yerleştirmeye hazır 
lanırken, aklıma geliveren bir suali sor 
maktan vazgeçemiyorum: 

_ Eğer Belediyenin bir sürprizi var 
sa, bunu halka müjdelemek fusatıııı 
kaçırmamak)sterdu:ı? .. .. 

Muhittin Ustiindag guldu: 
- Sürpriz mi? Sizlerden bize vakit 

rni var? Havadissiz kaldılar mıydı he· 
men kaleme sarılıp: cbelediye filan yE:r 
de, falan işe girişecektir!» diye bir h.a· 
ber uyduruyorlar. Böylece s~.k sık v~ ı_k 
tidarımızın fevkinde teşebbuslere gırış 
tiğirnizi öğrenmek te b ize sürpriz olu-

yor! h' t' -1ı,. t" d w Ben ayrılırken, Mu ıt ın us un ag, 
dudaklarına yayılan tebessümü dağıt -
rnadan ilave ediyor: 

- İşin tuhaf tarafı, ekseriya, o teşt!b 
büslere giriştiğimizi kendi karihaların· 
dan uydurduklarını unutuyorlar, ve : 

Bizim aldığımız malumata göre Be" 
lediye ile otobüsçüler arasında ç:kaıt 
ihtila.f dün de halledilememiştir. Be
lediye, imtiyaz karşılığı olarak otobüS 
çülerden hasılatı gayri safiyenin yi.iı· 
de onunu istemiş, oto"büsçüler bunu ka 
bul etmemişlerdi. Bilfıkis otobüsçül"r, 
belediyeye mukabil teklif yapmı~Jar 
ve: 

«- Biz elimizdeki otobüsleri belcdi· 
yeye parasız olarak verelim. Beleniye, 
bize hasılatı gayri safiyenin yüzde O"' 

nunu versin!• demişlerdi. Belediye. otc 
büsçülerin bu itirazını ve teklifini kat'i 
surette reddetmiştir. 

Belediye, taahhütname hazırlı~·ot· 
Belediye şu kararı vermiştir: OtobüS 

çüler, hasılatı gayri safiyenin yilzde 
onunu verrneğe mecburdurlar. Aksl 
takdirde seyrüseferden menedilecekJet 
dir. 
Şimdi Belediye, yeni bilet ve taah • 

hütname hazırlamakla m.eşguldür. Ya· 
rından itibaren seyrüsefer müdürlüğü 
otobüs sahiplerini çağırarak kendile • 
rinden birer taahhütname isteyecektir. 
Taahhütnamede, otobüsçülerin, beledi• 
yenin tekliflerini kayıtsız ve şartsız O" 

larak kabul ettikleri, aksi takdirde bü• 
tün haklarının sakit olduğu yazılıdır. 

Otobüsçüler belediyenin teklifini ka 
bul etmemektedirler. Diğer taraftan 
başka gruplar, Belediyeye müracaat ei 
mişlerdir. Bunlar, Belediyenin teklifi 
dairesinde otobüs servislerini tem!:ı e~ 
deceklerini bildirmişlerdir. Bu sureW 
halk, vesaiti nakliye sıkıntısı kar;ı~sın· 
da kalmıyacaktır. ·-------
Mekteplerin kirtasiye ihtiyaçları 

Bütün vilayet ve belediye daireleri· 
ne yapılan bir tamimle bundan böyle 
diğer resmi dairelerde olduğu gibi mel« 
tebler için de peyderpey levazımı kır· 
tasiye alınması menedilmiştir. Mektep 
ler için ders senesi içinde lüzum gös
terilerek perakende mübayaa edilen eo;;· 
ya ve levazimatın çok pahalıya mal ol• 
duğu görülmüştür. 

Badema, her mekteb başmuallimi, 
diğer resmi dairelere imtisalen ders se· 
nesi bidayetinde okulun bütün senelik 
ihtiyacını tesbit ederek bir liste halinde 
Kültür Direktörlüğüne gönderecek ve 
ancak bu listede olan levazım müba .. 
yaa edilecektir. Bu karar haricinde te-o 
diyat ve mühayaalara sebebiyet vereri 
i' ta amirleri ve mutemedler tecziye olu· 
nacaklardır. 

---------
Iki hırsız yakalandı 

Uzun müddettenberi Beyoğlund~ 
Kalyoncu civarında hırsızlık yapan i~ 
hıı .... ?. vakalanmıştır. Hırsızlardan birı 
Artindir. Arkadaşı da Agoptur. 

AMA.1~1NI7 
1= AK .b-.T ...... ····w" s P ı ...... ...... ~~v). on o s ~ ....... ..... s-

DAKi , 131 R 1 LA N, 
50TON ÜLKEYi HER GÜN OOLASIIl.., 

Bir arnelenin eli koptu 
Mahmutpaşada bakır fabrikası sahibi Mus
tafa, çalıştığı makineye elini knptırmış, ell 
bileğinden kesllmlştlr. 

Kıulay kongresi 
Kızılay Cemiyeti Balat Karnun Şubesin • 

t'lcn: Kıulay Cemlyetl Balnt karnun şübeslnin 
936-937 yılı genel meclisi 6 şubat 937 cumar
tesi günü saat 20 de Cumhuriyet Hnlk Partlc;l 
Fener karnun kura~ında toplanncn~ındnn 

bütuıı üye arkadaşların ıelmcslnl dilerlı. 
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Bat rollerde: WILL Y BIRGEL-LlL DAGOVER lle 250 kl,lllk Berlin Opera Orkestrasi 
Bu muhteşem eser; ö)mez bir musikinin terennümatı arasında talii beşerin yüksek meselelerini hal ve 

tasvir etmektedir. Cidden görülecek ve görmeyi tavsiye edilecek bir film. 



SON POSTA 

• 

MEMLEKET HABERLERI 
"Paris So ir, m 
asılSIZ bir yaZISI 

Van gölünden soda istihsA1i içi~ 
teşebbüsler yap1ld1 

Ba b k ı· · 1 · ------· .. « -----· 
ş a anın şark seyahatinde yaptığı kıyınet ı vaıt erın 

Yerine getirilmekte olması V anlıları co k sevindirdi 
, 

Bu hayalperesi gazeteye 
göı e İzmirde bir dilenci 
anonim şirketi varmış. 

Halbuki şehir sokaklarında 
tek bir dilenciye biJe 

rastlanamaz 

İzmir 3 (Hususi) - Türkiyede di
lencisi olmayan şehirler arasında lzmir 
en ~ta gelir. Belediye dilenciliği kat'i 
surette yasak etmiştir. Alil, hasta, kör 
veya sağır olup ta maişetini temin ede
nW-enler. bt\ledzyenin dilell(Ci evinde 
ihtimarola balulıyorlar. 

Bazan heyecanlı olması için heyali 

1 Vandan bir ıörünUş haberler vermekle maruf Paris • Soir 

\' ~~~ (Hususi) -Van şarkın güzel Şamran suyunun tehre getirileceğini gazetesi, geçenlerde İzmirde bir dilen· 
/' uyük vilayetlerinden biridir. Nü- ve yakın senelerde demiryolunun Va- ci anonim şirketi bulunduğunu ve se-

• e Us kayıtlarına göre umumi harpten na ulaştmlacağını vaat buyurmuşlardı. nede 400,000 frank temettü temin et
'I"Vel burada 80 binden fazla nüfusun Halk bu kıymetli vaatların yava~ ya - tiğini haber vermişti. Bu hayalt habe-
8 aşadığı anlaşılmaktadır. Harp esna- va ş yerine getirilmekte olduğunu gör- rın mahiyeti hakkında belediye reisi Dr. 
lın~a Rus is tilası v~ Ermeni hareket- me kle büyük bir sevinç duymaktadır · Uz ~unları söyledi: 
berıle baştanbaşa harap olan Van da Van manzara itibarile hemen hemen - Ben Paris - Soir gazetesinin 
kul RÜn bu mikdarın altı da biri ancak tabiatın bütün güzelliklerini üzerinde CIŞark ~ehirleri dilenci merkezidir » 
'l~kıştır. Başbakan İsmet İnönü bü- toplamıştır. Şehir yakınında bulunan cümlesine cevap vermek isterim. Iz • 
yu Şark gezisinde Vana uğradığında Van gölü de güzelliğini bir kat daha mir, bir şarll şehri değildir. Kısa bir za
i ~nı~ nüfusunun 50 bine çıkarılması arttırmaktadır. Göl Vana 173 kilomet- man içinde en ileri garp şehirlerile, her 
~ ?. ~cap eden tedbirlerin alınacağını, re uzaklıktaki Tat van nahiyesinden hususta boy ölçüşecek bir vaziyete 
B~' '·· · · · ·' · · · · ' ·~ · ·- baslar ve V ana kadar devam eder. Tt· gelmiştir. 

Ir kedi yangın ca;i eşya, odun ve yolcu nakliyatında lzmir sokaklarında tek bir dilenciye 

k d 
göld~n çok istifade edilmektedir. Ge- rastlamak mümkün değildir. Bunun 

rl ar 1 çen yıla kadar Dahiliye Vekaletine bağ- sebebini iktısadi sebepler üzerinde ara-
K .. lı bulunan göl işletme idaresi bu yıl mak mümkündür. Biz fuar hazırlıkları 
.~nukomşu ateşi zorla İktısat Vekaletine geçmiş ve işletme için daimi surette Kültürparkta işçiye 

Sondürdüler ve tehlikenin muntazaın bir hale getirilmiştir. Göl muhtacız. Dilencilik edenler, eğer bu-
•. •• •• Id 1 için yeni gemiler ısmarlanmıştır. Nisan JlU ihtiyaç için yapıyorlarsa biz hep-
onunu a ı ar ,. _ ve mayıs aylarında gölde balık avı ya· sine yevmiye altmış kuruş vererek 

Kızılcahamam (Hususi) _ İsmet pılmaktadır. Gölden soda istihsali için Kültürparkta çalıştıracağız. Kaldı ki 
()a,a mahallesinde pturan sa"ık ööret- de teşebbüslere girişilmiştir. biz, işçi bulmakta müşkulat çekiyoruz. 

Menlerden Kazıının kayın valdesi V.anın sıhhi vaziyeti iyidir. Merkez
Yeecdilep geçen gün evinde mangala de bir memleket hastanesi vardır. Sari 

rneğini koymuş ve yanına ia kızını ı hastalıklar m ın takada yoktur. 
altp koını~uya gitm' t" 8 . Vilayetin asayiş vaziyeti de çok iyi-da T ış ır. ıraz sonra o-

nın içinde yığılı d kt 1 dir. Kaçakçılık eskiye nazaran yüzde 
takların üze · d utrmak da. 

0 
ank yda - seksen azalmıstır. Bu havalideki ka • 

lı rın e ya an e ı uy u an · .. . k 
Yanınııı ve t · .. . d k k çakçılık en ziyade sun ı ıpe mensu-

l Y a eşın uzerın e aynama - . .. . 
ll olun ye v • k k . 'h k catı mustamel elbıse uzerme yapıl • 

,.... . megın o us u.. ıştı ası nı çe - • . A 

Bursada muallim tayinleri 
Bursa (Hususi) - Gemlik muallim

lerinden Nurettin ve İznik muallimle· 
rinden Melahat Bursaya Bursadan Bel
kis ile Şükriye de onların yerine Gem· 
lik ve İzniğe naklediJmişlerC.: ir. 

Babaeskide kiŞ 

.:;ayfa 5 

Erzincanm elektrik su ve inşaat 
projeleri hazulandi 

Bunlar haricinde bu yıl bir mektep ve bir Halkevi 
binası yapılacak, bataklıkların kurutulması için 

calışmalara devam ediliyor 

Erzincandan bir görünüş 

Erzincan ( Hususi ) - Erzincan çesi vücude getirilmiştir. Tamiri icap 
Fratın bir kolu olan Karasuyun sul~ • eden resmi daireler de tamir ettirilmif 

dığı münbit bir 
ova ortasında ku· 
rulmuştur. Kasa• 
ba merkezinin 
nüfusu lG bindir. 
Vilayetin umumi 
nüfusu evvelce 
1 GS bin iken Ki· 
gi ve Plümer ka· 
zalarının son teş· 
kilatta Erzincan • 
dan ayrılması Ü• 

zerine bu miktar 
11 :i bine düş -

ErziJıcan vaı;si 
Fahri Özen 

müştür. 
Şehrin ~8 kilometre uzağında b~-

ve sokaklar düzeltilmiştir. Yakında 
aari bir ilkmektep ve Halkevi binası 
yaptırılacaktır. Hapisane binasının 
projesi de Vekalete gönderilmiştir. Şe· 
hir bataklıklaı1.nın kurutulması ıçın 
Ankaradan gönderilmiş olan mütehas
sıs bir heyet Erzincanda işe başlamış w 
çalışmasını epeyce ilerletmiştir. 

Kemah kaza merkezinde yapılmakt9 
olan Refahiye - Kemah ve Kuruçayı 
birbirine birleştirecek demir asma köp
rü de yakında ikmal edilecektir. 

Vali Fahri Özen ~ehrin her sahada 
inkişa1 etmesi için büyük bir gayretle 
çalışmaktadır. Atılmakta olan uroran 
adımlarile bir kaç yıl sonra şehrin çeh· 
resi deği,eceği muhakkaktır. lunan Kürlevik selalesinden elektrık 

ve sanayide istif~e edilmesi için ha -
zırlanan proje Nafia Vekaleti heyeti Klzılcahamamdaki ihtilas 
fenniyesince tetkik e&ilmiştir. Erzin- Kızılcahamam (Hususi) - Maliye 
can ınıntakasında cıimdi en çok faaliyet 

T sandıkemini Mustafa Ayaşlının kasa -
demiryolunda görülmektedir. Şehrin d l'l\" ~c.·· ı· d 1 d . . an ı ,._, u ur ıra, amga pu un an 
ş ıma! kısmına yapılacak olan ıstasyon d l'.J()'j 1 'ht'I• tt'-· b d a " ' ıra ı ı as e ıgı ve un an 
binaları projesi hazırlanmıştır. Yakın- b şk t k '"tl · b d 1 a a e ·au erın maaş or ro arınt 
da inşaata başlanacaktır. Mevcut prog- tanzim ederek mulıteviyatını banka -
rama göre tren buraya 19:~8 yılında dan aldığı halde cüzdaniarında kendile
gelecektir. Erzincanın. içm~. s.ularını.n rine verilmiş gibi muamele yaparak bu 
demir borularla şehre ısalesı ıçın Nafıa suretle de şunun bunun istihkaklarını 
Ve kaleti su mühendisi tarafından bir . . . d'~· 1 1 t k" · . k'l zımmetıne geçır ıgı an aşı mış, ev ı. 
proıe yaptırılmaktadır. Şehre altı ı o- _..:ı · ı . . K hAk" · R . . b" cuı mıştı. azamız sorgu a ımı em· 
metre mesafede bulunan ve ıyı ır au . Ak f d 1 hk'k tt 

ı K ı k 
zı tan tara ın an yapı an ta ı a a 

olduğu aniaşı an urute e suyunun .. .. . . .. .. .. · ·ı · d" .. "l kt- _ı· E · curmu cınayet derecesınde gorulm'u' 
da getırı mesı uşunu me eaır. rzın- v .·· . . . . 
canın imar planı bu yıl yaptırılacaktır. e. h:ı } uzden Yazıfesızlık kararı verıl-••ıış, ve d h 1 • d f l k 1 maktadır Gümrük muhafaza teskılatı 

l' er a yerm en ır ıyara ye- · b · ı ' ·· 
e atlamııı f k b 'dd 1. jandarma ve hudut ta uru ı e muşte-

" T' a at, u ~ı et ı sıçrayış 

lı .. d h' d b ' k mıştır. 
Babaeski (Hususi) - Kış burada Son yı ar ıçın e şe ır e ır çocu 

karsız fakat çok soğuk geçmektedir. bahçesi, bir mezbaha ve bir halk bah- Muhtelis. sandıkemini Mustafa A -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- yaşlı evrnkıle bemher mahfuun An • .. e atlayış yatınakta olduğu ve birbiri reken çalışmaktadır. 

lızerin .. 1 "aı.en: .Y~gbı mış olanh ya~ak.ların mii - Adana felaltetze~elerine yardim 
a. l sını ozmuş , epsı bırden mnn-
.-a ın ·· · . . . Adapazarı (Hususi) -Adana fela-d Uzerıne devrılmış, tencere yerın· 

en fırlam 1 1 .. .. d" ketzedelerine yardım için şehrimiz 
ın·· ış, manga ın atı ustune on- , . b" 

Us. Yat k 1 1 · ·· · llalkevi temsil kolu genç erı ır müsa-
ll • a , yorgan ar ates erın uzerı- . . I 

e ser'} · · B d ' k mt>re vererek Yurt için ısım i piyesi, 
f:.,ı· · mıştır. un an sonra artı ateş G I .. 
"<1 ı~ et temsil etm:şlerdir. enç er musa mete· 

takJ e geçmiş, ve yavaş yavaş ya • 
ar 1 k 1 1 lerı'nde çok muvaffak olmuşlardır. 

l I • Yorgan ar, i im er yanmnğa 
oaş am p Adana felaketzedelerine yardım işi 
l':.f k ıştır. encereler, kapılar her ta· 
'" a 1 1 ()nemli bir şekilde takip edilmektedir. d b Pa ı o duğu ve rüzgar cereyanı _ .. , . . . . . . . . . ... ·-
t~ " ul.unmadığı için ateş sinsi. sinsi or- ~~i~·e· ~~d~t· eden Mecdilep kapıyı açar 

~~. ıhata etmeğe başlamıştır. açmaz derhal alevler etrafı sarmış, işte 
~ oylece saatler geçmiş, yangın ko - 0 vakit paçanın kokusu tamamile mey
,. Usu alan konu komşu evvela bir yerde dana çıkmıştır. Etraftan ateşi gören 
.. aça .. ··ıed k . . d ~ k Utu i lerini zannetınişlerse de konu komsu yetışmış, o anın eşyası 

~ unun şiddetine bakarak bunu bir kamilen ve. tahtaları da kısmen yana • 
Ilaç YÜz paçanın çıkaramıyacağını an - rak ateş altında bulunan bodrumdaki 
lttl'lışlar, şüphe gösterrneğe ve etrafı odunlara da sirayet etmiş olduğu halde 
aştıtınağa başlamışlardır. O sırada güç hal ile söndürülmüştür. 

müsamere veren küçükler İpsalada 
İp:;a la, (Hususi) - Çocuk Esirgeme Kurumu yeni i~are h.~yeti seçimini 

yapmıştır. Bu münasebetle bir de mü samere verilmiştir. l\1usamerede Has 
bahçe komedisi temsil edilmiş ve çocuk tabloları gösterılmiştir. Bahriye tablo· 
su çok güzel olmuştur. !ı.iüsame:-.~ csn asında yapı!an yeni idare heyeti inti
habına Nuri Koç, İsmail Kural, Hü<;cyin Say seçilmişlerdir. Müsamcred~ ha 
zır bulunanlar çok iyi vakit gecirm::? lerdir. 

==~====-====-~==------·z=----

PAZAR OLA HASAN BEY 
DiYt) ~Ki : 

kara sorgu hakimliğine aevkedilmi~ 
tir . 

Edebiyata dair 
- Basü badelmevte inanır mısın? 
-inanmam. 
- Vah, vah .. 
-.Neye? 
- Edebiyatımız canlanabilecek mi 'i 

diye bir suaı soracaktım da .. 

* - İsminiz? 
- Edıp. 
- Acıdım. 
- Neye acıdınız? 
- Sahibi olduğunuz edebiyatı gö 

remi\·ecek::,iniz de:. 

* - Edebiyatçıyı neye benzetirsin? 
- İfl:ts etmiş bir fabrikanın ka~ 

dışarı edilmis işçilerine benzetirim! 

* - Kadınlar edebiyana erkeklerde, 
daha ?.iyad., meşguller. 

- Tabii bir şey! 
- Neve tabii görüyorsun? 
- Ded kodusu boldur da. 

* İk ~azete arasında: 
- İspırt zma nedir'?. 
- Ruhlarla konu~ma. 
- Ruh:;ı la nasıl konuşulur? 
- Amd d.ı tuhaf adamsın, .s:mki 

- Piyasadaki kadın çoraplarının .. ... Sa~lamı pek azmış Hasan Bey .. ... Eleserisi çüri.ıkınt.: .. , çabu..:a, .. v.r 

tılıyormu~. 

Hasan Bey - Descne sağlam ço -
rap ta sa~,hı ı ayakkabı bu.mak ka
dar güç:e~ti 

ömründe h'ç edcbi~·at anketi y3() 
, J ınuıms :.!ibı konuşuyorsun! 
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UhllfJUCU 'ar1nıa 
Cevaplarını .. 

e 

Ankarada Bayan (X. X. X.) e· 
Bir kadına umumi bir bahç"'dc 

randcvu veren erkek, hareketin: 
bıraz daha tanışmak bahanesile =znh 
edebilir, kadını bir eve davet ede:ı 
erkeğin layık olduğu muame!e ise 
mükcmm~ı bir tokattır. Bu adam c:~
zi zevce değil, metres yapmak ist: -
yordu, hadiseyi hayatınııda bir l::n
bus telakki ederek unutmalısınız. 

* 
Giresunda Bayan (M.) e: 
Eski erkeklerde, umumiyet iti • 

barile tatbik edilen bir adet vardı, 
(kadına zenginlik te gösterilmez, fa 
.'tirlik te) derlerdi, kocanız sadece bu 
•csirin altında kalm1ş olabilir. Ma -
)em ki seviyorsunuz, niçin mescle 

• y ı e 
A 

' a 
e 

yapıyorsunuz? Ben sızin 
olsam düşünmezdim bile. 

* 
yerinizrlu 

Eskişehırde Bay !B. F. N.) e: 
Tanımadığı bir erkeğe aşk mc'.: 

tubu yazan kız, rı:ındevu veren l:rz, 
verdiği randevuya gitmiyerck cr,esi 
gün «neden gclmed;niz?» diye ikın· 
ci bir mektup yazan kız, eğer deli de
ğilc;e, mutlaka siz:nıe alay etmek 
ıcın bir erkek arkadaşınız taraf1 n • 
dan tahrik edilmiştir. 

* Bayan (J. D. G.) e: 
22 yaşında bir mektep talebC'Si çıl· 

gın bır aşık olabllir, genç kızlara va
kil geçirmek, orta yaşta kadınlara 

zevk duymak vesilesi teşkil edebi ~ 

lir, fakat asla bir koca olamaz. Hele 
şahsi serveti de yoksa. 

TEYZE 

SON POSTA 

ölen kadın 
er· yormadı, 
··ı g· i anlattı 

Ka,·n~en Sifva kurtanldl 
iğneada önlerinde karaya oturan 

Rumen ban<hralı Karmen Silva vapu
runun fırtır-a ecnasındn açılmış olan 
ya.ralmı kapanmış. makine ve nnbar 
dairelerine dolan sular tahliye edil -
miştir. Gemi bir iki giin sonra yüzdii -
rü !rnek jçin çalı ş ı lacak tır. 

Ta' as dnvasl 
Dün üçüncü cezada meşhur takas 

suiistiınali davasınm duruşmasına de
vam olunmuştur. Diinkü celsede de 
teşkili tarafeyn kabil olamamış ve du
ruşma ;~ marta bırakılmıştır. 

•• Denizcilik tarihimizin en acıkh hadiselerinden b~ 

Ertuğrul faciasının 
hayatta kalan tek 

kahramanı ile görüştük 
"Saatlerce bocaladıktan sonra sahil8 

çıkabilmekfiğimi ancak mucize 
kelimesi/e anlatabilirim, 

Yazan 1 Nacl Sadullah 

sımz! 

Haydar Dolan, önündeki masaya 
dalan gözlerini, dostum •A. R.:ı. \'rl ı.-al· 
dırdı. Bir elini. batan Ertuğrulun re • 
siml€rile, ve Ertuğrul faciasının not ~ 

larile dolu mavi cilbendin üzerin" k~Y 
yara k: 

- Hayret ediyorum! dedi ... J3u ka· 
d ... r vcsaiki, bu kadar malumatı nas!l 
toplıvnbildiniz? Ertuğrul fnciasm 1 rla:r 

w t ı bir tefrika yazacağınızı okur o.< ıma 
hemen sizi buldum. Çünkü insan. ic::in· 
de vaşadığ'ı hir hadisenin yaniış an'a ' 
tıl~asma tahammül edemiyor. '\r·vc • 

d , • at tim size, bu facia hakkın a ma ıırn 
\'ermekti. Fakat görüyorum ki ..-·ı bı.J 
hususta benden fazla malumat cnh. • 
bi~iniz! .. Mesela, Japon menab:·noen 
ele geçirdiğiniz vesaik, bana h!ç b:! • 
mediğim ~eyler öğretti... 

cA. R.» nin zeki gözleri haklı bir gı.J' 
rurla parlıyor. Haydar Dolanın dik se· 
si, içli bir :syanla kırılıyor: 

-Fakat diyor. Sizden bir ricam ,.~_r. 
Ben fakir evime kurduğum külüstur 
bir tezgah başında, tahtadan çocuk o• 
yuncaklan yapmaya çalışıyorum. Za ~ 
mfıne çocukları içinde, öyle basit o ~ 
yuncaklara metelik verenler çok a2• 
Halbuki benim yedi çocuğum va•·. Ve 
hepsi de benim elime bakıyorlar. TeJc 

b. . t kl başıma olsam. bir lokma, ır mm an 
(Dc,·amı 10 wıcu sayfada) 
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1933 te me<r karışan aşk mace ası J ... 

M us o 1 in i nin ~ _an:.ca: Aı!:& • ..aıRıı:.. --~--=:::sz:::::z:::IE2'ZIS:!I~4 
• 

olarak bu s tan b ula gele re 
ala 

s 
A merikanın en büyük gazet~ler 

Amerikada lc:olej atletleri yeni münbakalara hazırlanıyorlar 

den olan Nevyork Times Hali 
Hariciye Nazırı ve M. Musolininin d • 
madı ~ont Ciano hakkınd~ şay~nı <c J 
kat bır makale neşretmiştır. Dun 

Ingilteredeki futbol maçları Janoda Dış i:jleri Bakanıınız Tev 
R~ştü Aras ile görüşen genç ve şöh 

Bir taraftan lik maçları devam ederken diğer 
laraftan Kral kupası milsabahaları da başladı 

li ıtalyan diplamatını tanımak bakın 
dan bilhassa mühim olan bu mak~ 
aynen neşrediyoru:z: 
. Sinyor Musolini her :zaman mesal 
kadaşlarının genç olmasını tercih e. 
.ve diğer memleketlerde devlet hizn 
,noktai nazarından henüz çocukluk 
,çıkmiş bir yaşta sayılan gençlerin 
,muzlarına güç işlerin ağır yükünü 
,mes'uliyetini yüklemekte hiç tered 
~tıneı. Musolini gençliğe iman edeı 

!\:.. ~ • .... ···•v•-.ı • a u'"'\ı,oQ' .~a.ı ua 1 1111 :s ve 

tamaları yüzünden, bütün Japonyanın 
sükun ve safiyetini ihlal etmi~ler. 

-Sonra, baba?., 
- Bu istila tehlikesi karşısında, J a · 

pon münevverleri korkmuşlar. Yaban· 
r.ılarla temas et n---k · · d 'k· ı· .. ..._ ıçın sa ece ı ı ı-

b. Haptmnmn avukatile konuşurken manı açık bırakarak, memleketlerinin 

) ı fe e 
a .. ıla m ı 

-E, şimdi ne oluyor; baba .. lstan· 
b ula kim geliyor? .. 

- japonya imparatorunun dayısı· 
nın oğlu. 

- Niçin geliyor? .. 

- Japonya imparatoru tarafından 
padişaha bir takım hediyeler getiriyor. 

- E, sen bunlara tercümanlık m 
edeceksin}. 

-Evet. .. 

Suat, bu sözlerden hoşlanmıştı. Biı 
çocuk gibi ellerini çırparak: 

- Oh, ne iyi baba .. Japonları gö .. 
receksin. Onlarla görüşeceksin ... O, 
mini mini adamlar, kimbilir ne hoş 
şeylerdir?.. Ah; mümkün olsa da, şu n· 
ları ben de görsem. 

Demişti. 

Hacer Hanım ın; 
h , un gelen Avrupa gazetelerin~ şu kan yoktu. Allah ayağına dolaştırdı ve her tara~ı~daki kapıları sımsıkı kapa -
a\adısi okuduk: kadıncağız öldü. mışlar .. ıkı asır kadar da böylece yaşa- Japonya devletinin saray imparatoru 
ın~ liau~t_man tekin bir insan değil- Şimdi bu davanın ikinci kurbanı~.- n_ıı~lar .. · Ne, bir Japon u memleket ha- nazırı Pl"ens Hito Komatso 

- Açlıktan bayılıyorum, çocuklar. 
Sabahtanberi ağzıma bir lokma bir ~ey 
koymadım. Hadi, sofra başına ... 

Diye şikayet etmesi, bu konuşmaya 
nihayet vermişti. 

'WaŞ.dken~ısıni müdafaa eden avukat Ed dan bahsedeceğiz. Bu ikinci kurbsn ol- ncıne çıkarmışlar .. ne de, bir yabancıyt Başka bir şey sorayım. Bana kısaca 
gir~· Reılly delirdi ve tirnarhaneye medi, fakat Allahın emriyle ölmekten ~emleket dahiline almışlar. On seki- cevap ver ... Biz, j aponlarla ilk defa 
etrn·1' doktorlar iyileşebileceğini ümit beter oldu. İyi o ımıyacak şekilde de· ı' zınci asrın ortalarına kadar. gene dün-

• • rlar » ı· d' d • olarak nasıl temasa geldik~ •. 
.F'ra · ır ı. . ya an ayrı yaşamışlar ... Tam bu asrın d ·· 

§ n:ızca gazete bu telgrafın alt~da Zavallı Hauptınan! Bu Arnenkanın 1 ortasında, bir Amerik fl (T k ) - Biz miL (1880) senesin e, u· * 
\yrt;alumatı ve .. mektedir: meşhur avukatı dinsiz Reilly'ye ne ka- [ lı'manın·a daya Ja ı oshu"kA o y~. çüncü defa olarak Avrupaya bir heyet E . (M k d M H ) .cıadı' A d b wl ·d' B' k nmış. apon u umetını .. d ·ı . . B h d J rtesı gün, i a o, otso ito . 

\
, 

1 
.. :;e malumdur. Altı yedi ay ev- dar a ag ı ı ı... ız o zaman onu az zorlam U .. d 1_.J gon erı mıştı. u eyet e, aponya· . • p e bu tu d" . p , k' I t .. · ış.·. zun muca e I'Xlen sonra h k d l d nun tıaray ımparatorı nazırı ( rens 

ı-·· n unya, bir knç sened~nbe~·i etmış, etterson u ve ı tu masını soy b' . k . • nın en meş ur uman an arın an I Ek' H' K ) 1 tt~~ edildiğı halde, cezayı vereni de 1 lemi~tik, fakat inandıramadık Farma· ır tıcaret mu ·avelesı yapmış. (Mareşal Yamagata) ile, {Kont Say- bvelmarelşa. 1 ıto ho~ka~so stak~-
a nun etmiycn bir davanın heyecanile sonlar onun ruhuna işlemişlerdi. - Ya, Avrupalılar~.. ) . . d b' k u a ge m ış .. saray ve u umet er a· l'aşad d go nun rıyasetın e, ve ır ta ım genç, f d . 'kbal d'l . t• 

b 
. 1• Urdu. Meşhur kahraman Lınd- Reilly de Hauptmanın aziz ruhunun - Amerikalıları, Avrupalılar takip ·· J 1 d ·· kk · nı tara ın an ıstı e ı mış ı. ergın 

1
• munevver apon ar an mure cptı. Abd"lh . b . k h 

di.ird;; ·r·7v. ad.ını çaldığı ve yavruyu öl- h~şmına uğrad.ı, ve. d. elirdi. Bu .hış..ma ctm.işler. Birbirini müteakip; Fransa, 1 ')k d f l k b h J b ) u amıt, u zıyarete, ço e em--.g dd _ (
2 

d d 
1 

ı f şte, ı e a o ara u eyet stan u a . . t' J .. y Id 
t.-." u ı ınsıle yakalanarak mahkP • ugrayanlann lıstesının ) a e ı c K2· ngıltere F elemenk Rusya hükumet Id' T" kl l . V b mıyet vermış ı . apon prensını ı ız ••'"Ye k d' · - . d 

1
. B' k k ' • - ge ı. ur er e temas ettı. e u te - d b k b . d . . d 

bir sev ·e ılen Hauptman ismin'!e panmasını temennı e e ım. ız ço. or leri de Japonları tehdide baslamı l b k J 1 .. . d b' sarayın a, üyü ma eyın aıresın c 
1\1"" b h' . . • k k' b · h ··dd · ı , Ş ar .. mas, çarça u apon ar uzerın e ır f k l d I h k b 1 

et . ...an u adıseyı küllıyen ınka.. uyoruz ı u azız, ru mu eıumn· tıpkı Amerikalıların a tı kları 'b' . . . ev aa e merasim e uzuruna a u ll'lış, ve o"lu··nc' k d d b . k' -eden başlıyarak mahkeme heyetini y p gı ı, sempatı husule getırdı ... Bunlar, Ja· . l d b. f 1 .. tınd ı ye a ar a u m a - uu • onlar da J h "k· . ·ı b' l etmış; ara arın a, ır saatten aza su· 
a ısrar etmişti. yalancı şahitleri de çarpmasın.• } aponya u umetı ı e ırer ponyaya avdet ettiler. stanbulcia Türk- ren bir mülakat cereyan eylemişti. 

~auptman birkaç kere ölüm sandal- Bu müheyyiç yazı Amerikan efkfırı mua ıede yapmıya muvaffak olmuşlar. lerden gördükleri samimiyeti methii-
~esı~in önüne kadar getirildi ve ceza • umumiyesinde fevkalade büyük bır tc - Yallaah .. yağma Hasanın böreği .. sennettiler .. ccTürkler; çok ciddi ve na- )apon prensine karşı gösterilen bü-
fu::. ınfazı, belki yeni deliller bulunur sir yapmış ve saf halkı tahrik eden bu - E .. hemen hemen onun gibi bir muslu adamlar. Bunlarla ticaret işleri- yük alaka derhal şehre sirayet etmişti. 
\' ~di yle tehir edildi. Araya bir de a- makale aleyhind~ mü?evver matbuat 1 şey... ne girişebiliriz.» dediler ... Aradan, Dünyan m öteki ucundan gelen bu mi· 
Y~t at lar girdi. mescle siyasi bir mahi- mücad.eleye girmışlerd~r. . - Peki .. J aponlar, bu aç gözlü mi-' bir sene geçti. Japonya hükumetinin safirleri görmek için halk ta büyük biı 
tin ~~~~·. Hfıdisenin cereyan ettiği ye- Hakıkat şudur: Avuka_t Reılly bu da: safiriere karşı ne yapmışlar?.. Petersburgtaki elçisi, bizim oradaki sabırsızlık başgöstermişti. 
let.-.a\a .. ısı halkın Hauptman lehindeki vayı kaybetmekle şelrefınkdenb tve. a~lı - japonlar evvela ne yapacakları sefirimiz Şakiı- Paşaya müracaat etti. Kadın erkek b" .. k k" "k b' 1 ••ı Yulle · d · t'f d k · t d' Tbar d çok ~ey er ay e mışt·r ' - A • • uyu uçu ın erce tye liaup~n c~ ı~ ı a e ~:m:-k .s e ı. ~ıaun~~: hiç değilse ölümden ku•·t~ nı şaşırmışlar ... Halkın cahil ve müte- Kendi hükume~i ile bizim hükumeti-, halk, Beşiktaştan başlıyarak şehrin 
lŞke~celere ':a~z ~a~~;.e e u enmf!z raca~ını daı ma zannedc~. ":~ o ~.olda ~d- assıp zümresi, hükumete .h~cuma baş- miz arasınd~ bı~ dostluk ve ticaret e-j b.üyük caddelerin de: kaldırımlar üze-

Iiadisenin b h .. H t • _ dialarda bulununnuş. Butun duny:ı ef- lamışlar. Bu muahedelerı ımza eden· saslarına daır bır muahede yapılması-lrınde , saatlerce bekleşmişler .. dört va-
l'lın . u cep esı 'e aup m<.t . 1 d b 1 b. ki 1 ı . d' B t bb·· . . b' ·ı k I J lar n ~ayet eleldrikli iske-mle-ye otu!·tu karı umumiyesin.i ~ale):ana getıre~ bu er en azı arını :ça am ış ~r .. ya •w nı 1ste ~ .. · .. u :şe us 'te. ıyı ır netıw ğız at oşu u ve altın armalı açık bir 

1
• ak a dürülmüş olması karilerce ma- hfıdiı;e istedi~i gıbı nctıceleneme~ırıce, 1 bancılal"ın ikametgahlarını, tıcaretha,. 1 ce verdı. Bırı, dunyanın bır tarafında; saray landonunda Ayasofya camisini 
~dur. • f~~kaHide mü~eessir olmu~; ve g~nde~ nelerini yakmışlar .. çoğunu da, mem- diğeri. de öbür tarafında olan iki ~evi:t ziyarete giden Japon prensinin geçişini 
da U11u~ıa beraber bu hadis(' Arnenka gune artan .bır nevr~sten~ye m~ptE>la lcketten kaçırmışlar. ve mıllet arasında uzaktan uzaga bır büyük bir zevkle tamaşa etmişlerdi. 
dir h nuz tamamiyle kapanmı~ değil- olarak 31 Kanunusanı.de ?ı~denb!re de -Ya, münevverler?. dostluk ve muhabbet husule geldi. (Arkası ':ar) 
de h~~adan hayli bir zaman geçtiği hal lirerek tirnarhaneye gtrmıştır. - Münevverler, v.aziyeti inceden 
&ız . arasıra, bazan Hauptmanın hak * 1 h ineeye tahlil etmişler. Bütün dünyaya 
lan ıd, m edildi w ı ve hak 'ki suçlunun ti- Son Postayı okuyakn ardın atırı~y~- karşı yapılacak olan husumetin fena 
nu 0 du~u, yal ut ta Hau11tmanın suçu cakları üzere bu avu at avanın gornl t' 1 .. d" .. .. 1 0 .. 
ta gö enierin mevcut olduğu gibi bir mcsi sıralarında, hatta Hauptmanın gö ne ı~e e:ını uşun~.uş er. unya me -
kırn dedikod ı k kt d F· k t rüş tarzına taraftar olanlar arasınıb bi . denıyetıne uymak luzumuna karar ver-

SOn u ar çı ma a ır. a a h h · ı ~~. .1 .. h ·ı b. h h ·· nlcrdc Amerikalıların e me. _ le tenkit edilen bir attı areket tut- m ış er ... ı" uteassıp guru ı e ır aylı 
li~r ''dliye yıldızlarından b~ri o?an muştu: . . . çarpıştıktan sonra: ~ihayet bütün dün
rıttı Un·~anın avukatı Edward Reilly'- Meydanda olan delıllerı toptan ınkfır yay~ gezmek: .ve .cıhan meden.iyetini 
cı· ~ ı rmesi, meseleyi tekrar alev~en ediyordu: . tetkık etmek ıçın bır heyet seçmışler. 
h:ı~ı \'e Amerika gazetelerini iki mu- 1 - Hau.~t.~an ta.y):arecınin l~öşkü - Hangi tarihte?.. 

f ennheye taksim etti. ch·arında gorunmemıştır. - 18:16 da ... 
g ~Unlardan biri ve daha ziyade haik 2 - Çocuğun kaçırılması işinde kul- - Evet .. sonra ~ .. 
.r:'leı "i olan bir tanesi şu satırları yaz larulmış olan merdiven Hauptmanın c- - Marki ltonun riyasetınde, bec:ı 

akt">tiır: vindeki tahtalardan yapılmı~ değildir. y -s· k · · japon asilzadesinden mürekkep olan 
bu .. ı Hauptmnnın masum olduğunu 3 - Para koparına ıçın mutavassıt bu hevet, bir İngiliz vapuruna binerek 
~t su'unıarda evvel ahır idd'a ederdik, roünü yapmış olan Dr. Cordona rnek J 

lut~· /1 lahın bıze bahşettiği, garip bir tup yazmamıştır. . ii k defa Japonyadan çıkmışlar: Ame· 
~f neticesinde, safvet ve hulfısuınu 4 _ Mezarlıkta Dr. Gordon ıle bu~u~ rika ve Avrupayı dolaşmışlar .. mede-

\.ıpt~l~za~ür.~erine şahit oluyoruz. Ha- mamı~tır. ,. . . ni dünyadaki hükumetierin ne kadar 
t n oldukten sonra u~adıi{ı hak· 5 - Hauptmanın e\: ın de ele geçırıl· zorlu; nekadar ha ri s: kuvvetten mah-
l'~~:ı Y~z~nden azizierin mertebesine ~iş. olan i~aretli banknotlar onun de- rum olan yerleri istilaya ne derece de 
\•e 

0 
rnıştır. Artık o tekin değildir, gıldır. .. .. . .. .. iştihalı olduklarını anlamışlar.. mcm-

Ji: tı .ın ruhundan ko kmak lazımdır. Diyordu. Bu~~~~ şahıtı:ı-e, butun f(>nw tcketlerine avdet ettikleri zaman, <<eğer 
o·· ' Plerc ger'ye doP,ru bakarak bir ni tnhlillere. butun delıliere rağmen Avrupa ve Amerika medeniyetini der· 
~!)z a• · · dd d' d tı.ad - ~'>anız davanın devam ettiği es- hepsını re e ıyor u. hal kabul ederek, onların kuvvetlerile 
~i ,T "1bt-,.rr'ıı dadıc;ııım da bir gün * müsavi hı:ıle gelmezsek, mahvolaca -
llız <' "ak ölmüş oldu~nu hatırlarsı- A\'ukat ayni zamanda bütün şah:lle· g·ız)) diye bağırmışlar .. ve bütün japon 
t-

1
· rı 7 nman bu lmdın üze-rı'nde su" p· d h k ret dolu bir mu" tal k ·~e .. , 

1 
• ri e a a ca ·arşıw milletinin gözünü açmışlar ... Işte, on-

cl" oo anmış ve karıs•k ifadelo .. in • sında btılundurmustu . Mesela çocu""un d "tl }- . "'" dan sonra, Japonyada erhal bir deği-
tıecı:ı '. ışte ac;ıl onun dalıli olduğu zan dadısı olarak dintenilen bir Mis Gov 1 tl'ıi~ı t-r ı; • fakat hor nasılsa tevkif (>dil \'ardı ki, çocuğun ölümünü mi.iteakıp şiklik başlamış. Avrupa ve Amerika ll 
tt"ıışı~ 1' adalet huzuruna çıkarı!m:, • ingiltereye gitmişti ve davada bulun • medeniyetine uymak i_çin yapılan ye-
Ilah· 1J::ıdının ~nahı çok büyüktü. Gü mak üzere sureti mahsusada geri dönw nilikler arttıkça artmış .. ve nihayet .. . 

ıy •e beraber yaşaya bilmesine im • (Devamı ı 1 inci sayfada) - Dur, baba.. neticeyi anladım .. • 

Kaç tane 
Vilayetim iz var? 
Karamürselde bir grup mektep ta

lebesi bizden bunu sordular. Diyor
lar ki: 

Bu yıl Besim Darkotun çıkardığı 
yeni coğrafyada vilayetlerimizm 1>2 
tane oldu w1 U yazılıdır, bir gazetenin 
yaptıi':ı Almanakta bu sav ı S 7 olaı ak 
gö rilmiştir. Hangisi doğru ?• 

Yu•·dumuzda 62 vilayet, .370 kd7.a 
89.3 nahiye, 441.34 köy ve 9.35 sayı
mına P.Öre 16,200,624 nüfus va• d:r. 
Bu itibarla coğrafvanın verdiği ma· 
Iumat do wru, Almannğınki yanlı~tır, 
bunun1a. beraber A'manağı tertip e
den eri de mazur görmelidir. Zir:ı \•i
layetlcrimizin savısı evvelce ~erç k 
ten 5 7 idi. Fakat Alınana ıTın y:ı ı1 • 
ması ile hasılınası arasında geç"rı 
m\iddct zarfında yeni bir kanun ile 
adedi 62 ye çıkarı'dı. 

* .. 
Çok fena tesir uyandıran hir hi~iıye 

Bir mecmua bir hikaye müs-abaka-

sı açmış, gelen eserler arasında bi
rinciliği kazananı okuyucu:arına 
sunmuş. Bu hikaye ise, biz henüz 
görmedik, fakat sağdan soldan gelen 
haberlere bakılırsa mevzuu itibarile 
fena tesir yapmış. 

Ankarada İsmet İnönü caddesın
de 12 nurnarada oturan okuyucumuz 
Fethı Gürkan bu hikayeyi okuyup 
tecssürc düşenlerden biridir. B!ze 
yazdığı mektupta diyor ki: 

cı V alanın müdalansını üzerine a· 
lan ve bütün dünyaya kuvvetır.i, 
kudıetini süngüsiyle, kanı ile tanı
tan ordumuzun her ferdi ayrı ayrı 
kah amandır. Namusun ve hüsnü ah 
liıkın bir timc;alidir. Ordumuzun sı

nesinde bi.ıyüttüaü her sübay monı
leketin en vüksek karaktcrıne h n 
ve en yük('ek bir ruh taşıyan ln n
lard·ı-. Bir Türk sübavı aı kadaı:;ına 
-bu hikuyede an1atıldığı gıbi- bi; fc
nal:kta :.ısla bulunamaz.• 

Tahkik ettık ve öğrend k ki bu hi· 
kaye alakadarların da gözün!.i çek
miş ve üzerinde tahkikat ba:/anı•~
tır. 
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Memlekette Hatay zafeı.' 
· .için yapılan tezahürat 1 

ı Yurdun her tarafında Hatay zaferi münasebetile 
büyük mitingler tertip edildi. Atatürke minuel 

ve şükran telgrafları çekildi ilen kadın 

Edirnede 

bmirtle 

Kızıtea hamamcia 

Ballke sirde 

Somada 1 

Hatay zaferi, yurdun her '!l.rafmda 
büyük bir sevinç uyandınnış, her yer
de mitingler ve tezahürat yapılara!t A
tatürke, İsmet İnönüne, Mareşal Fevzi 
Çakmağa, ve diğer makamlara minnet, 
teşekkür ve tebrik telgrafları çekilmiş 
tir. Dereettiğimiz resim1er yuka!·ıdan 

aşağıya doğru sıra ile Edirne, İzmir, Kı 
zılcahamam, Ba1ıkesir ve Somada ya-
pılan tezahürattan birer intıbadır. Mu 
habirlerimiz, Erzurum, Gevaş, Akşeh•r 
Adapazarı, Manisa, Karaman, Vize, 
Burdur, İnegöl, Kiitahya, Söğüt, ve 
Samsunda da heytcanlı tezahürat ya · 
pıldığını bildirmektcdirler. Somacla 

~ri yormadı, 
'il gibi anlattı 

F'ilmde büyük 
bir yenilik 

Ayni film iki türlü netice 
ile bitiriliyor 

, Holivuttan alınan son haberlere göre 
orada film çevirmede birtakım yenilik 
ler göze çarpmaktadır. Meşhur aan'at· 
kir Fredrik Ma11 tanınmış yıldız Ce
net Geynor fle birlikte (Yıldızın doğu· 
şu) adında büyük bir film çevirmek 
üzeredir. Filınin senaryosu iki türlü ter 
tip edilmi5tir. Birinde: Fredrik Marş 
ölmektedir ve vak'a bu suretle hitam 
bulmaktadır. 
, Diğerinde ise: Fredrik Mar!} ölmeyip 
,Çoluk çocuğu ile mes'ut olmaktadır 

Bu suretle fflmin sonu iki defa çev· 
.rilecektir. Biri mes'ut, diğeri hazin ne .. 
.ticeli film. 
, Filmler ayrı ayrı gösterilecek, stüd
yonun bildirişine bakılırsa bu suretle 
.herkes memnun olacakmış! 

Yıldızların 
hakiki isimleri 

, Kadın olsun, erkek olsun, sinema 
.san'atkarları iş hayatında kendi isim· 
,lermif lk.ullanmamaktad'ırlar. Her biri 
kendine göre bir isim bulmaktadır. 
Bunlardan birkaçını bugün okuyueula 
nmıza bildiriyoruz: 

Hakiki iaıni 

1 - Magdalena Von Loach 
2 • Uly Chauchoia 
3 - Jane Petrea 
4 - Hdeaa C..-penter 
5 - Greta Gutıtaf~e~n 

6 • Lueile le Sueur 
7 - Mdle Charpentier 
8 - Melle Fumolleaux 
9 - Alice Fiile 

10 • Salomon• 
11 • Archie l.each 

Sanatkarlık ismi 

Marlene Dietrich 
Claudette Colbert 
Carole Lombard 
Jean Harlov 
Greta Garbo 
Joan Cravford 
Annabella 
Gaby Marlay 
Aliee Fitld 
Jean Pierre Aumont 
Gary Grant --------

Danielle Oarr ieux Holivuda 
gidiyor 

. Son bir iki sene içinde çok büyük 
bir rağbete mazhar olan güzel Fransız 
.yıldızı Danielle Darrieux Holivuda git 
,rnek üzerediç. 
. Bu sevimli yıldız Üniversal film kum 
panyasına intisap eylemiştir. 
, Holivutta üç sene kalacak olan bu 
,yıldız altı film çevirecek ve bunlar 
,için toptan: ı5,500,000 frank, yani 930 
bin Türk lirası alacaktır. 
, Kocası kendisine refakat edecektir. 

" Pola Negri , nin yeni tilmil 
Son zamanlarda her tarafta büyiı!t 

muvaffakıyetler kazanmış olan (Ma . 
zurka) ve (Moskova - Şanghay) film
lerini çevirmiş olan me§hur sfnema yıl 
dızı Pola Negri Beriinde (Madam Bo· 
,vari) adında büyü)< bir film çevirmek
tedir. 

Filmfn rejisörü Gerhard Lamprecht
tir. 

Denizcilik tarihimizin en acıkh hadiselerinden bifi 

Ertuğrul f aciasının 
hayatta kalan tek 

kahramanı ile görüştük 
44 Saatlerce bocaladıktan sonra s ahi 

çıkiıbilmekliğimi ancak mucizt, 
kelimesi/e anlatabilirim, 

Y•zan 1 N•cl 8•dull•h 
Dünkü k1smın hu:asas1 

Japon sulannda batan Ertutruı rernlaln
den kurtulan bısanJu arasında bir &ek 

k~ sat kalnıqtır: Hayclar kaptan. Arka
daşımıs Naei Sadullah Haydar kaptanla 

o Iadaya dair yazchfunu &efrika müna • 

ı.ebet11e konuşma, n Haydar kaptan da 
baŞından reçenlerl anlatmı.Jtırr 

Haydar kaptan b iiiisaten diyor kJ: 

- Gemlde tam 818 klJJ idlk . .bk kazaya 
Süveyş kaııalında uğradık. Dümen bodos
lanıası ile kunturo onıurpsı parçalandı, ·r life m~H·a· 

F oka'un güzel yıldızlarından 
Alice Fay 

Clark Gable'in 
başına gelenler 

Bir Ingiliz kadını "Kızımın 
babasıdır, nafaka isterim, 
diye saQ'atkan makhemeye 

verdi 

Klerk Geo1'e kar§ı bilhassa Arneri · 
kah kadınlar, alakalarını cidden garlp 
surette ifade eylemeketdirler. Son za· 
manlarda • ı numaralı halk sevgilisi» 
nin aldığı mektuplarda giydiği elbise· 
den parçalar, taktığı kıravatlar, kullan 
dığı mendiller, jçip te yarıda bıraktığı 
sigaralar istenmektedir! ... İşin umulma 
dık garip ciheti şudur ki aksi gibi bu 
meşhur san 'atkar kadınların bu taşkın 
ca iltifatlarından hiç te ho§lanmamak
tadır. Kendisinin rahat bırakılmasını 
istemektedir . 

Fakat kadınlardan daima uzak kalan 
bu meşhur san'atkarın başına gene ka 
dm yüzünden bir vak'a gelmiştir. Los 
Ancelos'de ikamet eden ve 4 7 yaşların 
da Madam Norton namında bir İngiliz 
kadını mahkemeye müracaat etmi~ ve 
demiştir ki: 
•- Benim Gvendolin adında bir kı· 

zım var. Bu kızımın babası sinema san 
atkarı Klerk Gebl'dir.» 

Madam Nortonun Adliyeye :vaki o -
lan bu müracaatı üzerine bütün Ame· 
rikan gazeteleri harekete geçmiş bulun 
maktadırlar. Klerk Gebl gazetecilere 
bunun bir şantajdan başka birşey olma 
dığını söylemiştir. Halbuki kadın san· 
atkarın sözlerini reddederek 1922 sene 
sinden 192 3 senesine kadar İngi1tere
de Esses eyaletinde kendisile kolll§u · 
luk ettiğini söylemiştir. San'atkar bu 
sözleri dahi reddettiğinden kadın çocu 

Amerikada mühi 
bir karar 

Hakiki vak~ alar 25 sene g 
meden filme ahnamıya 

. Amerikan film sansörü ahire:ı 
,mühim bir karar ittihaz eylemiştir. 
karara göre üzerinden 2S sene .... .,.,.,. .. 
den evvel hiç bir mevzu filme 
miyecektir. 

Sansör heyetini bu kararı itt 
sevkeden sebep; son günlerde Rol! 
dun birçok film kumpanyalarının 
.rek sabık İngiltere Kralı, gerek 
lerde ölen (Bazil Zaharof) hak 
filmler çevirmek arzularına sed çek 
.mektir. Kararın feshi hakkında tw!1l 
panyillar Reisicumhur nezdinde 
büsatta bulunmağa karar 

Bir yıldızın 
tavsiyeleri 

Paramunt kumpanyası yıldızların 
dan genç ve güzel Marta Raye, iyı 
koca seçmek için bazı usuller bu 
nu söylemektedir. Bu yıldıza göre 
ğıda yazılı usullerin tatbikı lbıın 
mekte imiş: 

1 - Evlenmek arzusunda 
ğunuz erkek ile lokantaya gidiniz. 
hafif vemekler ısmarlar ise sıh 
çok dÜşkün olduğunu hemen anlarSl 
nız!... 

2 - Kalabalığa sokulunuz 
dürtünüz. Öfkelenirse aptal ... ,.u,u ... -

hükmediniz! 
3 - Otomobili var ise, ( 

seçiniz) dikkat ediniz. Sık sık kl 
veya korna çalar ise berbat bir ta 
olduğuna hükmediniz! .. 

4 - Onunla gezerken de] 
alaka ile bakınız. Kızarır bozarıı·sa 
kanç olduğuna hükmediniz! 

Ve derhal onunla evlenmekten 
geçiniz.:. 

-----------------------------------------

10,000,000 frank degerindi 
bir sinema 'san'atkAr1, ! .. 

Holivutta M. G. M. 
cradyum:. hakkında çok mühiın 
film çevrilmektedir. Filmde bir 
radyum gösterilecektir. Bu radyu. 
kıymeti ı O milyon franktır. Siklet ı 
yalnız ı O gramdır! .. 

Bu !ilmin çevrilmesi münasc 
gerek radyumun kimseye-roazarrat 
eylememesi, gerek çalınmaması ıı~' 
kında fevkalade tedbirler alınmışııtı 

Radvamun 1896 senesinde 
duğun; göre o zamandan beri 
eden çok meraklı safahatını adım 
takip edeceğiz demektir. 

ğun Klerk Gebl ile olan fevkalade 
şabehetinı ileri sürmüştür. ~ 

Fakat nihayet sanatkar ra~at 11 tel 
alabilmiştir. Adiiyenin yaptıgı tah 
kat neticesinde kadının şantaj ına 
dile bu harekete tevessül eylediği 
şılmış ve derhal hapsedilmiştir. 



SON POSTA Sayfa t; 

Kont Ciyano kimdir? 
1933 te meçhul bir sima iken 1937 de 
Musolininin damadı ve Hariciye Nazırı 

olarak bulduğumuz gencin hayatı 
A merikanın en büyük gazetelerin j 

Amerikada kolej atletleri yeni nıünbalcalara hazırlanıyorlar 

den olan Nevyork Times İtalya 
Hariciye Nazırı ve M. Musolininin da· 
madı Kont Ciano hakkında şayanı dik 
kat bir makale neşretmiştir. Dün ~i
)anoda Dış ~leri Bakanunız Tevfık 
Rüştü Aras ile görüşen genç ve şöhret 
li İtalyan diplamatını tanırnak baktmı~ 
dan bilhassa mühim olan bu mak.:tl.eyı 

buluşmakta ve mühim işler oldukça sık 
sık görüşmektedirler. Edda vasıtasiyle 
aile temasları da olmakta ise de Mus::> 
lini her zaman kendisinin başkuman· 
dan ve Cianonun da bir asteğim•n ol· 
duğunu ifham etmekten geri durma • 
maktadır. Romada işitilen meşhur bir 
hikaye iş ve aile münasebetlerinin bi· 
ribirile ne derecede kaynaşmış oldu~u 
nu gösterir. 

Ingilteredeki futbol maçları 
aynen neşrediyoruz: 
, Sinyor Musolini her zaman mesaı ar 
karlaşlarının genç olmasını terci~ ede~ 
,ve diğer memleketlerde devlet hızmetı 
.noktai nazarından henüz çocukluktan 
,çı:kmiş b ir yaşta sayılan gençlerin o
,muzlarına güç işlerin ağır yükünii ':e 
,mes'uliyetini yükleroekte hiç tereddut 
,etmez. Musolini gençliğe iman edenler 
,dendir. Çünkü Faşizm esas itibarile bir 
,gençlik hareketidir. 
1 Onun fikrince gençliğe has olan he· 
,yecan, enerjt ve cür'et, ihtiyarlığa mah 
.sus bilgi, tecrübe ve ihtiyattan üstün
,dür. 

Muso1ini prensiplerini llfla değil, icap 
eden evsafı haiz gençlere en mühim hiz 
metieri vermek suretiyle fiil lle iFbat . Muso1ini bugün H yaşındadır. Ve 
etmiştir. tam kuvvet ve faaliyetine sahip bul~? 

Musolininin etrafında birer peyk ı ·· makla beraber hiç fÜphesiz ziman;t h~

Bir gün Musolini Cianoya sab<thle· 
yin saat yedide bazı mühim devle~ ·ş 
lerini görüşmek üzere Villa Torlon .. ,ya 
gelmesini tenbih eder. Ciano seki7.den 
sonra gelir ve kaym perlerini çatık çeh 
re ile bulur. Musolini sert bır tarnh 

cBir saat geç kaldınız. Mnzerct in:z 
nediT?• diye sorar. 

Ciano: cFevkalade müteessirim. Ooa 
hizroetçisi beni uyandırmayı unu· ı.1ı.ı~. 
Derhal hizmetine nihayet verdim> di-
ye cevap verir. 

Musolb'ıi: cPek yanlış hareket etmi~ 
sin. Nazırlar hizmetkarlarına de~ıl, 
kepdtlerine güverunelidir. Onu del'lıal 
tekrar vazüesine alınız.• diyerek da -
madını başka bir söz söylemeden gön 
derir. 
. O gün geç vakit Musolini kızı Edda 
ya telefon ederek gece beraber yemc1f 

Arsenal futbclculan idman yapularken 

kfuneti bırakmaia mecbur olacagı bır 
günü d~ünmektedir. Birkaç sene ev· 
vel istikbali parlak bir siyasf unsur~ a· 
rarken kıymetli vasıfları ve zekası 
inkişafa fevkalade müstait bir genç o· 
larak Cianoyu buldu. Ailevt düşünce· 
nin de bunda yeri olmakla beraber baş 
lıca düşüncesi mütemadi bir rehberlik· 
le Faşizm gayesini temin ve tarsin et· 
m ekti. 

r 

Geçen hafta İngilterede bir tarafta Bu müsabakada -45,637 kişi hazır bu 
lik maçlan, diğer tarafta da Kral ku- lunmuş, 4800 İngiliz lirası hasılat ol· 

Pası maçları yapılmujtır. muştur. 

32 takımın iştirak ettiği Kral kupa· Arsenal ilk devrede dört gol yapıtUt 

Lut on 
2 

Sanderiand 
2 

sının dördüncü devresi maçları nihaye tır. 
tinde birinci likten Arsenal, Bolton, 
berbı l<anti, Everton, Arimsi T:ıren, 
Sanderlall<f, IVIanester Siti, Preston, 
Volver Hampton takımları beşinci dev 
reve kalmışlardır. 

İngiltere şampiyonu Sanderland, ü • 
çüncü lil<te en başta bulunan Luton ta 
kımiyle yaptığı Kral kupası maçında 
2-2 berabere kalmıştır. 

Kocasının siyasi hayatta ilerilemesi· 
ni teminde karısı ve sabık Matmazel 
Edda Musolininin eli olmak ihtimali 
,yo'k değildir. 

Birıncı likte yirmi ikinci vaziyette o
lan Manester takımı kuvvetli rakıbi 
karşısında gösterdiği büyük mukave • 
rnete rağmen 5 • O mağlup olmuştur. 

Amerika~~ kollejlerin musabakasi 
Amerika atletizininde büyük bir e • 

heınıniyet kazarunış olan kulüpler a~ 
sındaki bu müsabakalar her sene ol· 
duğu gibi bu sene de Mart ayı içmde 
bütün kulüplerin iştirakiyle yapılacak 
tır. Birçok dünya rekortmenlerini ara
Jarına almış olan Manatan Kopi atlet· 
~ri toplu bir halde kendi kulüplednin 
fenklerini korumak için hazırlık yap· 
ıtıaktadırlar. 

Sırt üstü yüzme rekoru 
Amsterdam, iJ (A.A.) - Mlle. 

Senssea, 200 merelik sırtüstü yüzme 
r:korunu, bu mesafeyi 2 dakika 4·1 sa· 
lll ye Ô/} o• da katetmek suretiYle kıra• 
tak Yeni bir dünya rekoru teııis etmis~ 
ti . r. 

Yeni bir futbol antrenörU 
daha geliyor 

k Futbol federasyonu tarafından An • 
~~·a mmtakası için getirilecek olan ln 

gı}ız antrenör Mister Çarlton bir hafta 
Ya kadar memleketimize gelecekth·. 

Yeni antrenör Ankara ınıntakasında 
Çalış~cağı için doğrudan doğruya Anka 
raya gidecektir. 

.Kros kantri mOsabakasi 
Kadıköyünde yaptlacak 

İstanbul Atletizın Ajanlığı tar~fm • 
::n .?a~rlanan Kros şampiyonasının 
. örduncu müsabakası 1-4 Şubat pazar 
günü Kadıköyünde yapılacaktır. 5000 
lnetre üzerj.nde yapılacak olan bu ınii 
sabaka Fenerbahçe stadı ile Ka~amış 
Yolu üzerinde yapıla<.'aktır. 

Müsabaka takım halinde olacak, her 
tkip i.iç atletten t~il edilecektir. 

Bu müsabakada 20137 seyirci bulun 
muş, 2825 İngiliz lirası hasılat olmu~
tur. 

lzmitte bir stadyom yaptlacak 

Kontes Ciano birçok hususlarda ha· 
,basma çok benzer. Sehatkardır ve ira 
de kuvveti fazladır. İstediğini bilir ve 
:gayesini elde etmek için yenilmez bir 
,enerji gösterir. Denebilir ki çıkabildiği 
herhangi bir ağacın tl tepesine çıkma'k. 
'ısteyen bir gençtir. Bundan başka Mu
M>lininin istediğini reddetmek müm • 
'kün olmıyan kıymetli evladıdır. 

İzmit, 3 (A.A.) - Vilayetimiz Parti ' 1927 deki meşhur nutkunda Musoli 
İlyönkurul üyesinden Doktor Ali Riza, nt halefinin henüz doğmadığını söyle· 
Akyeşil ve idrnan yurdu ile Halkevıne mişti. Musolininin ifadesi ile bugünkii 
mensup sporcu gençler ile Halkevinde 'hareketi arasındaki tezat hakiki olmak 
bir müsahabe yapmıştır. Müsahabede tan ziyade zahiridir. Filhakika dokuz 
gençliğin ihtiyaçları üzerinde görüşül· 'sene evvel Ciano henüz siyasi hayata 
müş ve alakadar1arın bu husustakı fi· doğmaınıştı. O zaman 24 yaşında ve 
kirleri ayrı ayrı derlenmiştir. Neticede ,küçük bir memuriyette bulunmakla be 
ilk iş olarak şehrimizde kapa1ı bir id· ,raber ne partinin ve ne şefinin nazarı 
man salonu yapılması, buraya gençli • Asker elbisesiyle dikkatini celbetmemşiti. Fakat muvaf· 
·ğin faydalı konferanslar ve hareketler· bi dönen gençler arasında biı yeni yıl· Jakıyet merdivenine ayak atar atmaz 
le toplanması kararlaştırılmıştır. Bu dız doğmuştur ki bunun adı Kont Ga· vükselmesi, göz kamaştıracak kadar ça 
toplantıda Parti Başkanı Harnit Oskay leazo Cianodur. buk oldu. 
da gençlerle görüşmüş, viH1yetiınizde İtalyanın 33 ya~ındaki Hariciye Na- 1933 de Matbuat müdürü, 193-4 de 
kısa bir zamanda mükemmel bir stad· 'zırı 1933 de ilk siyasi vazifeyi deruhte Matbuat propaganda nezareti müste -
yom yapılması kararlaştırıldığını söy _ ettikten kısa bir zaman sonra bütün şarı, 1935 de propaganda nazırı ve 936 
lemiş ve seksen bin nüfuslu büyük mer ,terakki ve tefeyy.üz .reko.rlarını kıra : da ise Hariciye Nazırı oldu. 
kezlerimizc nazaran pek küçük bir mev rak pek sür'atle ılerılemış ve Grandı, . Vaziyete bakılırsa Cianonun omuz· 

tt · 'b' 30 1 da 'ıarına gittikçe fazla yük binecek ve 
kide kalan şehrimizde böyle bir stadyo Bal bo v~ Bo aı gı ~ yaş su at ın 
mun kurulmasına sebep, sizlerin spor iken kabınede ~evkı alan genç İtalyan tecrübesi arttıkça ve muhakemesı ke-

. · ·ı rini gerıde bırakmıştır. male geldikçe İtalya siyasetinde daha 
alanlarında kazandıgınız muvaffakıyet ,sıyası e ·· k t ·ı 1 · yu''ksek bir mevki işgal edecek ve tam . · t d . Cianonun goz amaş ıran ı er emesı 
lerdır, demış ve s a )~om hakkında şu k d' . . sadece Musalininin damadı zamanı gelince otomatik bir halde kuv 
· h tt bulunmuştur· en ısının 
ıza a a · olmasına atfedilemez. lVIusolini akraba vet Musolininin elinden onun eline g_e· 
. cStadyomun hemen inşasına başlana sına iltimas etmeden her zaman içti • recektir. 
bilmesi için çalışmaktayız. Yakında bu nap etmi~tir. · Bütün bu mütalealar kendisine bağ
sahanın yerinde tetkiklerde bulunmak Birkaç sene evvel ölen kendi birade ,lanan ümitleri boşa çıkarmadığına gö
ve stadyomun planlarını çizmek üzere ri Arnaldo ehemmiyetsiz bir hükumet redir. Çünkü Musolini sert bir muai· 
bir mütehassıs gelerek işe başlıyacak· sandalyesi bile işgal etmemiştir. Muso lim gibidir. Kovanında bal yapmayan 
tır.» lininin zevcesi kendi vaziyetinden isti· arıya tahammül edemez. Ciano bugün 

Viner spor lstanbula geliysr 
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 

ve Güneş klüpleri tarafından teşkii e
dilmiş olan ecnebi temaslar spor komi· 

. tesi Milli küme maçları arasındaki boş 
haftalardan istifade ederek kuvvetlı 

,bir takım getirmeği kararlaştırmışlar 

dır. Y-apılan muhaberat müsbet bir ~e-
kilde ncticelenirse Viyananın kuvvetli 
takımlarından biri olan Viner Spor iki 
maç yapmak üzere İstanbula gelecelc-

tir. 

fade ederek sosyetede kendisine bir .tecrübe altındadır. Ve Musolini ile b~· 
mevki yapmak istememiş, daima tam raber çalıştıkça tecrübesine devam edi 
bir inziva ve asudegi içinde yaşam:~- lecektir. 
tır. Büyük oğlu Bruno İtalya halkı• Kuvvet ve salahiyetini Ciano ile tem 
nın pek nazarı dikkatini celbetmemek sil ettirmekle beraber Musolini eran 
tedir. Memleketin muhtelif noktaların İtalya siyaseti hariciyesini bilfiil ida
daki akrabası ne bir lutuf ve ne de bir re etmekten feragat etmemiştir. Bugün 
iltimas görmemişlerdir. her ikisi bir nevi ortaklığı temsil edi· 

Ciano bahsine gelince, bunda akraba yor1ar. Musolini ana hatlan çizen bir 
lıktan daha başka sebepler aranmah· kıdem1i serik Ciano ise teferri.iatı tat . . ' 
dır. Çok genç olduğu için kendisind~n bik eden genç ortaktır. 
daha çok hizme~ler be-klen~bilir. Ve Musolini P.alazo Veneçyada ve Cıa· 
daha biiyük bir mevkie namzet sayıl· no ise (Palazzo Chigi) de eski Harici
malıdır. Bu mev~i. ~ İtalyan~ Diklatö- ye Nez:ı.Jetindc çalışmaktadı~.lar.'. ~~~·o 
rü Sinyor Musohnının oturdugu Palaz· lininin her sa'Qah saat 9 da go~d~gu ılk 
,.a VeMziadan başka neresi olabilir? 1 adam Cianodur. Her akşam ıshsnas•z 

Sivil elbiseyle 

yemelerini ister. Ve ters bir cevap alır. 
Israr eder, fakat kızı .§U ifade ile sÖlÜ• 
nü keser. cNafile baba!.. Gclmij ec~· 
ğim ... Emriniz veçhile, kovduğurtı.uz 
hizmetçiyi aramakla roeşgu1üın.» 

Musolini kızının aile işlerine karı~ma 
nın hoşçı gitmediğini anlıyarak bir da· 
ha bu aile vak'asından hiç bahsetnıez. 
Ertesi sabah Ciano ereisi hükfunet:n se 
lamlarile• yazılı bir kart ile biriilde 
muhtelif fabrikalar mamulatından ı 2 
çalar saati muhtevi bir paket alır. 

Cianonun Musalininin damadı olmak 
itibarile Hariciye Nezaretine tayirı :nin 
İtalyan halkı tarafından ~üsn~.i kabul 
gördüğünü iddia etmek mumkıın olmı 
makla beraber son birkaç ay 7~ı'fmda 
halkın kendisini sür'atle sevmege baş· 
larlığına ve daha da seveceğinc şüphe 
voktur. 
~ Musolini pek az samimi dostu olan 
kimselerdendir. Cihan harbinde ş()h • 
ret kazanmış ve birçok seneler müna· 
kalat nazırhğı etmiş ve el'an medıst 
mebusan reisliği etmekte bulunmui o· 
lan Amiral Kostanzo Ciano bu do:;tlar· 
dan biridir. Bu zat Musalininin evine 
gelen adedi pek mahdut daimi ziyarc1 
çilerden biri bulunuyordu. Bu ziyaret· 
lerinde ekseriya oğlu da bulunurdu. 
Ru suretle Musalininin bu genci etüt 
etmesine fırsat zuhur ederdi. He halde 
bu gencin kıymetli vasıfları M uı:;111 ıni· 
.nin dikkat ve takdirini ceJbctnıi~tir. 

(Devamı 13 ündi sayfada) 



10 Sayfa 

Asherlih bahisleri: 

Mü 
e e 

uvvetleri tek 
anınalı mı? 

* * ~ Türkiyenin çok evvel halletmiş olduğu bu mesele 
oluyor 
tuttuğu 

bugün Fransız meclisinde mevzuubahs 
ve her millet hemen hemen Türkiyenin 

yolu takibe başlıyor 

S.>ı1y !t Rusy :ı nı müdafaa komiseri Hitler Almanyasının Harbiye Nazır· 
Mareşal Voro~ilof Marqal Blom':>erg 

Fı nnsız meclisi bugünlerde, bizim ı uğraşan müstakil erkanıharbiye reisi 
on ~u kadar yıl önce halletmiş oldu - vardır. Bütün bunların fcvkinde de u· 
i'u .:ı mühım bir meselenin müzake- mum erkanıharbiye reisi olan Mareşal 

e rneşguldür: Badogliyo bu muhtelif daireler arasın· 
- Mı :etin müdafaa ve hücum kuv· da, bir tek başkumandan sıfatile insi -

' etlerini şimdiye kadar olduğu gibi, camı ternin etmektedir. İlave edelım ki, 
ha b ye, bahriyc ve hava nezaretlcri • İtalyada ikincikilnun 1922 kanunu ilc 
nın el erinde mi bırakalım, yoksa tek bir yüksek askeri şUra tesis edilmiştır 
b"r e de mı birl~tirelim? ki, milli müdafaaya ait bütün kanun * ve usulleri yapmak salahiyetine malık· 

Rusyada 
Mu1.akerenin umumi havasına bakı· tir. 

lacak olursa ekseriyet bizim yıllaren 

evvel doğru bu up kabul etmiş oldu • Rusyada milli müdafaa teşkilatı ga· 
yel gizli tutulmaktadı::-, binaenaleyh 
teferrüatı bilinemez, meydanda o!an 
şudur ki kara, deniz ve hava kuman • 
danlıkları bir halk komiscrinin idaresi 
altındadır. Bu halk komiserin!n fevka· 
Jade geniş, tamamen mutlak saHihiyeti 
vardır. Bu dakikada şahsan mare'jal 
Vorochiloftur. Mareşalm doğrud:ın 
doğruya emri altmda diğer bir mare • 
s;al, Maresai Toukkatckevski vardır ki, 
hali harbde kara ve hava kuvvetleri -
nin başkumandam olarak görünmekte· 

ğumuz usule gelecek gibidir. 
- Sulh ?.amanında tek bir M lii 

Miıdaf::ı.a Vekaleti.. Harp zamanında 
kara deniz ve hava kuvvetlerinin tek 
bir başkumandanı.. olmak lazım. 

SON POSTA Şubat 4 
--~ 

t Bir Rus deniz sübaymm meraklı hatı ralan l __________________) 
~---------------------------------

Büyük Harbin en büyük denizaltı 
gemisile Karadenizde neler yaptık? 

60 mayın yükleyen denizaltı gemisi - Varnadan 
Jstanbula kaçan vapurlar - 17 saat denizaltında -

müthiş bir fırtına - Matörler bozuluy or 
Şimdi Pariste yaşayan eski bir Rus 

deniz sübayı Fransız gazetelerinde bti 
yük haTbe ait hatıralarını neşretmck· 
tedir. Bunları kısmen biz de alıyoruz: 

Cihan harbinden evvel ne dereceye 
kadar tesirli bir harp silahı olduğu he· 
nüz layıkile tecrübe edilmi~ ve bu iti· 
barla anlaşılarnamış olan denizaltı ge· 
mileri, ancak harbin ikinci senesinden 
sonradır ki ne yaman bir ölüm maki • 
nesi olduklarını bütün dünyaya tasdik 
ettirdiler. 

Harbeden milletierin mühendisleri, 
fen adamları gece, gündüz durmadan 
çahliıyorlar, didiniyorlar ve yeni yeni 
keşiflerde, icatlarda bulunuyorlardı. 

Denilebilir ki (1914-l918) harbi yal· 
nız ordular arasında değil, alakadar 
millctlerin bilgiçleri, ilim adamları a • 
rasında da devam etmiş, amanstz bir 
çarpışma olmuştur. 

Rus deniz mühendisleri de tabii di -
ğer ecnebi arkadaşlarından geri kal 4 

mamışlar ve •Nikolayeb tersanesin • 
de «Yengeç-Krob• adlı kocaman bir de 
nizaltı gemisi inşa etmişlerdi. Mühen • 
dislerimiz dünyadaki denizaltı gemi • 
!erinin en büyüğünü ve bilhassa de -
nizaltmda seyredecek kocaman bir 
cmayin kruvazörü• meydana getirmc:k 
istemişi erdi. 

cKrab• her sefere çıkışında (60 ı ta· 
ne mayın birden yükliyebiliyordu. 
Halbuki o zamanki en büyük denizal
tı gemisi (2S) mayinden fazla alamı · 
yordu ki bu iki rakam Moskof •Yen -
geç• inin büyüklüğü hakkında b!r fi · 
kir verebilir. 

* 

K rab 
züne çıkararak etrafımızdaki sahilleri Hava güzel, deniz sakindi. Süvari ve 
dikkatle tetkik ediyorduk. zabitler denizaltı gemisinin daractk sa· 

Gözümüze çarpan yeni düşman ha· }onunda toplanmış, öniımüzde yayılı, 
taryalan ve yahut tarassut mevkiieri duran harita üzerinde «Varna• lima ' 
derhal harita üzerinde işaret ediliyor • nının geçitlerini ve düşman mayin tar· 
du. Maamafih geçit gittikçe dartaşıyor lalarını tetkik edıyorduk. 
ve tehlike de o nisbette ziyadeleşiyor· cKrab• ın yepyeni matörleri bir saat 
du. Haritamızm üzerindeki kırmızı işa· makinesi intizamile işliyor ve Kara d 3 

-' 

retler de tabii gittikçe çoğalıyordu. Bu nizin koyu lacivert sularını yararak 
kırmızı noktalardan her birisinin bir düşman sahillerine doğru ilerliyorduk. 
düşman batarya ve islilıkarnı olduğu Hava fena!aşıyor ... 
düşünülecek olursa Bulgarların sahıl · Lakin bu saadetimiz uzun müdd.:!t 
1erini adamakıllı tahkim etmiş olduk- devam etmedi. 
Iannı kabul etmek icap ediyordu. Rasathanenin vermiş olduğu maltı · 

Biraz sonra limana girmiş bulunu · mat hilafına, akşama doğru hava gi~ • 
yorduk. Şimdi gözümüzü dört açmak, tikçe bozmıya başladı. Gittikçe ~idde· 
azami. dikkat_ ve ihtiya.tla ~arcket_ et. ·ı tini arttıran sıkı bir poyraz rüzgarı 
rnek ıcap edıyordu. Ztra lıman acrın nın kaldırdığı iri dalgalar birbiri ar · 
olmadığından tarassut mevkilerinden dınca hücum ediyorlar \'C büyük blr 
keşfedilmemiz pek mümkün oldu~u gürültü ilc tekneye tos vuruyorlarch. 
gibi. mevcudiyetleri bizce de malüro Gece yansından sonra rüzgar büs · 
olan düşman deniz tayyareleri, bulun· bütün şiddetlendi, deniz büsbütün ku· 

Harp memleketin bütün yaşıyc.n 

km·vetlerinin bır araya getirilmcsı ile 
yapılır. Bu kuvvetler başlıca üçe ay • 
rılır. Birincisi insan, ikindsi malzeme, 
üçün<-ÜSÜ sınai seferber1iktir. Kura, 
deniz ve hava kuvvetle ri arasında lü • 
zumlu olan efradı taksim etmek, ha • 
zır1avıp yetiştirmek, kadrolarını yap -
mak. malzemeyi bulup çıkarmak, mü· 
temadiyen modemize etmek, sınai c;e· 
ferbPrliği hazırlamak, sulh zamanının 
eıir· ·sidir. Bu muazzam makinevi ele 
alar? k kullanmak, azi m ve ira d~ ile 
düc:~rına hakim olmak ta harp zama -

dir. 

Bulgarlar düşmanlarımızın tarafına duğumuz vaziyette, bizim için büyük durdu. Şimdi artık cKrab:D ın içinde a· 
geçmiş olduklarından Bulgarisianın bir tehlike te~kil ediyorlardı. yakta durmanın imkanı kalmamış ol· 
harp limaBı olan cVarna• nın ağzını Limanın her tarafını dolaştıktan son· duğu gibi. sımsıkı bir yere tutunma • 
mayin dökmek suretne kapatmak biz ra dalga kırana sokulduk. dan oturmak bile tehlikeli olmuştu. Za· 
Ruslar için pek ehemmiyetli hir mu 4 Havanın ve güneşin müstcsna lcta· bitan ve efradın büyük bir kısmını de· 

Almanyada.. vaffakiyet olacaktı. Çünkü cVarna• fetinden istifade etmek isliyen Varna· niz tutmuş yatıyorlardı. (*) 
Bir kaç yıl evvel, daha hava nezare· İstanbula pek yakın olması dolayısite lılar sahillere ve dalga kıranın üzerıne Kudurmuş ve azgın dalgalar ara • 

nının vazifesidir. 

ti kurulmada:Q önce, general Von düşman nakliye vapurları torpidola · toplanmışlar geziniyorlar, hava alıyor· fında minimini bir ceviz kabuğu gibi 
Fritrh kara ordularının, amiral Rea · nmızın ve karakol gemilerimizin bi.i • lardı. sallanan cKrab• kah önümüze çtkan 
der de deniz kuvvetlerinin başkurnan· tün dikkat ve gayretlerine rağmen, he· Bizler ise dar ve havasız gemimizde su dalgaları üzerine tırmanıyor, kah 
danı idiler, bilfıhare hava nezareti ku· le gece karanlığından istifade ederek, terler döküyor, habre notlar alıyor, hn- derin uçurumlara yuvarlanıyordu. 
ruldu. B~ına da Goering getirildi. d~ima sıynlabiliyorlardı. ritayı kırmızı işaretlcrlc noktalıyordu!~. B~ka bir tehlike daha baş göstermiş· 

2 1 mayıs l 93S kanunu ile bu vazi ~ 
0 

d . d k" R d Nihavet vazifemiz ikmal olundu ve ti: Şiddetli sarsıntılar neticesinde mo· 
(M sıralarda Kara enız e ı us o - .•. • . 1 tak" d k •d t ' 

F ı:ınsada b 
1 

ı yet değiştirilmiş, kumandan1ık a • d 1 . ~eldıeımız yo u ıp e ere a~ e e törlcrimiz, birer birer bozulmıya has • 
• u mesc e ne zaman açı • nanmasının kuma_ n ~nı o an Amır.al bac:ladık. Gerek zabitan, gerek efrat bu 1 1 d • 

sa: reşal Blomberg) e verilmistir. «Kolçak» buna bır nıhayet verme~ ıs· .. .. . d hT d d amış ar ı. 
* 

-Bütün orduyu, hayır bütün mem· Görülüyor ki muhtelif devletler ara· tedi ve cVarna• nın mayinlerle kapa .1 muskul şeraıt B"a. ı ın e_ so~ der:e e Saat ikiye doğru son motörümüz de 
Jeket kuvvetlerini eline teslim <;!dcce - smda, düşünüş farklarının oldukça . İ t h .. k k 1 yorulmustuk. ızı en zıya e ra ats:z hareketten kaldı Yorgunluğun ve de· 

mahsus Olmasına ram-nen umumi te- tılmasını emrettı. ş e en uz ıza tan 1 ed havasızlıktı . b: ı· . 1 k .. 
ğimiz --ef eğer piyadeyse denizden an • ~·- · · · K ab denizaltı gemic; bu en şey · nız tutmasının ır ne ıcesı o ara yuz 

~ mayu-ı bütün müdafaa ve taarruz lmv· yenı ınmış c r ,. ı 1 Geçidi de geçtikten sonra süvari de· ı · ·ı b" k b ·ı ı 
lamaz, tayyarecıhği hiç bilmez, demek suretle ilk harp seferine çıkacaktı. . . .. _ k 1 h kk d erı yemycşı ır ren ag amış 0 ~ 
adet olmuştur. vetlerini tek elde top'amıya doğru git· nızın vuzune çı ı ması a ın a emır makinistlerin bütün gayretlerint! ra•1

• 

ı mektedir. Lakin cKr_ah• m bu jşe başlam~.'>ın • vı:-rdi.. Saatlerce sıcak. havasız bir mu· men. avakta rluımanın imkanı olr ıa ", 
Bu. ~erçekten böy edir. Nitekim bir d 1 ı damakıllı t tk d " an cvve . ımanı a c ıı< e - hı"'te vac:.ıyan bir a amın birdenbıre d • d t•• ı b" t•• ı·· t" · d" 

m k . bestekan da orkestray teşk"' e D · "l"k "h" · · ki .. · t .1 1 v ~ - ıgın an. mo or er tr ur u .. nur ' ı· us ı c ı ' . emzc. t tar' tmlZin en aCI , t derek rluşmanın mayı.~ aı ~-arını, sa· Karadenizin temiz ve saf havas·ıe kar- lemiyordu. 
den bütün aletleri çalmayı beccre • ha~ dı·seler·. nden b"lrl· h il ha taryalarını ve dıger mudafaı:ı va· . • 1 . . şı'şı"re ş· . h t . . şılaşınca cıger erını • ı~ıre ıı c- Nihayet süvari son çareye bac: vur • 
mez. Fakat bu a·euerin ayrı ayrı ifa e· t 1 t b"t lemek ıçın v~ b"" -k • "j (Baştarafı 6 ıncı sayfada) sı a arını. es ı e~ .. 

1 
• « arnaıı m·z havavı ne kadar uvu sc,·inçl~ a- mak mecburiyetinde kaldı: Elektrik 

dcceklcri işi pek iyi bilir, muvaffakı • ya evvela daha ~llçuk \C bınaen?.Jcyh df''a içecei!ini deniza'lı gemisinde bu • motörıerini çalıştırmak. 
yet veya ademi muvaffakiyet onun fi. Fakat onlara yetişemiyorum. daha kullanışlı bır tekne o1an cTulen' 1 1 r Hh·ıkile takdir edc • . . .. ·· 
idarcc;indedir Ve bu hakikatin kendisi Geçenlerde, bir yerde okumuştunı: d . lt . . . gönderilm~c;· m UPmamış 0 an a Bereket versın kı bu tecrube mus • 
olduğu içindir ki son yıltar içinde ve Japonyada, Ertuğrul faciasının kah ::.;.· efnktza .. 

1 -f!ıe~ıstı.~ın ı u- mf'zter. bet netice verdi ve cKrab• yeniden 

ı b
. • "d d" va ı roru mus u. F ı tamam ( 1 7) saat denı"zal • ·ı ı · b 1 d T ~k· 1 ele ekseriya bizi takiben milli müdafaa • manları narnma muazzam tr abı e ı- .: . lt . . ·ası ac;ız ı er emege aş a ı. .LK1 ın ası mes 

. . . .. O aralık cTulen• denıza ı gemts nde d k • tık Şimdi hepimiz gü ·· 1 • t · · "d" k" b t nın bir vekfılctte birl~>c:tirilmesi ·Joluna kilecekmiş. Bu vesıle ıle bır koşeye yaz b" . . _ • . tın a a.mış · · ana motor.erın amırı ı ı ı u ser 
--:ı J • zabit olan arkadac:ım ırıncı mulaz·m k k na kana temı·z de ·z h d d · t t f d"l b a 

gidi'miştir. Bac:Jıca devletlerde va7.i • sanız da, Japonyada namlarına muaz·ı .. "j k t 1 · verteye cı ·mış a nı a\·a a, enız u muş e ra ı e un 
~ • . . . d b" cKraft• Varna• nın apa ı ışını b:ına h fı·· d" orduk · k. ·· ··ı · d ycti gözden geçirelim. .zam abıdeler dıkılen o adnmlaT an ı· .. . . avası tene us e ıy · ım an goru emıyor u. 
fn~ltcrede ,rinin Türkiyede sağ olduğu hatırlanc;a şoyle __ anlattı ıdt: . . . insan temiz hava~ın ne kadar kıy· Bu vaziyet ka~ısında süvari rnütte-

İngilterede kara deniz ve hava ve vatandaşlar onun çoculdarını sürün cGun~ batarken gemımız «Kalııık· mettar bir ~ey oldugunu anca_k ondan fik bir devletin en yakın bir limanı o· 

k tı · · "d es' ı· ayn ayrı birer rnekten kurtarsalar riya• burnunu bordalamış bulunuyo .. ·ı mahrum kaldıktan sonra takdır edebi· Ian «Köstence• ye yol verilmesine ka• 
u vv e c rının ı ar · · · d B 1 ı· C içleri k d h · · d · 

nezarete verilmiş ve bu nezaret1ercc Onun bu haklı ~e hazi~ dileğini c.A. u. u gar_ tmanını_~. a ~c ·a ar lli~·or. za:?n ~a~r.!nın cr nımetı c rar vcrd~ .. ~otö:.ıer.~n ~mir~. için h ıÇ 
yapılan muhtelif projelerin son tetkiki R.• den evvel yerıne getınneye karar sokulmak ıcap cttır,ınden . "c. bunu_n 1 bov1e der~ıl mıdır... . olmazsa ıkı uç gunluk bır muddet la ~ 

·ıı· ··d f k ·t · d ·ı hir verdik için de hiç o~mazsa 1 S saatlık btr vak:t Gerive kalan işimiz, evvclkınc n is · ıımdı. Bundan başka da hepimiz isli ~ 
«mı ı mu a aa arnı esı• enı en . · f . 1" ldiğinde · · - k b"'" d d" h ı J 
hcvctc bırakılmıştır. Bu heyet başve • -Deniz hasreti şiddetli mi kaptan? sar etn:~mız .. azım ~e n suvaıı bf'~le cocuk oyunc.agı a ı.•n. en t. rahate son derece muhtaç bir a e ge • 
k"l~ ·ı - k~ h b" · · d k Halis bir denizcinin olanca hususi . şafak soker sokmez ışe başlamıya ka 4 Ikinci günü !imanın cenubı kısımb· mişlik 

ı dı e ?ç er h· anı ar ı ye lrleısınd en, =· yetlerini hüviyetine toplamış olan rar vermisti. rını tetkik ettik ve muvaffakiyelle ne- . 
ra, enız ve ava genera arın an mu· • . . . b" 

kk t
• B k ·ı · h · · d b" Haydar Dalanın t. .. ima feneri açıkh - Güneş doğmadan· denızaltı gemımız ticelenen bu seferden memnun ır ------re ·ep ır. u om ı enın arı cm e ır • ".LOS - • d . ( *) n · Jt crnil ine bilhassa 

de rnilli müdafaa fevkalade nazın var· rındaki müthiş faciadan bahsederke:ı daldı ve cVarna• ya d __ ogru yo_ı alm1ya ha de cSıvastopob a av et ettık.~ enıza 1 
g er ' d 1 harp zamanı, ale1umum gUzide zabı " 

dır. Ve görünüyor ki İngiltere tek ku- bile tebessümle parlıyan gözleri buğu- başladı. B~r~z .. son:a uşman _ıman·nın * tan ve neferler seeiterek verilir . YeP'" 
mandava dogwru gidememiş. Geçen V!l landı: kuzey geçıdı uzerın_ de _se~re_dıyorduk. • cf 

" J • d ı hl k g tl k t ş· d" artık Krab· denı"zal'ı ge vcni bir denizaltı gemisi znbitan ve • 
ı"hdas edilen bu fevkalade n azırlık 1·ıe - Deniz ... dedi... Otuz sene yaşa ım Yo urouzun te ı ·es ı ı ı çe n r ı · ı m ı sıra c • • · ., 

d b . t f d · · · ı k n kal şt Rus radının siddctli bir poyrazdan mütccs· 
rnerhale merhale yürürniye koyul _ onun koynunda... yordu. Çünkü geçi i~- ır ara ı e .. • ınısının yo a çı ·ması a · ~ı ı. . • mu~tur. Ve ak saçlarının bir tutarnını par • nizaltı kayalıklarla, dıP.er tarafı da duş ça «Krab» cyengeç• dcmektır. Bız de sir olarak hepsini deniz tutmuş olduğ\1 

tt 1 d maklarına dolıyarak ilave etti: manın mayin tarlalarile kapalı idi. bu çelik ycngecin.izden pek çok şey · hakkındaki bu iliraf Çarlık zamanın • 
a ya a.. kk d daki Rus Karadeniz bahriyesinin prlı 

İtalyada vaziyet daha vazihtir~ Zira - Otuz senede b ir tek ak düşme • Esasen geçit te son derece dar oldu - ler hekliyorduk. Hava ha ın a nısat· 
k { ı · · h d ı "i~nit ı ~por 'E' rnulit ~·ctismis hir bahriye olmadığını gös • 

kara. deniz ve h;ıva nezaretlerinden mişti saçıma .. Fakat denizden çıkar ğunrlan her i i tara a çarpma.ma" ıçın 

1 

ane .. en _a ınan n:ıı . ·~. . · 
k · d d t 1 ukledı k ve vo temı.csi itibarile çok mfmidardır. 

her lı"rinin basında birer tane rnüst€'· çıkmaz. otuz gün içinde böyle oldu! azami vakit sarfetme ıcap e ıyo~ u. ma uz" ıne mayın erı y .. . .\. Cemalettin 
c:ar, birer tane de servis meseleleri ile Naci Sadullah Arasıra priskopumuzu denizin yü • ~.ıa çık' .k. 1 

(Arkası var) 
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SON POSTJi. 

Et fiat ı ne en bu kadar Zeytinyaği, zeytin 
se ti ·ş? ve sabun fiatlan 

SöyJ ndiğine göre celepler kurbanlıkları yüksek fjatla Sabunluk zeytinyağlar bir 
satrnak için hayvan getirtmiyorlarmış, Bayramdan misli yükseldi, yemeklik 

sonra et ucuzlı; yacakmış yağlarda da ucuzluk başladı 
ted~t fiatları alabildiğine yükselrnek - beş kuruş daha fazladır. Bu yükselme Zeytinyağı ihracatımız son günler-
) ır: Karadenizde havaların muha - kurban bayramına kadar dev~m ede • de artmı~tır. Bilhassa sabunluk yağ -
efetı YÜzünden hayvan gelemediği gi- cektir. Ve eğer et kurban fıatlarının lardan bir hafta içinde külliyetli mik • 

hi bir iki gündenberi ba~ka yerlerden 1 yüksek olması endişesile celeble~in a~- dardıa ihracat yapılmıştır. 
de rnüvaridat ke ilmiştir. dığ~ tedbirler yüzünden fırlamış ıse bıt Avrupa piyasasına birinci dert-cede 

M" 'd k 
1
. . d k b tabı kurban bayramından sonra ucuz- zeytinyaljı çıkarara lspa.nyanın dahili 

L U\'an atın es ımesın e ur :ın l k oayraının kl ı d ıyaca tır. harbler dolayıaile bu ihracatının dur • 
ın ya · a mı;ı o ma mm a s·li · · 1 Id · 

tesiri vard B d b k k ı ı vn etsız ta 1 ması, Avrupada zeytinyağı idhaJı ya-
ır. ayram a uraya ço ur S'l' . (H A) H .. han . . . . t ıvrı ususı - ayvan muva- pan memleketleri bize müracaate mec· 

getırıleceğı, bunlardan bır kısmı l ridatı azaldığı için Silivride et buhranı bu b k satı) · r ıra mıştır. 
tnadan kalacağı ve mezbahaya başlamıştır. 5 gündür kasablar et k~s- Tiıliblerin b~ında Ingiltere gel -

sevkedileceği için i&tanbulda et sıkın· miyorlar. Silivri beş gündenberi etsız· mektedir. Alman firmalarınden bir ka-

~ ı çekilnıiyecektir. Fakat şimdiden dir. çı da zeytinyağı almak arzusunu gös-

ayvan getirmemekle celebler fiatiatın termiştir. Ingiltere memleketimziden 

~ükselrn sini ve bu 8uret1~ getirecekle- Tüiiin/erimiz sabunluk zeytinyağı çekmektedir. 
rı kurbanlık koyunlarm yüksek fiatla Bu yüzden sabunluk yağların fiatı 
satılınasını temin etmiş bulunmakta • Rağbeffe- görülmedik derecede yükselmiştir. Al-
dırlaı y . c· 

1 
k b 

1 
kl tı ay evvel kilo!!u 29,5 kurustan satılan 

· anı et ııat arı ur an ı arın b .. l b ·· ' Yük f . 1 u ya.g ar ugun 52,n kuruştur. Buna 
"an sek .fiatlarla satıla~ilm~si ~çin h~~- stihsal geçen yıllaranısbet e mukabil yemeklik yağların kilosu 5!) 
ilr getırmemek suretıle şımdıden bıl- çok fazla olmasına rağmen kuruf, ekstraların kilosu 65 kuruştur. 
_ııaın yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu · Id Ihracatın devam edeceği umulmak-

lll:Yasad"' . d 1 1 'dd' d tamamen satı ı ta b k' . V k 1 .. B· .. ıf en an ıyan arın ı ıası ır. , u sene ı zeytmyagı re o tesının 
ıttabi hayvan müvaridatının kesilme- az oluşu yüzünden fiatiann bilhaesa 

sinde son .. 1 d k. h } 1 f t' lzmirin bu yıl tütün rekoltesi son on 1 sabunluk yağ fiatlarının daha bir mik-
de nıü . guln er e ı ava mu ıa e e ı yıl içerisindeki bütün Tekoltelerden dar yükseleceği zannedilmektedir. 

essır o muştur. "k ek b' _Lk G e F' I . . yu s ır rwı; ama varmıştır. .ıeç n Sabun fiatlan 
...... ıat ar bır hafta evvelkıne nazaran yılın 1~14 bin tonluk istihsalatına z . w f' ı "k r . ......................................................... eytınyagı ıat arının yu !e ışı sa -

karşı bu yılın rekoltesi 30-31 milyon bunlar üzerine de tesir etmiştir. Iki ay 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatleri 3 - 2 - 1937 

PARALAR ---
1 Sterlin 
1 Dolar 

20 FrnnSJz Fr. 
20 lJret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 isvtçre Fr. 
20 Levn 
1 Fllortn 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya Bl. 
ı Ma.rlr 
1 Zlotl 
ı l'eng 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 TUrk altını 
1 Banknot Os. B. 

Alış 
616. 
124,50 
114. 
120, 
80. 
18. 

565. 
2Cl. 
63. 
75. 
20. 
25. 
20. 
21, 
11, 
48. 

30. 
1020. 
245, 

Satış 
620. 
124.50 
117, 
125. 
84. 
22. 

515. 
2'l. 
66. 
80. 
23. 
28. 
12. 
23. 
14. 
52. 

32. 
1022. 
246. ----- ---,-

Londra 
:Ncv-Yor\. 
Parıs 
M Ila no 
'Bruksel 

ÇEKI..l':R 

Alış Snhş 
6 6. 617 50 

o. 79555 o. 79325 
t7J>625 11 ıo 
15.107.5 15,075 
4 717' 4 .705 

88.7 75 AA 5 25 
3.476.~ 3,4684 

kiloyu mütecaviulir. ev el sabunun toptan kilosu :H,!) ku • 
Bu seneki jstihsafatın mühim kıs- ruş iken bugün :16 kuruşa çıkmıştır. 

rnının elde kalması ve fiatların maliyeti Sabunluk yağların yükselişi devam et-

ı k~r.u~ıyacak bir dereceye düşürülmesi tiği t~d.i.rde sabun f~atlarının da fırlı
gıbı bır durum karşısında kalacaklarm- yacagı soylenmektedır. 
dan endişe edilmekte idi. Lakin son iki Zeytin fiatları 

1 yıl tütün istihsalatımazdaki eksiklik, 1 !)36 yılı zeytin mahsulünün hava-
dış piyasa isteklerinin karşılanamama- ların muhalefeti yüzünden az oluşu fi-

1 sına sebebiyet vermiş, bu yüzden A- atlar üzerinde tesirini gösterrneğe baş
Imerika kumpanyalarının bu seneki ih- lnnuştır. Yalnız piyasada satılan zey
tiyaçları o nisbette artmıştı. Bu yiiz - tinl~r henüz !):J3 yılı mahsulüdür. Tüc 

1 den bu seneki tütünlerimizin hepsi carlar 1 H37 yılı mahsulünün piyasaya 

l
b~_şta ~merikan firmaları olmak üzere çıkarılması için daha bir müddet bekle
dıger fırmalar tarafından satın alın - nıek mecburiyetindedir. 
mıştır. Gemlik zeytininin kilosu :r, kuruş· 
j Bu seneki sa.tış. müst~h~ili güldür - tur. Diğer cine zeytinlerin kilosu da 
müş, memleketı zıyadesıle menfaallar :H ile ;r> kuruş arasında satılınC\ktn -

kılmıştır. d ır. 

-··············· .. ···························· .. ··········· ... 
Ticaret ve zahire borsası ı 

3 Şubat 937 

1THALAT 

ı Butıday 233, arpa 45. çavdar 90, tiftik ıo ı 2, 

yapa~ı 8, kuşyemi 15, beyaz peynlr 8, kaşar 

2 ı 2, ketentohumu 6, fasulye 54, lç fındık 
27, Iç ceviz 1 ton. 

IHRACAT 

Demir 
Fiatları 

Bir iktısat müfettişi fat
ların yükseliş sebeplerini 

tetkik ediyor 

Sayfa 11 
= 

( S ER B E S T S Ü TU N-~ 

Vergi m··ke • er 
maliye tahsi ş 

borçları n sı 
[Son Poata buıünden itiba - ortasından çubuklu bölme ile uyrıl .. 

ren aahifelerinde yeni bir .ütan mış, ortada küçücük bir pencere. Mü· 
açıyor. Bu sütun baılıiıntlan da kcllc!lc.r dövüş halinde, sağ ve sol cc-r. 
anlafılacağı veçhil~ bizim değil, nahtan pencereye sokuluyorlar. Kur • 

nazhk veya pehlivanlık bilmiyen!erin 
okuyucumuzundur. Onun gö - b h N ali arap. asılsa sokulmuş zayıf~ 
rÜfÜ, onun fikri, onun mütalea - ,nahif bir mükellef, bu uzun formalite
srJrr. Tamamile okuyucunun den kan bey~ çıkın~ heybetli bir 
gazetesi olan, onun için çıkan mükellefin gazabına uğruyor, \-i~· o .. 
uSon Poıta)) da böyle bir ıiitun muz darbesile pencereden tm hayli 
ıırmamak büyük bir eksikl:kti. uzağa f1rlıyor. Bu kalabalık arnsında. 

bazıları ellerinde yalnız havalcli, ka • 
Bagiin onu lamamlamı§ olmakla yıth beyanname ile pencereye ::.okul " 
memnun bulunuyoruz, memle - mağa muvaffak olmuşlar. Fakat vez • 
ket meseleleri hakkındaki fikir, nedar tahsil kuponunu göremeyince: 
clüıünce ve görüılerinizi bi:ıc - Muamele noksan, tamamla d::ı geli 
yazınız. Yalnız kanani bir mah- demez mi? 

%UTU olup olmadığına baktıktan Biçare q,damın asabmm bozulmama .. 
ıotrra bunları Fikir ve mütalea sı imkan haricinde. O hiddetlc sa~ı so• 

lu iterek kalabalıktan çıkmak ister. Bu 
ya:ıı sahibine ait olmak kaydile meyanda bir kaç kuvvetsiz mül{ellcfL 
aynen ne§redeceğiz.] de beraberce geziı çıkarır, neredcy 

Sabah saat 9,40, elimde iki nüsha be· vezne dairesini Madride benzetecekti. 
yanname, tahakkuk başmemurunun ö- Bu ara ben de sağ cenahtan pence.
nündeyim. Başmemur etrafını saran reye sokulmağa var kuvvetimle uğra • 
mükelleflere bakmağa vakit bularnı - şıyorum. Tanışıklığın burada b'le t& 
yor hararetli hararetli masasının ü - siri var. Pencereye yaklaşıp ta para • 
zerini örten çeşit çeşit evrakları tet - sını ödiyen mükellef, bir sağ, bır de 
kıkle meşgul. Sabrı tükenen mükellef - sol tarafına bakıyor, hangi ta afında 
ler elle.rindeki kağıtlan önüne doğru nşinası varsa, onun aksi islikametınden 
uzatıyorlar. Kağıt yığını ara()ında bu- çıkıyor ki böylece aşinasına bir iki a • 
nalan başmemur birdenbire ba~ını ve dım daha yaklaşmak imkanını verıyor. 
ka~lanru kaldırdı. Etrafına şöyle bir Bu vaziyeti görünce yüreğinle ınece~ 
göz attı, avurtlarını şişirerck nefesini sandım. Vezne penceresine sokuluncı• 
boşalttı ve uzatılan kağıtları rastgele ya kadar itip, kaktığım ahbap.:ırdan, 
ahnağa, havale etmeğe koyuldu. Bu pencereye sakulanlara sırıtmağa mec
kalabalık ve meşgale arasında havale bur o1uyordum. Bu arada 18-20 vaşla • 
olunan evrakımızı nereye götüreceği - rmda bir bayancığın geriden ince inc:e 
mizi mcmura sormağa kimse cesaret hıçkırıkları işitildi. Zavallı oda oda do
edemiyor. Hepimiz durumsuyorduk, ni laşıp, işini son kerteye getirdikten son· 
hayet kalın sesli mükelleflerden biri: ra, bu son mecburiyc>ti becereıniyeceği-

- Nereye götüreEm, diyebildi. ni anlavınra, ağlamaktan başka çare 
Eli mütemadiyen işliyen memur ka· bulamıyordu. Bu kızın ahvali neye var· 

fasını kaldırmadan: dı göremedim. Çünkü gözlüklü ,·ezne-
- İçeri, dedi. dar, ayaft§' kalkarak, kalabalığa ~ozlük• 
Bu maliye şubesinin 21 odası var - lerinin üzerinden baktı, bir de b de • 

dır. Bunlardan ancak başmemur oda - lini alıp ta henüz yazmadıJı makbuz • 
sile, vezne dairesinde tabel<1 bulunur. Jara göz attı, saatini çıkardı: 
Diğer od<ılnr tahminle keşfedihyor. - Paydos öğleden sonra geliJı, dedL 

Elimizde havale olunmuş beyanna - Yazıhaneve kadar gidip gelm,'< vak• 
meler, bir hayli kararsızlıkttın sonra o- ti lüzumsu~ harcamak olacaktı, ~ube· 
dacı delaletilc evrak odası gösterildi. ye yakın !okantalardan birindf' taam 
Kayıt masasında bir tek memur, sadi- etmeoi muvafık buldum. Bı.ı da artık 
re. varide. şubeler evrakı, deftt>rdarlık o tarafta lokanta açan esnafın ~ansı 
emirleri, kayıtlarilc meşgul. Bızim ,·er- idi. Yemeği yer yemez, soluğu vezne· 
gi beyannamelerinin kaydına sıra geç darlıkta aldım. Artık fazla bek'!-emeğe 
gelecek. tahammülüm kalmamıstı. İlk h ızla beş 

- Aman beyim şunu da kaydetsc -ldak'kada pencı>reyi buldum. Parayı 
niz de vergimizi ödcsek, dedim. verd.m. g('ri rdim. 
DaJ~ı~ ?algın ban.a baktı. ?cne keP· Za\·al!ı .. ~:zcağı~ paydostan sonıaki 

di eskı ışıne daldı. Kalabalıgın yr.va~ celsede gowkmedı. 
yavaş başmemurdan bu masaya inti ·ı On dakika sonra ismim okundu. 
ka1 ettiğini gören memurda bir hare - makbuzu aldım. Daha iş b'•'lwnı:şti. 
ket başladı. Beyannameyi kayded'yor Tahsil kuponu kesen memura ~ıdildi. 
ve zimmette sahibinin imzasını alıyo!'. He<;abımız kapatıldı. Bu hesap 1ı:: •Pa~ .. 
Bu meyanda imzasını atamıyanlar, ma da yarım saat sürdü, bu f;ef ·~ tah • 
deftere mürekkep damlatıp memurur. sil basınemuruna sokulduk, sn'1 tet • 
gazabını tahrik edenler fln yol\: değ:ı. kik m~'5asını da muvaffakiyet1c atlat· 

Bu kayıt işi de bittikten sonra eli - tıktan sonra ınakbuzumuzu im7 a attık. 
AU na 
Cenevı·e 
Sotya 
Aınsterdam 
Pra~ 
VIyana 
M dı1d 
Berıın 
Varşova 
Budap şte 
Bükı-eş 
lıelgrad 
Yokohnma 
Moskova 
Stokholnı 

64.935 64.n.s 
1.4525 1.4492 

22.7875 22,7325 
4.25 4.24 

11.3675 11.34 

Bıığdny 850 ton. 

.-SATlŞLAR 

Demir Hatlarının yükselişinden do -

layi demir üzerine iş yapan sanayiciler 
sikavette bulunmuş olduklarındmı lktı-

Buğdny yumuşak kilosu 6 kuruş 25 para _ . V. k l . } b J b' .. f tt' " 

miu:lc beyannameler gene gidecek ye- Çok şüki.ir bir yerımize bir sakatlık ol
ri tayinle u~raşırkcn odacı - Allah razı madan, borcumuzu ödemekten doğan 
olsun bu adamdan - kaı·şı canipte bir sevinç](' şubenin merdivenlcrini ıner • 
oda göstcıdi. Bir bavan ve iki meınu - ken. hcniiz vergilc•·ini öderneğe gelen 
run oturduğu bu odada bir memur:ı arkada!''ara acıyordum. 

--

1 9780 ı. 9725 
4.2'l 4.19 
4.465 4.45.'M 

ı os. 7662 ıos.5et.ıs 

34.57 5 34.4'15 
2.7888 2.7825 

24.92 24.9R 
3.14 5 3.1410 

Jı;SHAM 

sat e fı etı stan u a ır mu e ı<ı gon-
onn Butdny sert kilosu 6 kuruş 30 parndan . k'k · - b 1 ' ' d k bu isı tet ı ettırmege aş a -
Arpa Anndol kilosu 4 kuruş 32 ı ' 2 paradan, ere re · . . . 
çavdar kllosu 6 kuruştnn, Mısır snrı kilosu ı mıştır. MüfettiŞ demır fıatlarının ne 
5 kuru 6 pıırndan. Kuşyemi kllosu 14 kuruş- nisbette yükseldiğini ve seb blerini tes
t n, susant kUosu 16 kuruştan 18 kuru~a ka- bit ederek bir rapor hazırlıyacaktır. 
dnr. Yapa~ı Anadol karkım kolosu 6:.! kuru~- Dünden itibaren alakadar sanayiciler 
tan 65 kuru~a kadar. 1 } · dinlcnmeğe baş anı mı~tır. 

TELGRAFLAR 

vak}astım. Galntıı Ah<'n ve l\lfınih han 3 ihıcu kat 
~ - Beyım Jlıtfcn! avukat 1\fuc;tnla Ilamit ~nlibi 

Rüknettin Tutn Beyannamevı aldı, avukatların ka -
çınrı sınıf mükellef olduğunu bir hwli 
diisiindüktcn sonra bevannamenin aı - Allıerikada yeni bir 
tma ~örü mii. tür kaydını yazarak im - dedikodu 
zahıdı. Bir nUsha~nı bana iade '-:dPrek, (Bastarafı 7 inci sayfıuln) '"'\ 

Açılı~ Kıtponıt 
Anadohı şm. cı:: 60 
Pc:şln oo.•ıo ı o.ro 

•ha memura mühürlc6 dedi. İlk defa müştii. Avukat bu şahidi çocu"u kaçı• 
Londra nmır (Lfiplataı şubat tahmill kor- Karamanda buğday f;atlarl gideceğimiz yeri söyHyen memur bu ran h:ıvali bir çetenin yardımcısı ola• 

teri 22 Şi. 4 ı 2 Pc. KI. 3 kr. 17 s:1ntım. Lon- oldu. rck gö;iıyordu. Hususi hayatını deşi • 
% 60 vadell 2-4.!10 24.10 
llomontı - Nektnr 0,0 1 o. O 
Aslan çimento 14.40 14 65 

iS'l'İKRAZI.AR ---
Açıl~ KapanıJ 

. Türk borcu ı pe In (}'),0) co.oo 
• 1 vadeli 22.n5 22.95 

• II vadeli 21.40 21.60 

-- TAIIVİLAT 
~ılış Kapanış 

ll ı vadeli 00.()) •ıo.oo 
, Anadolu ı pe. 39.30 39.50 

» n pe. 00.00 00.00 
• D vn . 39.30 39.50 

.1\nncıoıu mü. pc61 11),0\J 011.00 -

<1rn tohnmu (Llıplntn) çubat tnhmil\ tonu 11 düşüyor BaşmPmuru 2 nci defa ziyarctimizdc, yordu, o derecede ki kızcağız mahk~ 
sıer. ıo şı. KI. 6 Kr. 99 snnthn, Anvers Aspn Karaman (Hususi) - Karamanda bir b.."\şka memur ile mii7akPrc veva mrnın orta yerinde daha ziyade daya;. 

ı (Lehi tnn mart tahmill ıoo kilosu 122 B.
1 
son bir hafta içinde buğday fiatlan düş- münnkaı>ada idi. Bir türlü bu hru n ret i 1 namıv:mık düşüp bayılmıştı. Ertesi 

I"rnnk KI. 5 Kr. 18 sanuın, Ltvcrpul Bu~dny ~ .. t B .. d .. miinakasayı durdunıp knğıdımı önünn gün de bütün gazetelerde bir kahra " 
mege '-'UZ tutmuş ur.. u yuz en tuc- .. d' N b' I · k • · • 1 k ·· t ·ı· d mnrt tahınlU ıoo llbresi 8 şı. 1 718 Pe. Kl 

5 
~ . d k' kl k surerne ım. e ı eyım nt>za e.ını m~1- m:m o ara· gos erı ıyor u. 

Kr. 
56 

snntlm, şıkngo bu~day <Hartvlnter) carlar ellerıo e ı sto arı satma yo - ni oldu, n~ ni şekilde gelenler de bövlc Avukatm bu hareket tarzı, evveHi 1ü 
l mayıs tnhmill Buı:ell 128 1 4 sent KI. 

5 
Kr. lu nu tercih etmektedir. dti-:ünmüş olacaklar ki, kim e sokub · ri h('vı>t'ni. sonra da efkfırı umuıniye~ 

{13 santlm, Vinlpek buğday (Manltobal mn-' - d t f" tl madı. On dakika sonra is~isare b'tti. s;n rlend .. rli ve nihavet müv ldüline 
Bursa a uz la arı Kaj}ıllar mühür1enmeoe ba~landı. o - zararlı bir tesir yapt;, Onun icindir 1d 

yıs tnhın11l Buşell 121 318 sent. Ki. 5 Kr. 61 • . dacı - ''aı· olsun bu adam · köseele bır wuhakC'mc bitip te H upt ~ n ' 
snntlm, Hnmburg Iç fındık Giresun derhal Bursa (Hu~sı) - Belcdıye tuzun s:ı d d h •1 k d' B d · 1• • a man ma " . o a a a sa~ ı ver ı. ur:ı a c :mı:z· ki'ım edi:·n;::c bilithara da <''ekirikU 
trıhmil 100 kilosu 155 R. Mnrk Ki. 78 Kr. 46 tışına nar h koymuştur. 100 kıloluk ka· d<> ki beyanname alınıp tahsı'l k d ı · · " < unnım san a \eve ohutulunca avukn•: 
snntlm, Hamburg Iç fındık Levan derhalılın tuz 445, ince tuz. 460, perake~de ka-! kesilmektcdir. Bir miiddet int;?.ı"~rdrı:ı . Artık benim m<'<:lck hayat:m bitti, 
tnhmll 100 kilosu 154 R. Mark Ki. 78 Kr. 951 lın tuzun kilosu 5, ınce tuzun kılosu q lve sıradan sonra kunonu aldık. Vt"?n ,._l d<'mevc:> ba<:lnmıştı. fşte cinnet g~t:rıne 
santim. kuruştur. ye girdik. Burası dar \'C uzun bir oda, sinin sebebi budur. -· 



-- ------ -

12 Sayfa 
-=== 

SON POSTA ŞuL.t 4 

Yedi alaturl{a mu~))iki Tramvay ücretleri! l\1ilino mülikatı bitti 
ızı ma h emede! Marttan l•tl•baren (Ba~tarafı ı in~i ~y~ada). Jrasındaki ilk görüşme iki saat sürmü~· 

sonra meçhul asker abıdesıne bır çe· tür. Hükumet dairesinde vuku bulan 
len~ k~ym~ştur. Çe~~ngin beyaz kor· bu görüşme iki nazır arasında yalnız 

(Bııştarafı ı inci sayfndn) 
.Suçluların, bu sıfatla mahken1Lyc 

ilk defa girdikleri her hallerinden bel
H. Hepsinde, tabii bir ürkeklik var. Çe 
kin<;cn çekingcn bakınıyorlar. Çok v,eç 
mccl n, adalet mümessillerinin yumı.ı
şak ) üzleri, o tabii korkularını giden· 
yor. Korkunun yerini tecessüs alıyor. 
Baktıkları yerleri görmeye, gördükle
ri yi.ızleri seçmiye, işittikleri sözü aıı· 
}all' ya ve yerlerinde rahatlamaya baş 
lıyo !ar. 

Fakat yalnız bir İngiliz olan plak fa b 
rikd ı müdürü hala şaşkın. Türkç~ b:l 
:tned 1i için söylenilenleri anlamıyor. 

V c ·arşılarındakilerin, etrafındakilerın 
yliz' c>rine bakarak, vaziyetini tahnı!ne, 
\'C "'llimal fıkıbı:-tini istidlale çaba lı) or. 
Fa k t bu, boşuna gayretten yü re: fe 
rah 1 nlıcı bir netice alamadığı, mütema 
di:- P'l terleyen tombul yüzünden belli! 

H iviyetlerin tesbitinden sonra, ikin· 
ci Ac;liye Ceza reisi, davayı açan miid 
deiumumiliğin iddianamesini okuyor. 
Ve sol baştan sorguya girişiyor: 

- Ne dersiniz? 

Aksi gibi, sol başta duran, ve Odeon· 
da müstahdem bulunduğunu söyliyen 
d~ikanhnın fcraseti kıt. Vaziyetinden, 
ne okunanları, ne de sorulanı anlamadı 
ğı h~lli. Boğazında lokma kalmış gibi 
yutkunup duruyor. Reis sorgusunu tek 
ra rlı\·or: 

- Söylesene? Ne dersin? 
BC'riki, bu suale, herkesi güldüren sa 

fiynnt' bir sualle cevap veriyor: 
- Siz söyle_yin efendim. Ne diye • 

yi m? 
- Senin ne diyeceğini ben ne bili· 

rim? iddianarneyi okudum. Dinlerrıe • 
din mi? Bay Sadettin Kaynak bir şarkı 
yazıp bestelemiş. cHaydi Uşaklar ... • 
diye başlayan bir şarkı ... Bu şarkının 
bir veri müstehcen görülmüş. 

Sövlenenleı i bir elini kulağına götü 
rüp <:>ğilerek. ve kaşlarını çatıp dikknt 
kesilerek dinleyen suçlu soruyor: 

-Efendim? 
- Yani !larkmın bir yeri, halk'n ar 

ve haya duygularını rencide ediyor· 
IDU5! 

- Halkı rahatsız mı ediyormuş ya
ni? 
-Hayır ... Şarkının bir yeri açık sa 

çıkmış yani... Siz de o şarkıyı pifı~n 
bac.;mışsınız. Bastımz mı? 

Beriki, belki sebebini sezememi~. fa 
kat, o şarkıyı basmakla, bir çürük tah 
taya bastığım kavramı!Stı. Karlere bo
yun eğer gibi ba~ını omuzuna yıktı ve 
tıl"'ı. ı: bir tongaya bastığım i-tiraf etme 
ye mecbur ka!mış gibi su~~u .-:c· 
cap verdi: 

- Bastık efendim! 
-Neye ba~tınız? 
- Ne bilc.ı:im efendim? Bu şarkıvı 

av)arca sahnelerde okudular. EV\'ela u c uz 1 u y or delası uzermde şu cumle yazılıdır: T" k' . R b" "k ı .. B Hü· " T'' k' H . . . . ur ıyenın oma uyu e çısı . 
Kolombiya bastı. Sonra Sahibinin Sesi c ur ıye arıcıye Vekılmden .Meç· . R h Id ~ h Id 
bastı. En nihayet biz de ... bastık! Kötü hul askere» se yın agıp azır 0 ugu 8 e ce re : 
olduğunu bilernedik yani! ı . . . .*. * • . İki Hariciye Nazırı saat 17 de tekrar yan etmiş, İtalyan ekaperleri Ginobutı 

Sıra p1ak fabrikası müdürüne gel • Bırıncı mevkı hatları yedı buçuk buluşmuş1ar ve miizakerelere devam ve Vitetti iştirak etmemişlerdir. 
mişti. A\'ukatı tarafından dürtüliince, ve beş kuruş, ikinci meyki fiat.. etmişlerdir. Milano mülakatına ait neşredilecek 
düğmesine .basılmış iri bir kutu bebeği ıarı da s ve 3 kuruşa indirildi Ziyafet ve resmi kabul tebliğin yegane vesika olacağı ve hiçbir 
g"b' · d f lad Reis .nrdl1' anlaşma imzası mutasavver olmadığl ı ı yerın en ır ı. . · Milfmo beledive-reisi, Rüşlü Aras s.e 

- Siz ne dersiniz? Tramvay Şırketı Tarıfe Komisyonu " bildirilmektedir. 
_ Bilmem! .;>Irketler Başkamiseri Sürurinin riyase refine saat 19 da bir kabul resmi lertip T l 
_ Nasıl bilmem? ti altında dün tekrar toplanarak tari· etmiştir. Gece, iki nazır Skala tiyatro· Urk - talyan işbirliği 
_ Nasıl derler? Türkçe bilmem ya- fenin son şekli üzerinde görüşınUştür. sunda tertip edilen gala müsameresin Roma, :J (A.A.) - Stefani ajansl 

ni! Bu hususta rapor heni.ız hazırlanma de hazır bulunmuşlardır. bildiriyor: 
Avukatı imdadına yetişti: mıştır. Raporun hazırlanınası esnasın Rüştü Aras · Ciano mülakatını mü· Gazeteler, Milano mülakatına birin· 
- Bendeniz cevap vereyim efen • da tarifenin teferrüatı üzerm<ieki gö· teakıp resmi bir tebliğ neşredilmi§lir. ci sayfalarında müteaddid sütunlar 

dim! rüşmeler de devam edecektir. Alman siyasi mahafili, Milanoda ce· tahsis etmekte ve geniş tafsilat ver • 
B Tenzilat mikdan tesbit edilmiştir. Bi reyan eden müzakereleri derin bir ala· mektedirler. Milakatın derin samimi· 

- · uyurun... b ? rinci mevki, tramvay ücreti ikinci mm ka ile takip etmektedir. 
- Iddianameyi dinlediniz ta ii. .. k 1 yeti tebarüz ettirilmekte ve iki mem • 

taka 8 kuruş 30 para iken elli para ten Bu muza ·ere er etrafında uzun boy-
Mcvzuu bahis şarkıyı yazan da, beste· 1 · atta b ı İt 1 b leket arasında '-'eni j<:ı birligyinio iyi bir 

b .,;ı 1·ıe 7 bu~'uk kuruşa, gene bi.,.inci u neşrıy u unnn a yan mat ua· " ... lcven de, çalan da, okuyan da, asan da uı ~ • 1· 1 h · d b ı b 1 d .. '-
" me\•kı' tı·amvay ücreti birincı' kıt'a 6 ku h, Türk - ta yan dostluğundan hara· ava çın e aş amış u un ugunu a:ay 

suçlu sayılıyor. Müvekkiliniz de, o p1a d k t d 1 k d ı 
? ruş on para iken beş kuru..,a, ikinci mev retle bahse er en, Balkanlarda, talya ey erne te r er. 

ğı basanlardan. Neden basmış. • f 
- Efendim, bu şarkı aylarca sahne- ki tramvay ücreti ikinci mıntaka altı ile Almanya arasında hiç bir men aat MülAkatm sonu 

lerde çalındı söylendi. Eğer halkın ar kuruş on para iekn beş kuruşa, ikinci zıddiyct~. detbt·ulunkmadığını ehemmiyet Milano, 3 (A.A.) -Türkiye Hari· 
ı d b n1e\·kı' tramvay ücreti bı'rı'ncı· mınta~ta le tebaruz e ırme tedir. · \' 1 ve haya duygulan rencide o say ı, u- l cıye ekili ve talya Hariciye Nazırı • 

nu se\·mez, aylarca dinleyip alkı§lamaz 3 kuruş otuz para iken üç kuruşa indi· Yugos av matbuatınan neşriyatl nın öğleden sonraki mülakatı saat 18 i 
plaklarını almazdı. rilmiştir. Belgrat, 3 (Hususi) - Bugün çıkan geçe nihayete ermiştir. 

- Yani siz, ar ve haya duygularını Bir iki güne kadar hazırlanacak ra· bütün gazeteler, Milanoda cereyan e· f 
rencide edecek mahiyette bulmuyorsu por Nafia Vekaletine gönderilecektir. den Rüştü Aras· Ciano mülakatına u- ranStZ ajanSina göre 
nuz? Yeni tarifenin tatbikına martın bi· zun makaleler tahsis etmişlerdir. .1\Iilano, 3 (A.A.) - Havas bildiıiyor: 

_Evet! rinden itibaren başlanacaktır. Bu mi.Uakattan hararetle bahseden Ciano \'e Tevfik Rüştü Aras arasındaki 
Üçüncü olarak sorguya çekilen san· 2 tramvay daha tadil ediliyor Yugoslav gazeteleri, İtalyan nüfuzu • ilk görüşme bugün saat 10,30 da vuku 

atkfı.r Bayan Safiye, o şarkıyı okudu· Tranway Şirketi yemi şekide yaptır· nun Balkanlarda gittikçe arttığını ve bulmuştur. Bu görüşmenin mevzuu, İ· 
ğunu söyler söy1emez müdafaaya giriş mış olduğu iki tramvay arabasının ala Milano müzakerelerinin Balkan Antan talyanın Akdeniz statükosuna daima 
ti: kadarlar tarafından beğenilmesi üzeri· tında da iyi akisler uyandıracağını yaz müsait olan maksadı hakkında Türki· 

_ o şarkı. bir hadiseciği tasvir eder. ne yenilerini yaptırmağa karar vermi~. maktadırlar. yeyi temin etmektir. Larasdaki ltalvan 
Mahalli orijinalitesinin kaybolmama ı altı arabanın bu şekilde tadile müsaade Akd · l üssü taarruzi vaziy~tte tertip edil~ıiş 
için Karadeniz şivesiyle okunur. Ve av edilmesi şirketler başmüfettişliğinden emz an aşmaSI ileri bir kale değil, Ingilterenin Kıbrıs 
da dehşetli muvaffak olmuş, balıkları istemiştir. istenilen müsaade verilmi§ Diğer taraftan, AtM • Ciano müla- taki üssü gibi, münhasıran İtalyan ge· 
nı aviayıp para kazanınca keyiflen:p, ve derhal eski arabalardan altısı üze • katını tefsir eden İtalyan gazeteleri, 1- milerinin mübadele ve iaşelerini teınf 
co~muş bir bahkçının, o sevinçle hatır rinde yeni ~ekilde tadilata ba~lanmış· talyanın Montrö mukavelenamesini ne mahsus bulunmaktadır. 
ladığı sevgilisine hitabıdır. Saf bir sa· tır. kabulünden sonra, Ingiliz -İtalyan Ak· İki nazır teşriki mesainin şiyasi şart 
mimiyeti vardır. Fakat, müstehceniyeti Bu arabalar ~ilhassa kazalarm önü· deniz anlaşmasının daha genişlemesi larını, Türkiye tarafından doğu Afri 
yoktur. ne geçmiş oldugundan o bakımdan da ihtimallerinden bahsetmektedirler. kası imparatorluğunun fiilen kabulü ve 

Mevzuu bahis şarkının okuduğu yer· ziyadesile beğenilmektedir. Şirk~t, . a~ Ayni gazeteler, yarın Milanadan ha- bir ticaret anlaşması akdi meselelerıni 
lerinde mi.istehçen kelime bulunmadı • tı aralıayı çıkardıktan sonra yenılerını k d k B 1 S d' . 1 tetkik edeceklerdir. 
ğını söyliyen Mahmureden sonra Be.şik tadile başlayacaktır. re et e ekre 

1 
eTg.raktt.a tHoya. ~novVıç e Triyesteden hareket eden İtalyan ~e 

d k .1 görüşece 0 an tir ıye arıcıye e· mileri Türk limanları'yle ve hat•·-:. Bo· taşlı muganni Kemal e sorguya çe 1 • M k • -ıA 1 - 1 ""' 
k ısırın apı tu asyon ar kilinin, L> şubatta da Atinada top a • gw azlardan geçeı·ek Karadenı'zle mu-h t· m di. O . reisin sorgusuna. ısaca ve: 

- Ben şarkıyı, müstehcen mahiyet hakkında bir notası nacak Balkan Antantı konseyinin iç- mikdarda iş yapmaktadırlar. 
te görmediğim için okudum! cüm!esilr. Kahire :~ (A.A.) _ Mısır hükii • tirnalarına Jiiyaset edeceğini manidar Bu menfaat ve münasebeUerin eşka 
cevap verdi. t' k '.t"l.. 1 da istifad t bir surette tebarüz ettirmektedirler. li bugünkü görüşmede esas mevkii iş· 

1 I lb' me ı apı u asyon ar n e e • R" A h k . gal edecektir. 
Muhakeme de. diğer suç u arın ce 1 mekte olan devletler mümessillerine USfÜ rasın are eti 

için bir ba~ka güne bırakıldı. yeni bir nota tevdi etmiştir. Bu nota, Milanadan bildirildiğine göre, Rüş· (talya ve Balkanlar 
--------- N. S. muhtelif mahkemelerin intikali reji - tü Aras yarın Ankaraya hareket ede - Bununla beraber, İtalyan matbuatı 

lzmir 1isesinde yetişenierin mine mütaalliktir. Notada bilhassa cek ve Belgratta başvekil Stoyadino • birkaç sene ev\·el İtalyan siyasetinin 
k konsolosluk mahkemelerinin hukuki, viçle görüştükten sonra, yoluna devam hakim unsuru olmuş olan Roma • An· 
Ongresi ticari ve cezai salahiyetlerinin muhte· edecektir. kara, Ankara . Atina, Atina. Roma mü 

İzmir 3 (Hususi) - İzmir kız lise • lit mahkemelere devredilmesi teklif ve Ciano - Aras mülakatından sonra, sellesini hatırlatmaktadır ki bu neşri· 
.sinde yetişenler kurumu yıllık kongre· yat bu sisteme, bir Roma - Belgrat an 
sini Kültür lisesi salonunda yaptı. ls • Mısırın bu mahkemeler için yeni bir Türkiye hariciye vekilile Stoyadino • !aşması ile tamamlanmış olarak avdeti 
tanbuldaki yurdun faaliyeti ve inkişafı ceza kanunu neşredeceği ilave olun • viç arasında cereyan edecek görüşme· müsteb'ad olmadığını frazettirmekte • 
hususunda teklifler ileri sürüldü. Ka· maktadır. lerin çok mühim olacağı ve Balkan dir. Fakat bunun tahakkuku, İtalyanın 
rarlar verildi. ye lüzum kalmadığı anlaşıldı. Eylüldc Antantını pek yakından alakadar edece Balkan paktı hakkında itimataver ol· 

Nizarnname tadil edilerek İstanbul· umumi kongrenin İzmirde toplanması ği söylenmektedir. ınıyan hattı hareketini tadil etmesini 
daki okuyan talebenin yaptığı kongre· kararlaştı. Milano, 3 - Ciano - Rüştü Aras a- isti!zam etmektedir. 

''Son Posta,, mn Edebi Tefrikas1: 41 le yabancılar söylemeden sen bana an· 
lat)) diye, bağırmak istiyordum. Fakat 
içimde ayni zamanda bir şüphe var -
dı. Ya Selim Naci yalan söylüyorsa?.. 
Sonradan bu şüphemin manasızlağım 

« Niçin, niçin bana söylemek iste
medin, niçin gizliyarsun ne var ki giz
liyarsun benden?>> O ela gözlerinin i· 
çinde daima yumuşak bir tebessürnle 
yüzüme bakıyor, yüzümü, gözümü 
öpüyor ve onu hırsla parçalamak isti
yen tırnaklarımı nasıl güçlükle gizledi
ğimi gömdüğümü hiç farketmiyordu. 
Ve ben günleri sayıyorum. Acaba ya
lan mı söyledi. Hiç bir şey bilmiyor 
mu? Bana yazınıyacak mi'diye, kıvra
narak çok ağır geçtiğini sandığım gün
leri sabırsızlıkla sayıyorum. 

Milaizoda neşredilen 
Tebliğin nzetni 

Y • p Id Celll anladım. Selim Nadi beni aldatmıya 
aza n. er e k lk k k k .... b' . d · - 1 ·a aca ·adar iğrenç otu ır tıp e· 

-Demek Lenim her şeyi söyliye ·ı - Öyle ise şimdi beni kocamın ya • ğildi. Bu gece söylediği şeyleri de beni 
ceğime b~. kadar eminsiniz.. nma g:tiriniz v~ vereceğiniz .. iza?a.ti ı kocamla 0 kadar yakın gö~ünce bir -

- T abu ne şek ı lde alacagımı hemen soyleyınız denbire duyduğu kıskançlıgın yarattı-
- Ya çok aksini düşündüğümü öy- dedim. 1 ğı buhranla ve aldığı içkinin tesiri ile 

aersern~. Kalabalığın arasından sıyrılmıya ça· söylemişti. Bu sonradan kendine biraz 
- O zaman sizin eski bir dostunun 1 lışıyorduk. Kulağıma doğru eğildi. Bo-l gelir gelmez hiç bir şey söylemek iste-

karı ını avlamak için dolablar çeviren ğuk, hiddetten titriyen bir sesle: memesinden ve benim hakaretimden 
ve ortaya uydurma hadiseler atan bir - Size mektub yazacağım, dedi. sonra feci bir mevkide kalmak ıcın 
alç ık olduğunuza karar vererek Sırrı Yüzüne baktım. Vücudü sert bir ka- her şeyi anlatmıya razı oluşundan bel-
Nilı •. dın asıl de~erinizi nasıl bu zama- ya parçası gibi dikleşmişti. Gözleri a .Ili idi. i\1iithi;; bir merak içinde idim. 
na k<~dar aniamaclığına hayret edcce - teş saçıyordu. Çok yakında he:- şeyi Kirndi bu ka.dın yarabbim!. Ben onu 
gım. öğreneceğim i hemen anladım. Bu ha - tanl}'or muydum? Doktoru n hayatın-

Son sözlerim onu adeta çıldırttı. Bir- 1 kışlar imkanı yok yalan söylemczdi. da pek mi esaslı bir nıevki almıştı. 
denhire pistin ortasında durup hcni j - Öyle ise rnektubunuzu bekliye • Beş giin, beş gün bin bir ıstır.1p, 
koll<1rından silker gibi bir hareket yc.p- ceğim, dedim. içinde geçti. İstiyorum ki uyuyayım 
tı. Et raf kalabalık olduğu için kimse O sırada karşıdan gelen Sırrı Nilıa- ' e uyandığım zaman Selim Nacinin 
bu hareketin farkında olmamıştı. Ben dı görmüştüm. Hemen Selim Naciyi mektubu elimde olsun .. Bir taraftan 
hemen yürümek için bir hareket yapa- orada bırakarak ilcrleyip koluna gir • da Sırrı 'ilıadı idare etmiye ona tela
r.ık ona döndiim: 1 dim ve kim bilır onun ne kadar içerle- şımı ıstırabımı belli etmemi}•e mecbur-

- Demek lıakkınızda her tüı!ü hii- diği mchrcm bir hareketle kocamm ku- duın. Gündüz o yokken kendimi se • 
k ii m vermek i çın beni serbest bırak ı· lağıııa uz m ıp: <ıArtık eve gitmek is- di re atıyor ve saatlerce kimseyi yanı
yor"tınuz.. 1 ted:ğimiıı söyledim. Bu hareketi malı- ma almadan gözlerim tavanda bin b!r 

S •rhoşluğunc! n eser kalmamıştı., sus yapıııı tım. Bunun Selim Nacide•1 ihtimaller dü. ünerek dalıp gidiyordum. 
Yi 7time dikk ı .. baktı. en güzel bir intikam olduğunu biliyor- Ve gece kocam gelince mümkün oldu-

- Bu hak, t'nizi umıtmıyc1c ğım dum. ğu kadar kendimi toplıyarak gülmiye, 
St'Z.I hanım V(• Lenim bir yalancı, bir o gece lıiç uyuyamadım. Hele Sırıı ııeş'clenrniye çalışıyorur.ı. Fakat o ra· 
ale \ olmadığımı çok yakında anlıy.t -, l":hadın s3kin ncfeslerle yanımda uyu- ıııma sokuldukc;a sanki göğsüm ağır· 
cak~ nız.. ı yuşu büsbütün asabımı sarsıyordu. )aşıyor, h?~:rnda karma karışık di.işuıı-

S.ikin bir tebessümle: ı Onun başına doğru eğiliyor: «Söy- 1 celer karışıyar ve bağırmak istiyorum. 

Nihayet tam beş gün sonra idi. Ay
şeyi Emine ile öğle uykusuna odasına 

göndermi~tim. Bir ikindi üzeriydi. Ka
pı çalındı. Yüreğim helecanla çarptı 

ve ve kaç gündenberi kapı çalındığı za· 
man yaptığım gibi kimsenin açmasına 
meydan vermeden telaşla aşağı koş • 
tum. Kapıyı açtım, postacı idi. Kimbi
lir yüzüm ne garip bir hal almıştı ki 
adam hayretle yüzüme baktı ve kalın 
beyaz bir zarf uzatarak Hsahibi burada 
ise imz:alasını> dedi. Kapar gibi onun 
elinden mektubu aldım. Ve makbuza 

telaşla baktım Selim Nacidendi. Geniş 
bir nefes alarak imzalayıp adama ver-

dim ve kapıyı kapadıktan sonra arka
mı dayayıp bir mtiddet öylece orada 

durdum. Bütün vücudüm kırılıyordu. 
içimde mana veremediğim bir hiizi.in l 
vardı. Ne yapacağıını şaşırmış gibiy -ı 
dirrı 

{Arkası var) 

(Baştnrafı ı inci sayfada) 
İtalya Hariciye Nazırı Ekselans 

Kont Cıano ve Türkiye Ilariciye Ve
kili Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras 
bugün 1Iilanoda mülaki olmuşlar \'C 

geniş bir fikir teatisi esnasında, 30 
Maylli 1928 tarihli İtalyan -Türk n1lı 
ahedesi zihniyeti dahilinde, iki bakan 
iki memleketi nlakadar eden muhte
lif meselelerle umumi mahiyetleki 
meseleleri ve bilhassa Boğazlar rc
jimı hakkındaki 1\Iontrö muahedcna· 
mesi \'C ikı memleketin şarki Akde
nizdeki mütekal.ıil vaziyetleri ile :ııı;. 

kadar meseleleri tetkik eylemişlerd:ı·. 
Bu dostane ve dakik tetkik ve fikir 
teatisi, İtalya ilc Türkiye arasmct:ı 
münazıi.infih hiç bir mescle olmad,·~ı 
ve ikı memleket mi.inascbetlerind..! 
ancak ml.itcknbil itimat hisleri mev • 
cut bulunabileceğini sarih surett-e is
bat etmiştir. 
İtalyan-Türk munasebetlcrinin m-., 

faati bakımından olduğu gibi aynı za 
manda umumi surette sulh ve istik· 
rar lehine hareketle bu!unmak mal<· 
sad yle "kı hükumetin teşriki me -a•.:.i 
hakkındaki azmi ve bu te>c;riki m" a· 
inın fcıyda'arı dcı mii~ahedc edilmiş- · 
tir. 

Bu nıak-:atla, iki Hariciye N:ızırı, 

icrn ettikleri fık:r teatisi neticelerini 
pratik sahada müessir kılmak üzeı •, 
iki memleket cliplomntik heyetleri 
norın,\1 yoıu ile tem.ıs halinde bu.un 
makta d \'am hususunda mutabık ıtııl 
mışlardır. 
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iTTiH D ve TERAKKi nEvRiNDE FiKiR HAREKETLERi \!beri Foulot ayni ~ekilde iki kıza 
Güzel -l 

_____ ...J kasadar kız .• 
Çeviren: Faik Berc·nwu 

birden aşıktı. Birini cismen, birint de 

--... Yazan: Eski Tanin Batmuharrirl Muhittin Birgen ruhan değiı, ikisini de ayni mah!yet-

J?arl Marksın en dog"' ru so·· zu·· şudur • ~n;;~~~:~~i:,~7~::1: ~~~~=~i:~~: 

Albert artık ne vakit bu güze. h.lt.!a, 
mağazadan çıktığı zaman bekleyın ko
nuşacaktı? Buna, terslenmek iht ııı,ı 
Jini düşünerek cesaret edemiyordu. 

'" • ğazalarında çalışan güzel bir kızdı. 
Bır gün, bir çift ayakkabının panı 

sını verirken veznede, kızın yeriıw : lı 
tiyar bir adam görmesin mi? Bası bil': 
den döndü. Kız neredeydi acaba? Ev 
!endi mi, yoksa işten mi çıkardıl~ı ~. 

' d Albert, Matmazel Neurmine altı ay· ' E b.. .. k f·ı flar u·· şu·· n ı dır aşıktı. Fakat henüz ona bu sevgi-n uyu ) ezo en er sini itiraf etmemişti. Bir gün konuşur· 

d 
larken söz evlenme bahsine geldi. O 

~ • 1 d •• •• d •• k i • • 1 d vakit Ma tmazel müstakbel kocasının 
egı ' uşun U erını yapa n ar ır '' bir portresini çizdi. Fakat maalesef bu Z portre delikanlıya hiç benzemiyordu. 

O gün, bütün Paradis mağaza· ı ·:m 
dolaşarak güzel veznedan aradı. N; • 
hayet mu beyaz çamaşır dairesı rdie 
bulunca neşelendi. Sanki hayata yeni· 
den gelmişti. _iya Gökalp h~staneye yatmadan beş gün evvel şöyle söylemişti: "Biz de sanki Neurmin cür'etkar adamlardan hoşlan-

fık · d b• · k ·r h" dığı kadar paradan da hoşlanırdı; bil-
ır a amıyız, burnumuzun dibinde duran koca ır ın 1 ap adisesini ÜÇ sene hassa paradan ... Albertin parası yoktu .. 

Albert şimdi de mütemadiyen yaı:;tıl~ 
kılıfları ve saire alıyordu. Artık df>l: -
kanlının evinde bir oda tıklım tıkltın 
c~yayla dolmuştu. Ve veznedar kız 
daire deği~tirdikçe o da oradaki mal · 
lardan bol bol alıyordu .. 

t\1\'elden görmeyen, bunun yerin yüksek göklerde dolaşan bir fikrin ve bu o giln delikanlı, sevgili kızın evın -
fikrin dayandıg .. 1 ilmin ne kıymeti olur?., _ den ümitsiz ve kırılmış bir halde çık -

- tı. Yolda az daha bir taksinin altma 

r Eaasen bu, diktatörlükle korpora - kın temayüllerini. daha iyi biliyorlar ve Daha o Zaman, Türkiyedeki inkılap düşecekti. Hızla yana atlayınca panta:rn :Yapan memkketlerden başka gün gelip de Cumhuriyet denildiği za· hareketinin kendi hayal hudutlarını )onunun askısı kopmu~tu. Bu vazıyet
te~~leketlerde de, bu fikir, muhtelif man halkın buna büyük bir muhale- aştığını ve bunun böylece devam edip te pantalon hemen düşecek gibi oldu. 

ıı!lerde hareketler uyandırmıştır. fet göstereceğini zannetmiyorlardı. Zi- gideceğini görmüş olan Ziya. bu söz· Bereket versin ki Paradis mağazaları-

Fakat bir gün kız kadın çama~·rlau 
dairesine gitti. Bu vaziyet karşı mv::l.l 
Albert apışıp kalacaktı amma güzel k1z 
onu mes'ut etmekte gecikmedi. Böy!e 
olmasaydı delikanlının bütün ma~aza· 
yı satın alacağından şüphe dahi er!!;e 
mezdi.. 

}' ıvıesela, Hitlerden emoelki Alman- ya hakandan .yahud demokratik padi- lerile, bir cemiyetin içinde gizli ne bü- nın va~ınındayd~· 'ft k 1 r:~rıın. Vaymar ana kanunu [Kanunu ı:;ahtan bahsederken hayali harekete yük kuvvetler yaı:;adıg~ ını ve ilmin Tezgahlardan ır çı a~ ı a ıp vez-
ıı...aaa 1 b ı .. k ' 

1 
neye yaklaştı. Veznede dünyanın en 

m ı],. Reichswirtschfrat diye bir geliyor, bizim mütereddi sülaleyi aşa· u~ arı ~orme ten nasıl aciz bu un - giizel hir kızı oturuyordu: 
'ik eclis kurmuştur ki bu, bir nevi rak, hayalindeki ideal hükümdan gö- dugunu ıza~ etmek istiyordu. _ Bir çift pantalon askısı .. 18 frank Bu sıralarda, delikanlı gene l\•lat -

mazel Neurmini düşünmekten geri d h~di ve mesleki senato mahiyetin- rüyordu. Hayatta .ıdealizmin doğurduğu bir 120 santim .. 
.... eldi. Fransızlar da buna mürnasil bir lcoıte iki fikir arasındaki başlıca tesa- takım tasavvurlardan fikir sistemlerin- D l'k ı ... e ı· '( . . • e ı ·an ı pa · 
aaı~ ·~ olmaıt üzere, fakat daha hafif düm noktası burada idi. den zıyade hızzat hayatın kendi içinde ravı verdi· fa • Yarınki nusham•zJı : 

- - - - - - --------- kalmıyordu .. Bir 
ziyaret esrıasın • 

N a.hıyetlerle Conseil Economique . Mesleki temsHcilerin programi grzlediği dinamik kuvvetlerin hakim ka·t orad~n bir 

h atıonal meclisini kurdular. Fakat, bulunduğunu ve cemivetin de bu kuv- türlü ayrılarnı · tk• k••ı Jt 
et ·k Bizim mesleki temsilciler. Ziyanın J 1 U çe a ın 

da konuşurlar- 
ken matmazcl: 

ı . ı i meclis de politikacıların tazyik· vetlerin eli le yüriidi.ig~ ünü,. gözüniin yordu. Sanki bir Paradısten 
tr d ((asri devletn fikrini hukuki sistem o- b ın en kendilerini kurtaramadılar. 

1 
k . • önündeki tecrübe ile, Ziya da anlamış· yıldırımla çar • Yazan·. Pierre Dominique ba ama gömlek 

Son la d h h 
1 

ara tasavvur edıyorlar, meslekı tem· t T" kl . . d pılmı~tı . Müs alacaktım am • 
~ zaman r a emen er mem e- .1 . . . d b ,. d I . 'k ı. ur er ıçın tasavvur ettiği i eal ·ı • Çeviren: Nurullah Ataç 

eltte bu nev'i temayüller uyandı. Me- dsı. sıst~~ını. e :ı~srı 1 ev ~tın .. ı .. tısa· inkılap yolunda, kendisinin geride kal- terilerin çok!uğu ma çok pahalı 
ae a Av t b l I l ı ve ıçtımaı teş ı atı o ara goruyor- ıs ld ~ b d 1. 1 olmaşa orada öy· -- doğrusu .. d ed;. 

' ua urya u esas ar a ça ısıyor l d O l .. . . 1. m ·· o u~unu gören u i ea ıst a im-
Ve İta)v d Jd w "b' b d d. ar ı. n ara gore, Zıya ıdea ıstce, d b le saatlerce duracaktı. O vakit delikanlı tehalükle atıld1 : 
t 

Ja a o ugu gı ı, ura a a za. k d ' l . d 1. d'" .. .. or e u · suretle geri kalmış olmasından b ' G" 1 k . d en l en ı erı e materya ıstce usunuy - d 1 Tekrar mağazanın içine daldı ve •r - om e mı ediniz! Pederınizle 
lna:lvve ce de mevcut olan meslek teş- lardı. Bu fikirleri n ilmi minakaşası b ~ .. 8;.' e~ küçük bir telehhiif yoktu; çift askı daha aldı. Vezneye tekrar yak· bir gün evime gelin! Zannederim ~st e · 

arının timdi takviyeaile uğraşılı- .. b . . b h . b tara ' ı a ıs memnundu. Hastalığı arttıkca ı t B f k d · digwinizi bulacaksınız' .. Yor B"lih uzun surer; unun ıçın a sın u - w 1 k ~ aş ı. u se er asa arın sesı: 
ı_ •• • ı are Avuaturyada devlet büs- f d l w y I k dar agır aşan afası, durgunlaşan gözleri - Bozuklugwunuz '-'Ok mu? diye ~ordu Ertesi gün kızla babası ona geldı'ler .. 
0Ut\in bu t L~l"' .. . } k ma a mıyacagım . a nız SU a .1 z· .; v efJU at uzerıne oturlu aca , .. ı· w• k' l w• ' ·ı ·ı r ı e, ıyanın, o gün meçhul alemierin Hayır bozuklugwu yoktu. Veznedar Albert eşyayla dolu odasını açınca her 
ı una · soy ıyecegım ı mes egı temsı cı e , d . }'k . . nıatan da ayni iatikamette ça1ı- ı ·ık d f ı k n•>() erın ı lerındeıkı esrarı görmek ister- öfkelenerek başını kaldırdı ve müşte - ikisi hayrette kaldılar ve birden sor -
tıYor. program arını ı e a o ara :'- ~e- . . . . . 

Bu . 
h 

. d A k d y . G" mış gıbı, bır müddet hayallere daldık- riye baktı. l!lte o zaman Albert kızın dular: 
nesın e n ara a << enı un n gaze· 1 ıza attan aonra okuyucularım, .

1 
.
1 

f k b tan sonra söylediği şu sözleri daima ha- gözlerine baktı ve onların rengini gö - - Nasıl oldu böyle? Siz bunları ne 
atanbul he . k . · · d tesı e neşrettı er, a at, u program 1 rebildi.. Bunlar parlak ve tatlı iki si • vakit satın aldınız? Bir senede mi? 

..ı 1 l Yetı mer ezıyesının ne en .. . d d d l tır arım: ,;ıoıayı st b uzerın e urma ı ar. 1 . yah g" d'" ş· d' .. 1 .. d 'k' .. k an ukla esnaf cemiyetleri ile H d h - çtımai ilimierin bir fikri tarafı oz u. ım ı oy eyse yuz e ı 1 yuz azana 
Çok uğr l er şey en ma rum olduğu gibi, . Delikanlı artık Paradis mağazasın - bilirsiniz!.. 
., ... ..ı. .~şm .. ış, stanbulda esnaf ara - I k t k'l•t d I k olduğu gıbi bir de hissi tarafı vardır. '''lll,. T 'L k mes e eş ı a ın an ve mes e suur dan ayrılmıyordu. Pantalon askıların - Nihayet Albert Matmaze1 Neurının 
lı urxun uvvetini arttırmaya ça- hl"'k d d h b' · I Fikir sistemlerinin yetisemediği yük • Şınış k ta • • k . . k ve a a ın an a ma rum ır mem e- · dan epey satın aldıktan sonra sıra göm- le evlendi. Almış olduğu malları bü · 
tn • an nye şır ehnı, neden ur- k tt b k b' 'd ~ "f sekiikiere ancak hissin erismesi kabil- Jeklerc geldi. yük bir karla sattı. Son pantalon as· 
..ı uş, hakkallar cemı'yeb'ne hareketı' ne- e e, u program, anca ır ı ea ı a- d' b' f 1 f b l ' 1 qen de edebilirdi. lnkılap realizmi ise, yok- ır ve ır ey oso ta u unması azımge Eşyaları alıp kasadarın karşısına kısmı satarken içini çekerek ve daha 
Jled ~rmif, milli mahsulat şirketini sulluk içinde, inkılabın kendi progra- len en büyük vasıf ta. budur. Bizim gi- geçtiği vakit, yüreğı çatlıyacak gibi fazla mal almamış olduğuna kızarak 
'ftıe;; kuvvetli bir müesaese olarak mını, günlük hayatın nabzından çıkar- bi .rarım ilimli fikir adamlarında eksik çarpardı. Her defasında başını kaldı - şöyle düşündü: Kolay teslim olan ka • 
<lah ~~a getirmiş bulunduğunu ~imdi mayı emrediyor ve bu işi de asrın bü- olan da bu değil midir? . rıp kıza bakardı. O kadar .. Az bir müd- dm lardan nefret ediyorum. Güzel vez-
ı a ıyı anlarl z· G"k ı T" k (Ark ) det sonra veznedar kız, bu heveskar nedar kız bana bu kadar çabuk teslim 
d d'~· ar. ıya 0 aP (( ur » yük bir inkılapçısı muvaffakıyetle ası yarm 'k edıgı Zaman, gözleri lrana ve Tur ana -·-· · · · · • · · - müşteri yi tanımış h. olmamalıydı. 

a ar gid b" "k b' k k . yapıp gidiyordu. 
le er, uyu ır ta ım avım- Bir milletin hayatını nazari düşünen Kont Ciyano Kimdı·r ?. 
i ~ grubunun geçmi~i, hali ve geleceği !erin değil, realist başarıcıların daha 

l~ırı~e kaybolurdu. Mesleki temsilci - kl T "r mükememel tanzim etti erini ürki-
" ıae <<Türk.» denildiği zaman, muay- · d h · b z tJerı b' ye misali bir kere a a ıs at etti. i-
her . ~r milli hudut çerçevesi içinde, ya, bir kaç sene içinde, kendi inkılap 
tak ışı muntazam surette işleyen bir fikirlerinin çok geride kaldığını ve Tür
t ~m meslek. adamlarının, muntazam kiyenin, onun hayal olarak tasavvur 
... eş ilatlarla birbirlerine bagylanmala - · · · ·ırıd ettigw i hudutları aşıp gıttığıni görerek 

an m''t ll' b" - ·· b' k ' l"' ,~ u eve ıt ır orgu, n teş ı at öldü. Hastaneye yatmazdan beş gün 
.,.~ tasavvur ederler ve bu agw ın içinde · d b ıu ı . evvel, bir hasbihal esnasın a, ana di-

rKÜn . • ' ·ıe . . k fa evım mes ut, aı sını sen, a- yordu ki: 
sını dol h . .. • .. 1 d' 

~ u, ru unu zengın gorur er ı. _ Sanki biz de fikir adamı mıyızi 

l·.ı~1rılar Ziyaya nispetle daha realist B d'b' d d k b' 1.1ı er, urnumuzun ı ın e uran oca ır 

ı: inkılap hadisesini, üç sene evvelden 
tilerj;~~~l fi~irled ilde mesl~ki temsil- göremiyen, bunun yerine, yüksek gök
ed ı ır erı arasın a yegane tearuz lerde dolaşan bir hayal ile türlü türlü 
Ila~~ nokta, evvelkinin o tarihte henüz tasavvurlar yapan bir fikrin ve bu 
'ı :Şa~cılı~tan kurtulmuş bulunmayı- fikrin dayandığı ilmin ne kıymeti olur i 
ik e otekilerin ise, taaavvur ettikleri 
C tıaadi te{lkilita göre, zaruri olarak 1 
,
1
urnhuriyetçi olma1an idi. Ziya Gök- Yeni Neşriyat 

dt Cumhuriyetçiliğe muhalif değil- Avcılık, Atıcılık n Balık~ılık - Mecmua-
d ' ancak, o zamanlar, Ziya, henüz bu sının ıo uncu sayısı da lntişar etmiştir. Bu
'i eteceye kadar gitrneğe cesaret ed emi- yuk bir feragııtıe çıkarılan ve bu üç ı.1cslek 
or, esk' T" k • ı · · h"'k ve spor §ubesinln üçü hakkında da en sallt-ll ı ur an ane erının << a anm-
1 te ka ·· 1 • • C h . hlyetli sözleri söyliyebilen bu mecmua, ala-U'". mu ettıre ettıre um urreıs-

b~ırıe kadar getiremiyerek demokratik kadarlarının yardımına ve tanımna~ına 
lt Pad muhtaçtır. Avcı, atıcı ve balıkçı olduklarını 

hl.lk' i.şahlıkta karar kılıyordu. Hal- iddia edenlerin, kendilerinden istenen bu 
rı· ı Zıyanın fikirleri vazıh şekilleri- ~ardımı deri~ etmemelerı gerektir. Mesleki 
~halrnakta butunduğu bir sırada padi- mecmuaların pek azaldı~ı bir sırada bu ka

:Yıf 0.larak evveli Sultan Reşat gibi za- darcık blr müzaheret, büyük bir ıculfet sa
k bır adam, sonra da Vahdettin gibi yılamaz. Bu clhetl gözönüne koyuyoruz. 
lt tn .. 

,.. Utereddi ve mürteci vardı Bu aile-
·~ırı . . 

1\lecmualar 
Halkevinin neşrettiğl Halk Bilıisi habeı. aa .. l ıçınden artık sağlam bir kafa ve 

tv 'i. arn bir .kalb çıkamıyacağına göre l~ri mecmuasının 63 üncü, Ziraat gazetesinin 
ha~ela bu meseleyi radikal bir şekilde 10 - ll Inci, Pratik Doktor'un yeni yıl ı inci, 

etmek lazım değil miydi? Karınca mecmuasının 31 inci, ErkAnıharbiye 
B b Deniz şubesi tarafından çıkarılan Deniz 

'>. en u auali muhtelif zamanlarda 
~1:Ya C "k l , mecmuasının 343 üncü, Konya Halkevinin 
kat'• b' 0 aP a aormuştum. O, buna çıkardı~ı Konya'nın 3 ünoü, Kitap ve Kitap
le) ı .. ır cevap veremiyordu. Halk kit- ~ılıtın 24 üncü satıları çıkmıştır. 
A trı ıle teması az olduğu için bilhassa 

Iladolu T" k" .. O 1 ~a ur unun sman oğ una 
clt T asla teveccühkar olmadığının pek 

arkında deiildi. Ötekiler ile bu hal 

Yeni Türk - Eminönü Halkevi tarafın-
dan çıkarılan bu fikir ve san'at mecmuası
nın 49 uncu sayısı tanınmış imzalarm ya

?.ılarlle çıkınll~-

GRiPiN 
Soğuk algıolığıoa, bat nezlesioe 
ve diğer nezlelere, gripe, kırık· 

lığa, iifütmekten mütevellid 
bUtüo ıstırablara karfı 

bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
En tiddetli bat ve CÜf ağnlannı 

derbal dindirir 

GRiPiN 
B ı ..w .. ır· romatiıma agw rdannda e' .... , 

hararetle taniye edilmektedir 
icabında gl\nde 3 kaşe alınabilir. 

GRlPfN, j{A DYOLlN diş macunu 
fabrikasının nıntehassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) dost olunur. 
Galcazo Ciano ilk defa Uzak Şarkta Teşekkülatı tabiiyesi Musolinininkine 

Çin - Japon ihtilafı esnasında evvelce çok benzer. Bilhassa çok meraklı Qldu 
Şanghayda konsolos jeneral ve sorıra ğu üniformasım giydiği zaman Musoli 
da Çinde fevkalade murahhas olarak ninin genç bir nüshai saniyesi gibi gö
İtalyayı temsil ettiği zaman şöhret ka· rünür. Bazı ufak tefek evzaını takm-
zanmaya başlamıştı. mak suretne ona benzemeğe çahsi('. 

Cianonun dirayetinin en bariz bür- Kendisi yüzde yüz Faşist hükunıer. a-
hanı, gençliğine rağmen Avrupa millet damı sayılabilir. Çünkü çocukluğun -
lerinin menafiinin siyaneti için dev- dan beri bu harekete iştirak etmiştir. 
letlerin kendisini memur tayin etmek Floransada Faşist Partisinin cdispe
istemeleridir. Bu işi ender bulunur ze· rata• mücadelesine iştirak ettiği zaman 
ka, dirayet ve kudret sarfederek mu- kısa pantalonlu bir çocuk bulunuyur -
vaffakıyetle başarmıştır. du ve 1918 - 1922 mücadelelerine de 

Kendisinin gördüğü en mühim iş, iştirak etmiştir. 
Matbuat ve Propaganda Nezaretiıv~e 1922 de Roma üzerine yürüyüşte an 
bulunduğu zamana rastlar. Bilhassa İ - cak 19 yaşında bulunuyordu. Roma Ü
talya . Habeş mücadelesi esnasında bü niversitesinden hukuk diplaması al -
yük bir teşkilatçı kabiliyeti göstermiş· mış ve birkaç senesini muharrirl.ldc 
tir. Bütün İta1ya mmetini Musalininin geçirmiş ve dram tenkitlerinde ihtis::ıs 
arkasında yekpare bir kitle gibi tutan göstermiştir. Bir aralık tiyatro miiel
amillerin büyüklerinden biri de Cıa- lifliğini tecrübe etmiş ve «La Felıci.a 
nodur. de Amleto• ve cFondo üro• isimle n 

Ciano son zamanlarda kazandığı si- de iki tiyatro yazmıştır ki bunlar Ho
yasİ rnuvaffakıyetlerle bir diplomat 0 • mada oynanmıştır. Eserleri hakkında 
larak milletin kalbinde gittikçe yer ve kendisi cparadan daha ziyade ıslık ka-
kuvvet bulmaktadır. zandım• dermiş. 

İtalya harici siyasetinin ana hatları- Habeş harbi esnasında matbunt 'e 
nı Musolini çizmiş olmakla beraber mü propaganda nezaretini terkedere'< bii
zakereleri idare ve bunları muvaffakı- yiik bombardıman tayyarelerinden iba 

ret bir filonun kumandasını deruhtc e-
yete iktiran ettirmek muvaffakıyetı Ci derek çalışmıştır. Floransada Faşistler-
anoya aittir. le birlikteki mücadele günlerini hatır-

Ciane görünüşü tam bir İtalyan tipi latmak üzere fırkasını cdisperata• tes 
arzetmektedir. Orta boydan oldukça kı miye etmişti. İki gümüş şecaat nıad1l· 
sa, cüsseli ve geniş omuzlu, esmer ve yasile bir derece terfi kazanmak sure
siyah saçlıdır.Çehresi keskin bir zekayı tile harbi bitirmiştir .. Binbaş1 rütbe :ni 
göstermektedir. Gözleri kara ve fevka- haiz olarak İtalyaya dönünce eski m:
lade cevvaldir. Matruş yüzü kend;sini zaret mevkiini alm1ş ve bir iki ay son
daha genç göstermektedir. Her ne ka- ra Hariciye Nezaretine geçmiştir. 
dar bütün spor şubelerile alakadar o· Ciano, herhangi başka bir memlc -
lursa da yüzme, ata binme, meç kul· t kette ve herhangi şartlar altında olur
lanma, otomob:J kullanma ve uçma gi sa olsun ileri gidecek derecede ~ubili
bi sporlarda temayüz etmiştir. l yetli bir adamdır. Binaenaleyh Jta lya-

Tab'an açık kalpli, tesir altında kal da daha ileriye gitmesi memul gibi gö· 
IJlQZ. &• tabiatlidir. Kendisile çabuk rünmektedir -
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iKINCI K'SIM - A. R. 
Cei!"İl ileri atılmış, fak:ıt o ~nda silah patlamıştı. Prenses 
En ma, hazin bir feryat koparm·ş, yere yuvarlanmışh 

- Arkadaş' r 1 .. Burada, hepiniz kı-ı Cemilin gözleri kararmıştı ... Artık, 
rılaqıksınız. Arkarndan gelin.. sizi, yay gibi gerilmiş vücudünün bütün 
ben idare edece ·'m. hızı ile en öndeki adamın üzerine sıç-

e 
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Yazan : Celal CengiZ 

sihirbaz Maya'ya aşkını iti af 
en Tunçayı seviyor m., edi 

Diye bağırmıştı. ramış; elindeki tüfeği kavramıştl. Acaba Gudeanın ölümünü mü?. maz. Bundan ötürü sana bütün derdle- Diyordu. 
Bir an için bütün başlar, Prenses Bu anda ihtilalcilerin arasına karı- Gudea ölürse, yerine oğlu geçe· rimi açacağun. Sen beni tanımazsın, Bir aralık Naraştan yeni bir h~ 

Emmaya çevrilmişti. Emma, bu fırsat- şan genç bir adam bağırmıştı. cek değil mi } O da kızkarde - Maya! Benim bir sevgilim vardı .. onun gelip gelmediğini anlamak isteu 
1
tan istifade ederek; önünde bulundu- - Durun .. bırakın... Onlar, size deşinin bir gün evvel iyi ol- başını da mabedde keserek, kanını ma- sordu: 
ğu oteli göstermış: düşman değildir ... Bilakis... masına çalışınıyacak mı? Sihirbazın budlara. hediye etmişler. Şimdi içime - Naraşın yakında döneceğini ıı 

- Buraya .. hepiniz buraya ... Kcn- Fakat sözünü bitirmeye muvaffak bu işi yedi yıl uzatmasının sebebi ne- yeni bir sevginin ateşi düştü. Sumer muyor musun, mella? 
dimizi, pencereden müdafaa edeceğiz. olamamıştı ... Sekiz on kişi birden Ce- dir? Ve aradan tam yedi yıl geçtiğine kralının kızı bana geçen gün bahçede - Sanmam ki çabuk dönsün .. 

Demi ti. mili yere yuvarlamıştı. göre, bugünlerde ( geyik adam ) ın yere bir geyik resmi çizdi .. ve bunun - Harbe mi tutuştu Hamatlılarlı 
Fakat, ihtilalcilerin arasından bir O zaman, o genç adam, bir köşeye meydana çıkması icap etmez mi? manasını sordu. Diyorlar ki, o da (ge- - Gudea öyle söylüyor. NaraŞ W 

kahkaha yükselmişti. Ve bu kahka - oturmuş .. hüngür hüngür ağlamıya * * * yik insan) i seviyormuf. Uşağım ha- mat kralının kafasını koparınsd~ 
hayı, şu acı sözler takib etmişti: başlamıştı ... Bu adam, Prenses Emma- Sama erte!ıi sabah erkenden kalktı.. na böyle garib bir masal anlattı. Sen dönmiyece.kmiş. 

- Kaltakl.. B'zi pusuya düı:ürecek- yı en azgın mihlistler ve anarşistlerle sırma püsküllü kemerini beline taktı .. saraya sık sık girip çıkıyorsuni Bu i- - Hamat kralının kafasını kopııl'' 
sin değil miL (Ben seni tanıyorum. birleştiren .. onun bütün millet ve mem- giyindi .. sokağa çıktı. şin iç yüzünü senden öğrenmeyi dü • mak kolay bir iş değildir. , 
Hem de, iyice t nı yorum ... Sen, pren- leket aşkını herkesten ziyade takdir O gece gözüne uyku girmemişti. şündüm. Bana bildiklerini söyler mi- - Sen nerden biliyorsun kolaY ı,ı; 
ses değil misin?.. eden adamdı ... Onu son saniyede ha- Bu (geyik adam) acaba kimdi? sin, Maya'? iş olmadığını? .. 

Prenses Emma, bir adım gerilemiş- yal meyal gören Cemil: Onu mutlaka bulup meydana çıkar· Ihtiyar sihirbaz yavaş yavaş yürü - - Vaktile duymuştum: Hamat kr~ 
ti. Bu sözler, başına inen korkunç bir - Teodor Aleksiyefl.. mak istiyordu. Ur sokaklarında saat - dü: lının sihirli bir sarayı varmış .. kral P 

darbe gibi onu sersemletmişti. Diye mırıldanmıştı. lerce dolaştı. O, Ur da hiç kimseyi ta- - Bu hikayeyi ben de dinledim, temezse, hiç kimse onun kapısındaJ 
-Evet .. ben .. ben .. Prensesim .. fa- * nımıyordu. Bu sırada (Çu-Çen)lerden mellal Gudeanın kızına bir geyik mu- içeriye giremezmiş. . 

kat...... Prenses Emma ile Cemil, o otelin birine rastladı. O, bu cüceyi bir kaç sallat olmuş .. onu seviyormuş. Fakat, - Sumerliler Nara~ıın yenilmez b" 
Prenses Emma, sözlerini ikmal ede- holünde, kanlar içinde yatarken; u - kere saray kapısından içeriye girerken o geyik bir gece prensesin rüyasına gir kumandan olduğunu söylüyorlar. ~, 

'memişti. Ihtilalcilerden biri derhal ye· mumi karargahta bulunan (çar) ile görmüştü. miş ve ona demiş ki: «Bugünlerde se- mat kralının sarayına girmese bı~t. 
rinden fırlamış : amcası Grandük Aleksandır arasında - Maya .. Maya.. nin karşma aslan gibi yakışıklı bir er· Hamatı baştanbaşa işgal edemez J1111' 

- Kahrolsun, Prensesler... Taçlı telefonla şu muhavere cereyan edi - Diye seslendi. kek çıkacaktır. İşte o, benim. Sakın o· - Bunu yapmaktan ne çıkar} A~ 
)tafal..ır, kırılmalıdır. yordu: Ihtiyar sihirbaz birdenbire başını nu reddetme!>) şimdi bu vaziyet kar- iş, Hamat kralının başını koparmak~11 

1 Diye haykırmış .. elindeki tüfekle ni- Grandük - Eğer size faydalı olaca- arkaya çevirince Samayı gördü .. vücu- şısında, prenses sizinle meşgul oluyor• - O halde bunu yapabilmek iç~ 
'şan almıştı. ğımı ümit ediyorsanız, yanınıza gele- dünde hafif bir ürperme duydu. Soka· sa, memnun olunuzl Belki de rüyasın- Naraş Hamat ölkesinde fazla kalmaSI 

Cemil, ileri atılmıştı. Lakin o anda yim. ğın ortasında durdu. da kendisine söyledikleri erkek sizsi • mecbur olacak. 
!silah patlamış .. Prenses Emma, hazin Çar - Hayır!.. Şimdilik orada ka- Sama yanına yaklaştı: nizdiri -Ben de böyle umuyorum. 
bir feryad koparmış .. yere yuvarlan - lınız~ Çariçeyi yalnız bırakmayınız. _ Nereye gidiyorsun, Maya} - Fakat, benim böyle bir şeyden (Arkası var> 
Jnıştı. Vaziyet ne merkezde?.. - Evime gidiyorum .•• Niçin sor - haberim yok. • ---- ~ 

Cem.il, bir an şaşırmıştı. Prenses Grandük - Işler, gittikçe fenalaşı- dun} -Hayvanlar Tanrısı sizi ona eş o· 
Emmayı derhal kollarının arasına al - yor, Niki ... Sokaklarda çarpışmalar - Evine gelmek istiyordum da .. u- larak münasib görmüşse, bunu redde-
mış, otelin kapısından içeri dalmıştı. çoğalıyor. Muhafız kuvvet1erin de, git- zak mı, yakın mı diye soracaktım. demezsinizi RAII)YO 

\htiltılcner, iki gurupa ayrılmışlardı. tikçe asilere iltihak ettikleri haber alı- _ Epeyce uzaktır. Şehir dışında o- -O halde yedi yıl önce, bir geyiğin 
Bunlardan bir kısmı, polislerin üzerine nıyor. tururuz biz. Benimle konuşmak mı prensese insan kılığına girerek söyle-
ateş etmekte devam cxlerlerken, öteki Çar (sesi titreyerek) - Ya, hassa istiyorsun} diğ i sözleri ne yapalım} 

I ı 4 - Şabat - 93'7 perşembe 
ihtilalciler, Cemili takibe baş amış ar- süvariJeri .. onlar ne yapıyorlar} .. On- Sama düşüneeli bir tavırla önüne -Ne demiş geyik ona? İSTANBUL 

Bugünkü Prograrn 

dı. lar da ihanet edebilecekler mi).. bakarak cevip verdi: - «Yedi yıl bekle .. ! Ben yedi yıl ötıe neşrlyatı: 
\ Cemil, otelin bolundaki kanapenin Crandi.ik (acı acı gülümsıyerek): _ Evet. Biraz dertleşrnek ıstıyo - sonra gelip seni alacağım In demiş. 12.30: Pltı.kla Türk muslkls1. 12.50 ııa.-
ıüzetine Emmayı yatırdıktan sonra, -Hangi hassa süvarileri?.. Onlar da, rum. Sen herkesin derdine çare bulur· -Yedi yıl tamamlanmamış mı? dls. 13.05: Muhtell1 plA.k neşrtyatL 

'sür'atle geri dönmüş; kapıyı kapama'k çok garip ve esrarengiz bir surette muşsuni -Tamamlanmış ama .. ben -içimi 18,30: Plil.kla dans musildSl. 19,30: TaY~ 
için ileri fırlamıştı. emir verilmiş. Yerierinden bile kımıl- - Elimden gelirse, senin de derdini sana açıkca anlatmak istiyorum, Ma • re Cemlyctl nıunına konfernns. Bay Abdııl' 

1şte ozaman, ihtnalcı1erle gırtlak damıyorlar. gidermek veya hiç olmazsa hafiflet _ ya! • Tunçayın sevgisini yüreğimden lah tarafından. 20: Rifat ve nrkadaşl.arı tJ' 

'oırtlağa bir mücadele başlamıştı. Çar, bir kaç saniye cevap vermedi. k Yak · h d silip atamadım hala. rafından Türk muslklsi ve h::ı.lk şnrı.-ılııfl 
D I me İsterim. tın varsa, ay i yü- Ö kad . . . 1 20,30: Bay ömer Rıza tarafından Arilpti 

ı İht_ilalciler; Ve sonra, hıçkırığı andıran bir ses e ru"yu"n .• bı'rlı'kte gı'delim bizı'm eve. - len bir ının sevgısını nası , 
\ V B b ha vadl.s. 20,4.5: Safiye ve arkadaşları tıı.rafıt' ı - urun.. şu sözleri seiyledi: Sama bu tesadu"ften memnun go" • olsa unulacaksıni ir şarap küpü o~ •· 
1 dan Türk muslkis1 ,.e halk ş::ı.rkılan, saat P 

- Parçalayın.. - Yaa, öyle mi?.. Desene her şey rünüyordu. şaldıkca, nasıl tekrar dolduruluyorsa, yan. 21,15: Orkestra. 22,10: Ajans ve bıırs' 
- Bi.z: ihane-t ediyorlar. • aleyhimize dönüyor ... Ne yapalım?.. - Bugün Gudea öğleden sonra sen de kalbini yeni bir kadın sevgisile haberleri. 22,30: PlAkla sololar, opera ve O' 

l . -
1 
Bızı, yanlıs yola sürüklemek ıs- Mukadderat ne ise, onu göreceğiz. Ya- (büyük mabet)e gidecek. Öğleye ka- doldurmalısınl. . ~· peret parçalan. 

tıyor ar rın belki oraya gelirim. dar vaktim var. Derdim büyüktür, - Bu, benım elım~e degıl, Maya! 
\ Diye bag"'rıyorlardı M . . . M Be . dan d' ı· '--. be Ben Tunçayı çok sevıyordum. Onun 

BUKREŞ 

· uhavere kesılmıştı. aya 1 nı can ın ıyeceJUıın.. • ak 'I'" b ·ı l 
ı,_ ... _____________ ..., * nim ıztırablarımı dindirrneğe çalışacak- gözünü açac 1 acı ı e ay arca ya • 

16: Hafif müzik. 17,45: Beethovenden P~ 
çalar, 18,30: Flfı.k neşrlyatı (§arkılar), 19.1, 

Senfonl konser, 21,15: Orkestra, 21,45: J1J 

run 
Perşembe 

an (*) 

13 mart 1917 
Çar geceyi endişe ve ıstırap içinde 

, geçirmişti. Umumi karargahı terkedip 
1 etmemek hususunda henüz mütered-

---ı'ı di tti. 
Ze:vai vaktine doğru, son kararını 

Tramvaylar, otomobiller ve otobüsler, 
vapurların mutemadi gürültülerinin 
cumlei nsabiyemlz ve sinlrlcrimlz üze -
rlndeld muhri tesirlerı hissedilme -
den büyuk yorgunluklara sebep olmak ~ 
tndır. Avrupa ve Amerikada bununla 
mücadele için terUbat alınmıştır. Bizde 
de Dalıliiye Vekaletlnin bu l§l ciddi su
rette takip cttlğlnl memnunlyeUe gö -
riıyoruz. 

Haklk::ı.ten bütiın günün muhtell1 şekil-

lerde Insanlar uzcrinde husule getirdi-
ği derin yorgunlukları gidermek için gece 
ve sabahlan esaslı bir sükfınete lhtlyaç 
vardır .. 
Miltemaeli tahrlşler cümlel a.sabiyemlzl 
her daklkn Için gergin bir hale koyu -
yor. Ve bu \azlyctin yıllaren devamı in-
sanlan yıpratıyor. uzvl mukavemet ek • 
slUyor Hayat mucadcleslne alt. olan blr 

ı 
çok lunıller meyanında bu bltJp tüken
mlyen guriıltuler sıhhatlmlz üzerinde 
menfı tesirler yapmaktadır. İkametga -
hınız.ı sakin mahallelerde tercihan intı
hap ediniz. 

(•) ııu notııırı kesip sakl:ıyınız, yahut 

bir albume yapı tır~ kotleksiyon yapını7~ 

vermış: 

- Petersburga gideceğim. 
Demişti. 

Husui treni, istim üzerinde bekle
mekte idi ... Çar, yaverlerile trene bi
ner binmez, tren hareket etmişti. Her 
zamanki gibi, hiç bir istasyonda dur
madan Petersburga gidecekti. Fakat 
üç istasyon sonra, tren birdenbire te
vnkkuf etmişti. lstanyon memurları, 
trenin şefine gelerek: 

- Makasiarda sakatlık var. Küçük 
bir manevra yapmak lazım. 

Demişlerdi. 
Manevra, uzun sürmemişti. Artık, 

çarın hususi treni, gene son sür'atle 
geçip gidecekti ... Fakat, trenin istika
meti, birdenbire değişmişti. Lokomo
tife atlıyan iki memur, (Duma meclisi) 
tarafından verilmiş olan emri makinis
te göstererek: 

- Emre itaat edeceksin. Tren, doğ
ruca (Piskof)a gidecek. 

Demişler; ve ellerindeki rovelver
leri göstermişlerdi. 

Car, cvvela; yanlış bir yola sevke -
dildiğini farkedememişti. Fakat, Psko-

Sıkıntı znınanınızda bu notlar bir clolı:tor f 1. l a .ge ınce( 
•-"-'--ln_ı_da_a_•_nı_za_y_e_u_şe_b_lllr_. ------ """1: (Aıkas& var). 

d .... 
1 

. ? m mda taşımıştım. 
sınM egı ~ı d' - Sonra ne yaptınız bu ilacı} 

ayBa soz. v_er 
1
.:b' b' l h' b' - Yere vurdum .. kırdı m .. ve ayak· 

- en, sızın gı ı ır as anı ıç ır l I ·~ ed' 
'b .. k . H arım a çıgn ım. 

zaman muztarı gorme ıstemem. e- C 'h' ba · · d "1 'b' b' 
le bir kere derdini öğreneyim de.. üce sı ır z 1~~n .. en gbuker gı ı ır 

k 'd' 1 tavırla Samanın yuzune a tı: 
Yolda konuşara gı ıyor ardı. K k' d"kmeseyd' '}"' } 
Sama yavaş yavaş aniatmağa başla- - eş ı 0 ın ° 1 acı 

d -Neden? 
ı: Be k d dl' b' d M - Başka bir zavallının gözlerini _ n ço er ı ır a amım, a- _ d 

ya! Sihirbazlar dünyanın en ketum in· açmaga y~rar. ~.. .,~ _ 
h . ki - Benım ışıme yararnıyan ıwcın 

sanlarıdır .. ağzından ıç mse laf ala- . · · · d' 
---·--~---·--··-·--~ ·-- başkalarına ~fa vermesını ısterne ı m. 
1 Ben onu Tunçay için saklıyordum. Ha-

Nöbelcl yatımı onun için tehlikeye koymuş ~ 
Eczaneler tum .. o, bir tabut içinde Suz sarayına 

bırakıldığı zaman, ben de kraldan gizli 
olarak sarayda kalmıştım. Bunu yap· 
masaydım, Surneriilere esır düşer 

Bu geeeki nöbetci eczaneler 4unlarda: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Zir,a Nnrl). Beynz.ıtta: 

<Haydar). Fen erde: (Emilyadi). Şehre -
mlninde: CHıundl}. Knragümrükte: CA
rif). Samatyadn: (Rıdvan). Şehzadeba -
§mda: <i Hnlll). Eyüpte: <Wkmet Atla
maz). Emlnönünde: <Beşir Keman. A
lemdnrda: (Abdülkadir>. Küçükpaznrda: 
(Hikmet Cemll). Bakırköyünde: (İstl -
pan). 

miydim}. 
Cüce sihirbaz, Samayı evine gö • 

türmemek için bahaneler aramıya baş
lamıştı. Sama herhangi bir vesile ile 
T un çay ın yılanlar mağarasında yaşa
dığını öğrenecek olursa, Mayaya ne
ler yapmazdı? 

berler. 
BUDAPEŞTE 

17,30: Kuart.ct, 18,35: Plak neşrtyıı.~'> 
19,30: Şarkılar, 20: Tiyatro, 21,20: OrkCS~ 
konser!, 23: Macar halk şarkılan, (çi~an ° 
kestrnsı>. 

PRAG 
17,15: Senatolar, 17,45: Almanyadan ~ 

kil, 19,25: Halk şarkılan, 20: Breneden nJ 
ldl, 20',45: Tiyatro, Rus şairl Puşıd~ 
cEugene Onegln• eseri ve Rus halk şartıl'1 
n, 22,20: Bratlslnvdan nakil, 22,25 den 2S 

kadar Breneden nakil. 
'TIANA 

17,40: BarUon, 18: Gitara havaları, 20: 1'1 
yo.tro, 22,20: Dans hnvnlan. 

VARŞOVA 

17,15: Şarkılar, Brahmsdnn. Strausd'-'Jio 
Ça.yakcvsklden parçalar, ıo: Tiyatro, 19~ 
Hafif muzik, 21: Muhtelif havalar, 21,60· 

Dans musBdsl. 
Yarınki Prorram 

5 - Şubat - 9l7 - Cuma 
ISTANBUL 

Ö~le ne$l'iyatı: 
O ~o.fl' 

12.30: Pl!l.kla Türk musiklsl. 12.5 : p 

dl.s. 13.05 Muhtelif pllik ncşrlyatı. 
Be •oflu clhetfndekiler: 
İstiklfıl caddesinde: (Knnzuk). Galata -
da: <İsmet>. Tnkslmde: (Nizameddln). 
Kurtuluştn: (Necdet). Yenlşehirde: (Pa· 
runakynn). Bostanbaşmd.a: ÜUmat}. 

Ihtiyar Maya, Naraşdan o kadar 
N.. H A~t&nm neşrfyatı: .JI 

korkmuştu ki .. eğer araş amat sa • 18,30 : P15.klıı dans muslklsl, 19,30: S~ 
vaşında öldüğü haberi gelse bile müsahabelerl: Eşref Şeflk.20: Vedla RIP J 
Tunçayı Samaya göstermekten gene nrkad~nrı tarafından Turk mu.slkisl ve ll V' 
çekinecekti. §arkılan, 20,30: Bay Ömer Rıza t.arnfıJl~ 

Maya: .arnpça ha vadi , 2!l,4:J Cemnl Kılmil ve ar J 

Botazlçl ve Adalarda: - Ben Naraşın ölümünden sonra daşlan tamfından Türk musik.lı;! -ve : 
Üsküdarda: (Abmcdlye). Sanyerde: da ondan korkarım. Habis ruhları ha- §::ı.rloları, s:ıat ayarı, 21,15. Orkestrn .... sa' 
(Osman>. Büyükadada: <Şinasi Rıza>. l şıma musaHat eder de benden ö; al • Ajans ve borsa haberleri, 22 30: Pl.ikltı 

Beşlktnşta: (All Rıza). 

Heybcllde: (Halk). ... k lkar ııoıar opera ve operct parçaları. •.!..---------------• maga a • • 



ot 

Sayfa :ıs 
--====== 

E 
Bütün dünyanın en müessir ila
cıdır. Ameliyatsız memeleri mah-

Doktor Haf&z Cemal 
Lahılıyıı mutchııuıa:ı 

Puzardan manda bergOn 3 • G 
Dıvan~ oıu<l04) No. Telefon: 2239$ 
'i el. l{andillli 38- Beylerbey. 48 veder, kanı, ağ ıyı derhal keser. 

kA SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1868 

Yılbaşı piyangosunda kazanmıyanlara 
müjde. 

tE 

Saçlann köklerini kuvveUendirir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyOme kabili· 
yctlni artırarak saçlnra ~eniden 
hayat verir. Kokusu liltif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • Istanbul 

Eytam Bankasi Ilanlari -
I< iRALIK 

1 

EMLAK 
~ı 

c. 1711 

c. 17/2 
343 

MEVKil VE NEV'l DEPOzlTO 

G latada Kılınç Alipaşa mahallesinde Çöp· 
lük iskelesi sokağında 4 No.lı Depo. 30 Lira 
Aynı yerde 8 , , 30 , 
Burgaz adasında Hali k V olisi. 38 , 

1 
Mevkileri yukanda yanlı yerler bir yahut üç sene mliddetle kira

anmak üzere açık arttumağa konulmuştur. 
Şu~st~klilerin 15 Şubat 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü 10 da 

mıze gelmeleri. (453) 

.-----------------------------~ Türk Hava Kurumu 

• idare merkez.i: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki fUbelni: 

İstanbul, (Galata, Yenlcaml); 
İmıir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaninandaki pbelm 

Selfmik, Atina, Pire. 

• Hel' nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

<iralık kasalar 

Beyollu Sulh Mahkemesi Başyazganlığın
dan: 

1 - Hasan Tosun, Ayşe 'l'evbide ile Şaklr, 
Cemal ve sairenin nıütasarrıf oldukları yirmi 

beş bin sekiz yüıı otuz yedi buçuk lira mo -
hammen kıymetli ve Pangaltıda Beşikta tan 

Kfuıthancye giden YOl üzerinde ve arkası Ce
dit, Şafak ve Atik eliler Bekçi sokağında ka

in ve eski 2 ve üç defa mükerrer 2 ve yeni 2 
illi 16 nurnaralı arsanın tamamı !juyoun ha· 

lesi için açık arttırmaya konuldutumtan 
9/3 937 tarihine müsadif salı ıiinü saat 15-

tcn lG yn kıidar Beyollu Sulh Mahkemesi 
Başyazganlılbnca müzayede ile l9atılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen Juymetln yüzde 
yetmiş beşini bulursa o gün ihale edilecektir. 
Bulmadılı takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartile ikinci arttırma ' 

ç~rşamba gününe tesadüf eden W3/937 gü

nu saat l5 den 16 ya kadar fcza olwıacak ve 
en çok arttırana ihale edllecektlr. 

2 - İhale tarihine kadar biriknilii ve biri
kccek l\Jaliye, Belediye vergileri, Vakıf icaresl 

ve 20 senelik taviz bedeli ve telialiye müşte
riye aittir. 

·u· • • K .
1 
y G o s u 3 - Arttırmaya iitiraıc edecekler mu ham-men kıymetin yüzde yedi buçultu nisbetinde 

teminat akçası veya 1\lilli bir bankanın temi
nat mektubu getirmeleri şarttır. 

1 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 4 
- Arttırma bedeli ihale tarihinden itl-

4 baren yedi gün zarfında mahkeme kasasına 
.cu keşlde 11/ Şubat /1937 dedir. te.slim edilecek, aksi takelirde Ihale fesih ve 

BUyük ik ra · 5 0 0 0 0 r d farkı na ı ne zarar ve ziyan. faiz bila hüküm 
mıye: • ıra ır... )(endisinden tahsil edil~cektir. 

Aynca 15 000 12.00 1 00 U al k k el 1 (ı0.000 5-%004 numaralı icra ve ına<ı kanununun 
: • 1 n, o. n 'r ı i ramiy er e !1. 138 inci maddesine tevfikan rayrl menkul 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. arsa üzerindeki hııklannın bibusus faiz ve 
D J K KA T: masrafa dair olan lddialannı isbat için Ilan 
B' - tarihinden ltibar~n yirmi gün zarfmda evrakı 

hil ril~t alan herkes 7 1 Suba~ 1 937 günü ak~amına kadar 1 rnüsbıteıenıe birlikte 5atııı memuruna müra-

e ını de~w iştinnış' bulunmalıdır. B caat etmelidir. Ak!!l takdirde haklan tapu si-

U tari ten sonra bilet üzerindeki hakkı aakit olur... cııı·ı bit ı ı tı b d ı· ı Jl c sa o ınıyan ar sa ş e e ın n p:ıylaş-

... 2 •••••••-• nıasından hariç kalırlar. 

-------------------------------------· Istanbul Vaktflar DirektöriUğU IlAnları 

6 - Şartname mahkeme divanhanesinde 

herkesin görebileceği yere ~ll'. Fazla 
tafsiliit almak isteyenler 936/26 sayı ile baş

yazganlı~ müracaatları ilin olu • 

- Kırklarelinde Hızırbey camii minaresinin gövde ve petek kısmının nur. (29886) 

2 
yıkılarak yeniden yapılması 4183 lira 5 kuruştur. 

- Bu işe ait eksitime evrakı şunlardır: DOVÇE ORIENT BANK 
(A) Proje 
(B) Fen ni ~artname 

a (~) Mukavelename 
- Istekliler bu evrakın 25 kur~ mukabilinde l.tanbul Vakıflar 

Başmüdürlüğü ile Kırklareli Vakıflar Müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiitme 812/937 Pazartesi günü saat 15 • de İstanbul Vakıflar 
S Başmüdüriyeti ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

6 
- Eksiitme kapalı zarf usaliledir. 

7 
- istektilerin 315 lira muvakkat teminat vermesi lcinmdır. 
- Eksiltıneye girenierin bu gibi işler yapbğını ve kabulü kat'iaini 

yaptırdığına dair vesika ve ibraz ile aynca eksiltmeye girmek 

' ' 

için vesika almaları ~arttır. 
8 - Teklif mektuplan yukanda yazılı gün ve saatte bir oat evveline 

kadar İstanbUl Vakıflar Başmüdüriyetinde müteşekkil Komisyona 
nıakbuz mukabilinde vermeleri ,arttır. 
Posta ile gönderilen mektubların nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni ,ekilde kapablmı1 ol-

ması tarttır. (431) 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er tiiTlü hanica iti * 
...--------------------~ 

SATILIK MÜKEMMEL ÇiFTLiK 
Topkapı haricinde divarla mahdud 

25 dönUmlUk mUkemınel bir çiftlik 
satılıktır. İçinde iki gtlıel kOşko, mn

teaddid ahırları, 12 dönOmlQk: bag-ı, 
meyvalık ve çam a~açlan ve sebze 
bostanı vardır. Acele ve kelepirdir. 
iHer UlrlU kolaylıldar gösterilir • .lstek
lilerin Gal!lta Fermenecilerde llyadis 
nan 1-2 numeroya mUracaatlan. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIÖINE KARŞI 

HOR OBi 
Tabietleri Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1 

Si 
Bi 

SEVINECEGI 

, , , 1 

CEKILIŞTAR 1 
~$UBAT 9. 

Sat .. yeri Piyango bayHerile Yeni Postahane ka11ısmda Erzurum Ha • 
nındaki Cemiyetin Ilan Işleri Bürosu dur. ((642n 

l_~hisarlar U. Müdürlüğünden : 
10000 Kilo katın vakum yağı ( Otomobilf 

5000 >> >> ıı >> (Dizel için 
5000 >> >> Makine » 

1. - Yukanda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme ~artnamesi mucl
bince pazarlıkla satm almacakbr. 

ll.- Pazarlık, 5/11/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kab• 
t~da levazım ve mübayaat fUbesindeki Alım komisyonunda yapıla--.ıktır. 

m. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabi

lir . 
IV. - l.ste~lerin pazarlık için ta.yin edilen gün ve saatte% 7,5 güven• 

ıne paralanle bU'lilde adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. (454) 

* * 
Cibali Fabrikamızda mevcut ve çıktıkça verilmek tartiyle 1500 adet bot 

bobin 18lldıklan 16/2/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da pazarlık
la satılacaktır. İsteklilerin mallan gj)rmek üzere her gün Cibali Fabrikamıza 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme parıılariy]e 
birlikte Kabalafta JniUsarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğünde-
ki Sat!f Komisyonuna mü.racaatları. u519>! 

* * 
1 - Şartnamesi mucibince 1 000 litre küulü mutlak pazariılda satıli 

ahnacaktır. 
ll - Pazarlık 19/U/937 tarihine raatlıyan Cuma günü aaa.t 15 de Ka· 

batatda levazım ve mübayaat !Ubesindeki abm komisyonunda yapılacakbı 
lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ,ubedeo almahilif. 
IV - Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve &aatte o/o 7,5 güvcnm• 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. u527» 

* * Tahminen ts400 kilo h urda ve inşaatta kabili istimal olmıyaıı kereste ı 
Kabataş inhisarlar Başmüdürlük binası yanında. 
57 adet eski muşamba: Cibali Fabrikasında. 

Yukarıda cins ve mıktarı yazılı hurda malzeme 16/11/937 tmihin• 
rastlayan Salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacakbr. Isteklllerin mallan 
görmek üzere hergün bizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de 
tayin olunan gün ve :saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabao 
taşta lnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeiri Sabf 
Komisyonuna müracaatları. "655" 

Istanbul GümrÜğÜ Başmüdürlüğünden: 
Gümrük sabşından: 1851 Mezat kaimesi 217 kilo 937,09 lira 

pamuk mensucat, 2395 m. k. 26200 kilo 3049.59 lira biçilmiş ve 
rend~lenmemi~ çam tabtası'nın 8/'1./937 günü saat 14 de Istanbul güm
rüğündeld sabş salonunda açılt arttırmaları yapılacaktır. Arttırmaya 
rireceklerdeıı yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi ;>ranır. 

(lı ..ı tl) 



11) Sayfa 

HASAN 

Snçlarııuzı kepekten ve dOktllmekten mutlaka kurtl\rabHirsiniz. 

1 -Haftada bir kere mutlaka Hasan saç sabu
nile yalnız saçlarınızı yıkayınız 25 kuruştur. 

2 - Haftada bir kere mutlaka Hasan saç şam
puanile yalnız saçlarınazı yıkayınız paketi 

. beş kuruştur. Şişesi 70 kuruş. 

3 .:_ Her sabah saçlannızı Hasan o dö kinin ile 
ısiatınız ve tarayınız. 

Hasan deposu: Istanbul, Ankııra, Beyottlu. Beşiktaş, Eskişehir 

PHILIPS 

--& 

Ampullar1n1 
kullanınızl 

ELEKTRIK TAHSfLOARI GELiNCE YARI 
YARlYA DAHA AZ PARA VERIRSINIZ 

pH 1 L 1 p s CIFT iSPIAALLI 

cR-n~_L _ L A M 8 A L A R ı 
~mo ~ AZ MASRAFLA 

BOL IŞIK VERIR 

~~----.... · 
Türkiye Umumi mümessilliği : 

H E L i O S müessesatı, 
Istanbul: Galata Voyvoda cad. No. 1'24-12ti-128 (~eni biııada) 

,-------------------------...... , D i K K A Tl 
Meşhur 

DAY MON 
Pil ve fenerlerini 

kullana far, 
satıcılardan israrla 

DAYMON 
AMPULUNU 

SON POSTA 

istanbul Dördüncü İcra Memurlutundan: 
Heyeti umumixesinin tamamına 7340 Ura 

kıymet takdir edilen Te bütün evsafı 22/1/ 
937 tarihli Son Posta ve Tan gazeteleriyle bi
l'inci açık arttırmasının %5/2/937 ve ikinci a
çık arttırmasının da lZ/3/31 taribinde yapı
lacatı ilin edilen Beşiktatta Sinan paşa ma

hallesinde Beşikta' tramvay caddesinde 79, 
81, 83, 85, 87 ve Batap meydanında: 8, 10, 12, 
U ye 14 mükerrer numaralarla mürakltam 

dört bap dükkin ve dört bap nıata1.ayı ve 
üzerlerinde vaki ıa&inoyu ha yi ıayri men -
kulün hey'eti umumiyesinin tamamının Ha

lll ibrahime alt dörtte bir hissesinin mezkür 
251%/937 tarihli açık arttırma rününün bay

ram tatiline tesadülü hasebiyle i1bu dörtte 
bir hissenin birinci açık arttırmasının 1/ 
l\lart/937 pazartesi saat 14 den 16 ya kadar 
ve ikinci açık arttırmasının da keza 16/ 
l\lart/937 salı rünü gene ayni saatte ve mez
kür razetelerdeki il:inımız şeraiti daire inde 
dairemizde açık arttırma lle atılacaca bu -

936/2750 dosya ııuınarasi) le 
(29883) 

Kuvvetli vnrhkınr en hO

yOk luzlnrıııı kendi ıç cev

hPrleriııden alırlm·. VıırJı

JTını iç cevherinderı ı lun .. 

Krem Pertev 

Kendine heıızPmıye <·a

lışan mrıstuhz~rların d ıiıııa 
fevkindc klllııııştır. Huııtın 

dEl sebebi, bıışk ·sını t ı' li
de özenıneıııPsiııde ,.e ya

rıntıttı kıymetin snhihi ka

lahilıııesinded ır. 

Dikkat ediniz ki: 1'.\KLI'r 
daima (benzer) i dir lıi~·hiı· 

vakit asıl olıuııaz. 

Doktor 

(brahim Zatl Oget 
Belediye karşısınrlu, Piyerloti 
caddesinde 21 nunııu-ada hergün 
O~leden sonra lıasUtldrıru kııbu• 

"----·eder· .. •••••" 
······················•·•··············•···•·············•···· 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santlm) 
sayılır. 

2 _ Sahifesine göre bir santlm ilan 
fiatı şunlardır: · 

Sa tut e 

• 
• 
• 

DiCer yerler : 
Son aahlfe : 

1 - COO kuru, 
ı- 250 • 

S- ZH • 
, - ıeo • .. . 

- St • 

3 - Bir santirnde vasatı (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

······························································ 
Son Posta Matbaa•• 

isteınektedirler. Zirıt DAY:\ION ampulları çok dayanıklıdır ve çok parlak Neşriyat MüdUrU: Selim Hagıp EMEÇ 
-ziya verırıer. BUtun ctUkkil-llarda satılır. { A. Ekrem UŞAKLIG lL 

'-w------------------··---'~ SAHIPLERiı S. Ragıp EMEÇ 

YO 
Dişierin abıhayatı ve dişiere 
saldıran mikrobların azrailid1r! 

R R 
A A 
D D 
y y 
o • o 
L L 
• • 1 1 

N , N 
Binlerce ağızda ebedi bir ılkbahar yaşatmaktadıt• 
Dişierinizi günde iki defa onunla fırçalayınız 

ve bu neticeden emin olunuz. 

Daima Radyolin! 

RQl,ıATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

Omuz, s1rt va Kuyruk 
sokumu •Orllartnl 

Teskin ve izale 
eder .. 

lstanbulda Çakmakç1larda K O Ş TÜ Y O Fabirkas•ntaR: 

Mühimdir, Mutlaka Okuyun uz 
Bu uzun ve soğuk kış gecelerini sıcak ve rahat bir yatakta geçir
mek hem sıhhatiniz için faideli ve hem de keseniz için elveritfidir. 
En ucuz yatak kuştüyfinden temin edilir. Kuştüyü yatak takımları· 
mız çok ucuzdur. Tecrübe için bir kere Çakmakcılardaki Ömer Bali 

KuttUyU Fabrlkas1n1 ziyaret kAfidir. Tel. 230S7 
Ankara Satış Merlrezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan _ _. ·-

Gıip çoğaL..ı. Hergün bir N E V RO Z İ N alırund 
kat'iyyen Gripe tutulmazsınız. 

İktisat Faküitesi Dekani ğından: 
İstanbul Üniversite İktisat F akrltrsi Eçıhş c' ers 'e töreni 4 Şubat 

937 Perşembe günü saat 17 de Hukuk Fakültesi birinci sınıf derr 
hanesinde yapıla~nC:an İktisat F ı.ki:lted talebesinin bu .ı:aatte baZli 
bulunmaları ilan olunur. (641) 

En güzel diş macu ı udur. Bır l..eta tec. übe ed-=rseniz batKa dil 
macunu kullanmıyacakllllız 


