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.Polonya, Litvanyaya iiltimatom verdi 1 
Lelı - Litvanga ilıfil(i.fı bir tarafa bırakılırsa, Avrupa dün 

bir /ıaftalık bu/ırandan sonra ilk sakin gününü geçirdi 
denebilir. Fakat lıarb telılikesi lıenüz zail olmuş değildir 
Sulhü kurtarıiıa teşebbüsleri Leh şehirlerinde dün gec 

• • ._ •Litvanyayı işgal edelim 1 ,, 
Rusya, devletlerı hır konferansa çagırdı sesleri yOkseliyordu 

fakat daveti cevabsız kalıyor 
Amerikanın tehdidi: Ruzvelt hükumeti bir lıarb 

çıkarsa bitaraf kalmıgacağını söylüyor 

Sovyet Rusyanın 1 Amerika Hariciye 
yaptığı davet Nazırının nutku 

Konferans davetiyeleri yalnız AlmanJ•• 
ltalya ve Japonyaya gönderilmedi, Ame
rikalılarla lngilizler konferansa iştirak 

etmiyeceklerini söylüf orlar 
Moskova l't (A. 

h.) 'H• va.et. ai~şı 
muhabirinden: Litvi .. 
nof, ecnebi muha .. 
bitleri kabul ederek 
Sovyet hükumetini 
A vusturyanın j~ga

li ve Çekoslovaky• 
nın tehdıde maruz 

kalınası dolayısile 

sa,rfı zaruri olan faa· 

liyet ve yapılacak ic
raat hakkınd&. müza· 

Hail: "Beynelmilel münasebatta cebu 
istimaline taraftar değiliz. Muahedeler 
ve anlqmalar dürüst bir surette tatbik 

eclilmelidit • .eledi 

iç •rfılarumzda ekuJuml 

Londra 17 (Hususi) - Lehistan • Lit
va,nya ihüli.fuım halli için Litvanya 
hükU.meti büyük bir hüsnü niyet gös-

1 
termektedir. Fakat buna ralmen Le
tıistandald asabiyet yatıfmalnlfbr. 

Bu abah, Varşovada neşredilen bir 
teblilde hudud hadiieslnin halli için 
hükdmet tarafından lazım gelen ted· 
birleıin aJ,ırirnış olduğu bildirilmekte-

(Devamı 11 inci ıtı1J1ada) 

\... 

"Fransızlar, · tehlike var, 
birlik oJalıml" 

Blum, dün beyannamesini okudu 

Uzerinden bugün yirmi Uç sene pçmlf 1 
olm büyük bir tarih vak'ası vardır ki, 
Avrupada buyük bir devir deliftirme 
manasını ifade eden bugünlerde, GDUA 

yıldönümiln'li hatırlamak. Türkler için 
gurur ve iftihar vermeğe klfıdir: Ça· 
ııakkale zaferi. 

Toprağını, hakkını, varlığını mıidafaa-
ya karar vermiı bir milletin iki buyuk 
garb devletınin hesabsız kuvvetlerine ve 
vasıtalarına rağmen muzaffer olduğu bu
gün, dünya tarihinin devır yapan zafer
lerinden birini gördü. Anafarta kahra
manının kumandası altındaki bir avuç 
Türk çocuğunun yarattıAı luhramanlık 
harikası olmasaydı, o tarihtenberi gördu
ğü.müz dünya hadise! rı busbütün başka 
şekı11erde tezahür eder ve n1csela Alman~ 
ya, yeniden dirili§inın ~?n zamanlard~ 
sevinçli günlerini hiç gorE:mezd! Bu sö-

(.Dmımı 2 inci lllJlla.da) 

Mebmed Çavuşun anan 
yardım bekliyor 

• Sqın C.ıal il.-· 
18 mart zaferi· 

nin azametini tas
vire cür'et edecek 
değilim. Çünkü A• 
natarlalar kahra• 
mamnm o zaferi 
önünde de dilsi'Z 
kalan. kelimeleı 
bermutad, acizane 
bir thtıramla ve 
mağlObane bir ta 
abbüdle secdeye 
varıyorlar. 

Fakat gözlerimin &ıilnde hazin 
(Deva.mı 2 inci ıayfadll) 
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Mart lB 

Mukabil cebhe 
Neden dolayı kararsızdır? 

Yazan: Muhittin Birıen -

S on vukuat arasında göze çar~ 
pan bir vaziyet var: Gah İtal

ya ve gah Almanya, demokrasi alemine 
ka ı mütemadi taarruzlar yapıyorlar ve 
ha~l alay ediyorlar. Bilhassa .son. har: 
keti ile Almanya, Avrupanın ~r~ı s;n 
de kurduğu politika temelleri~ ~-ı~ı sa
atte altüst etti. Buna mukabıl obur ta
rafta umumi bir felç göze çarpıyor; Rus
ya dahili işlerile meşgul görünüyor; 
Fransa parti kavgaları ıçinde, otu~~ 

kalkıp müzakere ve münakaşa ve dah~h 
politika kombinezonlarile meşgul. İngıl
terede de son zamanlarda bu memleke
tin öted~beri en büyük siyasi kudretini 
teşkil eden bazı vasıfların ortadan kaybol 
maya başladığı, muhtelif zümreler ara
sında ihtilaflar çıktığı görüldü. Neden 
dolayı Almanya, İtalya ve Japonya bu 
kuvvetli ve büyük devletlere karşı bu 
kadar tecavüz.kir bir siyaset takib ed1-
yorlar? Bunu yapabilmek için cesareti 
nereden buluyorlar? Bu suallerle ortaya 
konulan meselenin ehemmiyeti aşikar

dır. Bunlan halle çalışalun: 

* Evvela Almanya, İtalya, Japonya. 
kuvvetle;ine dayanarak kuvvetli millet
lerin elde etmiş oldukları haklardan ken
dilerine hisse istiyorlar. Bu bakımdan 
haklan vardır; madem ki hak ku~etin· 
dir, madem ki onların da kuvvetlen var
dır ve şimdiye kadar ötekilerin hakları
na benzer hakları inkar edilmiştir, §U 

halde bunlann da böyle bir hak-iddiasın
da bulunmalan, kendi bakımlarından, el
bet haklı olmak icab eder. Faka:, bun
ların iddialan, asıl bu değildir. Bilhassa 
Almanya, 918 mütarekesi üzerine kuru
lan sulhlerin haksız ve adaletsiz tarafla
rına karşı isyan ctmi~ vaziyettedir. Bu 
da ona hususi bir kuvvet ve cesaret ve
riyor. 

İkinci derecede, İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasında mevcud menfaat birlik· 
leri pek mübhem esaslar üzerine istinad 
ediyor ve bunların umumi siyaset hare-

.,;a '"""' ..:ıı... .. _ ....... ,ıı.... \...,,..,,.,, !"raSinıta·menıaat birlikleri, yalnız bu-

...... ~----
Yazı Çok Olduğu irin 
Bagiin Konamaılı 

18 Mart 
(BtJ§ttıTafı 1 inci ıayfada) 

zümüzde mübalağa yoktur, tarihin sey .. 
rini tayin eden haklın kuvvetler arasın,. 
da Çanakkale zaferinin oynadığı . roli1 
tedkik etmiş olanlar, bu sözlerım;zı taıı• 

dikte bir lahza bile tereddüd etme~e~. 
Devir yapan bir zafer, dünya ta~~h~· 

de ismini bu suretle kaydettiren bu.yu~ 
vak'a... Türk milleti bugün onun y~rm~ 
üçüncü senesini bitirmiş oluyor. Yırmı 

üç senede Türk milleti daha pek ço'k za
ferler gördü. Anafartanın büyük kum~· 
danı, o tarihten birkaç sene sonra, Türk' 
milletinin bütün tarihinin kumıındanlıgı 
vazifesini aldı ve onu zaferden zafc~e 
sevketti. Devir yapan Çanakkale, ~e':'r 
yaratan kahramanile birlikte bu?"1IC b 

k Bir insan için çok okumak değil, fakat okuduğunu p.hsi Türklügu~ .. n en yüksek bir abidesini vucu· 
Kı.tab her ~aman için bir faydadırı fakat kita. dan. çı. an d k i hında kul ı d 

f dil müşahede ve muhakemeleri ile itmam e ere ca • de getirmiştir. Bütün Türk b~ba a~ ; bilgi ıahs! ihtiyaçlarımıza göre kafamızda tasıu e mıye- !anılmak üzere tasnif etmek J!zundır. Türk anaları, o günleri ve bugunlerı gor-

•~ce;k~o~lu;rsa;;fa~y~d~a~d;e~ğ~i~l,~y~e~d~e~k~t~e~§kil~~e~d~e;r·~=;~~~=::~~~~~==-~;;~~~;=::;~~;:::~~::;=:::'• ı müş olan her Türk, bu 5bidenin azameti .. 

S O N fF\\ A ] ni bir efsane ve destan gibi çocuklarına ( S ~ ~ fi IE5l A lbJI anlatmalıdır. Karanlık Lir dünya içinde, ~ l!!!!:i::. • ~ ~ bir millet için Çanakkaleyi ve Atatilrkil ~----~--------~.::::::::=-----~~-· B~a~~v'm h~rl~*k~MWyük~~clt~ 
Londrada yakalanan HERG·u·N BiR FIKRA . d savvur edilebilir mi? M. B. h Bir eseri /ilme alın 1 çanakkaledcki merasim Bir kasa ırsızı Çanakkale 17 caususıı - Çanakkale bo-

Boşuna Sevı•01·yorsun ! ~azı zaferinin y!ldönümü olan ıs-Mart gü-
nü için büy\lk hnzı.rlıklar yapılmaktadır. BU Meşhur Tomancı Balzac bir .. note:- ' büyük gün ı~ln zengin programlar tesbft ~ 

den b in jrank ödünç atm~ ve şoylc btr dilmiştir. T3ren Hastane bayın arkasındaki 
Şehitlik anı,!! önünde yapılacaktır. Gece hal 

sened yazmı§tı: kevlnde baJo verilecektir. Ayni günde de E-
cBin frank borç aldım, bu par~y~ en ceAbad ilçesinin Cumhuriyet alanında ATA-

güzel eserimi yazdığım zaman odıye- TÜRK heykelinin açılma töreni yapılacak • 
ceğim... tır. 

Euqeni.e G-randet ne§"edildiği za- Beşiktaş Jlalkcvindc 18 Mart toplantısı 
man noter, Balzac'a bir mektub uaz- Beşiktaş Halkevinde bu akş:un Doçent En 

ver Zly:ı. ta.rafından Çanakkale zaferi ha:a; mıc§tYıen: ı· e•en"nizi okudum, eıer1erini- kında bir rl!ylev verilecek, ayrıca Ulusal eler 

.. rama.n piyec;l temr.11 edilecektir. DaveUY zinı en güzeli olduğu muhakkakıır.ı> Halkevl idare memurla~ıından alınmakta • 
Balzac bu mektuba: dır. 
cHcrh~lde ondan daha iyi$ini de ş f1 Eminönü B:ılkevinde mera.slnı 

Meşhur İngiliz edibi Bcrnard av, ı m 1"mı •• .. Halkevlnden: Çanakkale zaferi yazacağ!.1!; .. > .. "' :ı • ·• .... :i~ euııaıgı zaman . . . filme h •• -• ,u~mllH!lU ~ ....... "'~""" uu AA94U.t s:ıat 
yesını, yeruden gore hazırlıyan us- (20,30) da Evimtzın Ca~alo"Jundald Mertel noter gene bir mektub YGZmı§tı: ı:. ıo 

ta edip, filın.iıi tecrübe gösterişinde bu • salonunda aşağıdaki program gibi kutıulıı -cBundan güzel eser olama.:.> 

lurunuş, bazı yerlerini be~enmPl'ni• ve ta- nacaktır. Du toplantı için davetiye yoktur. Balzac bu <tnektuba da cevab rcr- 6 -._.. Herkes gtJe'blllr. 

mifti: rihf kısımlanıı biraz daha uzatılmasını Program: Çanakkale zaferi: Abidin na-cBoşuna aeviniyorrun do.ttum, her istemiştir. Sonra, filmde rol alan artist • -.er tarabndan, Çanakkale §llrleri: Sevim 

günkü dünyanın siyasi hudud1annı mu
hafazadan ibarettir. Halbuki, bu statü
konun içinde iki varlık, iki hedef ve iki 
siyaset var: Rusya kapitalizme isyan et
miş bir cemiyet ve İngiltere ile Fransayı 
jdare eden bugünkü cemiyet nizamına 
muhaliftir. Demek oluyor ki bu memle
ketler Rusyaya tamamen emniyet ede
mezler. 

1 eserim bir evvelkinden daha ,.,.;,ez o- 1 ı eı· eril • f tt b 
1 

Levend Te Naki Tezel. Çanakkale hatıraları: •- ere şer me v en zıya e e u UDJnllf" Kemal Entln. Londrada cAçamıyacagun hiç blr .kasa lacaktır .• 
tur. yoktur!. diye övünen 46 yaşlanndaki • • Mehmed Çavuşun 

meşhur Al Caponenln arkadaşlarından Bir artiste Cumhurreisli/i ı 
Joııny, son günlerde Yakalanarak hapse teklif edildi ıngiliz mekteblerinde Anası yardım bekliyor 

* atılmıştır. Şimdi Hollywood'da film çevirmekte gapı/an garib bir (Baıtarafı l inci ••yfada) İkinci dere<ode bizzat Rusya ıayel a- En ince, en değerli ınaymuncuklar, 600 olan İrlandah tenor Makkorınak'a en tedkik bir hakikat var ki, bu azametli zafe-çı~ bfr tez tezadı ve siyaset tenakuzu llra kıymetinde İnırtllz anahtarları kul • meıtmr İrlandalı siyasilerin teşkil e!Uili rin bayramını bana haram ediyor. lçınde bulunuyor. Ylrnı! ııene evvel, her !anan hırsız, ıeceıerı ıaal 2 ile 4 arasın- bir grup namma birkaç kl§i müracaat Bir İngiliz sosyoloğu Londra mekteb • Ne zaman Çanakkaleyi düşünsem, yü. 
mill"..ti': kendi kendisini _idarede serbest- da hırsızlığını yaparmı1- Kasa!an açar • ederek, İrlanda Cw.muriyeti riyasetine !erindeki kllçüklerin manevi vaziyetleri zümü kızartan bir hicab, göğsümü kabarç~ hukum ve karar salııbı olması dava- ken de en sevdiği ıarkılan nunldanır • namzedliği kabul elmesi ricasında bu- ve islidadlannı anlamak için binlerce kü- tan gururun tadım zehirliyor: Çünkü sıle ayaklallllUJ olan bir rejim, •Müstem- mıı. Muhitinde zeııgin bir adam diye ge- lunmuşlardır. çük talebeye muhtelif sualler ıonn111tur. ben, maalesef biliyorum ki, Çanakkalede 
leke haktır, Ç~sl°".akyanm yüzde ~· çinen Joııny, verdiği kokteyl partilerle Artist her ne kadar, İrlandada doğmuş- Yedi yaşındaki küçüklerden 350 1fne ko- adını tapyan şerefli ôbidenin altında ya-Alınan kesafeüni ha•'7 ekallıyetıere ha tan Mehmed Çavuşun anası, yardımcısız . - • müdhiş sübe yapml§lır. aa da, Amerikan tebaasıdır. yun ile inekten hangisln!n daha büyük ,kim olması haktır. gibi kendi ana tezine _ bulunuyor! 

muhali! siyast tezler müdafaasına mec- Çünkü bu içti.mat hududlann değişmesiı lesinin yanı ba§lllda daha pek çok mese- nun daha büyük olduğunu zannettikleri- Daha iki gün evvel, 16 mart şehidleri-olduğu sorgusuna bu 350den ellisi, koyu. 
bur oluyor. Diğer taraftan bugünkü dUn- demek, bütün bu küçük memleketlerin leler vardır ve belki de bu meselelerin Din mezarlarım ıslatan göz yaşları henüz 
ya devletlerıne bir balı:ılacak olursa mey- siyasi hududlarının da üçüncü enternas- balli için Almanya ona Jilıurnlu ve fay- ni ve yüz çoeuktan yirmi beşinin hiç bir lı:urumadı. d d bf t k 

"Ik h bl ı vakit koyun ve buna benzer bir hayvan şeıı·dı . . k d 
1 

d""k an a r a un mu sa l eri ile bir yonal nüfuzuna girmesi demektir. şte, dalı da olabilir. Bundan dolayı, birçok ı erının ar asın an, on arın o • takım millksilz proleter devletler bulun- asıl korkıi, asıl te:zad ve tenakuz ve Pa- hallerde Fransaya ak görünen bir mese- görmediklerini anlamıştır. tükleri kanlardan fazla gözyaşı akıtan duğu görülür. Bir umanlar bütün müs- rfsle Londradaki kararsızlığın asıl sebebi le, !nglltereye kara ve !ngiltereye ak gö- Yüz çocuktan ıeksen beJI hiç bir vakit bu milletin kendisi için ölenleri, bu ka
lemlekeleri hlkimler aleyhine ayaklan- buradadır. Faris ve Londra, Merkezi ve rünen de Fransaya kara görünür. deniz görmenılJ. 350 çocuk içinde yüzü dar kahramanca ve bu kadar §erelli bir 
maya teşvkl eden Rusyanın bugün biı- Şarki Avrupa devletlerinin, icabında Al- Bütün bu sebebler bir araya geldiği za. köpek, kedi ve attan başka hayvan tanı- surette ölenleri unutabileceğin! sanmak, 
yük burjuva ve büyük çiftlik sahibi va- manyaya karşı Rusyaya dayanmak fik- man da eski İtilafı Müsellesin bugünkü maıııııktadırlar. Sosyoloğa göre Londra. nankörce bir şübhe sayılır. 
zlyetinde bulunan devletlerle birlikte rini kabul edebileceklerine ihtimal vere- unsurlarmı bir takım te:zadıar ve tena- nın küçük mekteb çocuklarından 40,000 ; Fakat ne yazık ki bugün ortada, bu de-
ötekilerin aleyhinde bulunması kendisi- mlyorlar. kuzlar içine diipnüş görürüz. Almanya- hiç bir iş için lstidad göstermedilderin • rece nankörce bir şübhe besliyebilecek 
ni manen %.ifa uğratıyor. * nın istifade ettiıw siyasf vaziyet budur. d ha kimseleri tekzib edebilmemıze mini ola-

" .,. en yat mücadelesinde muvaffak ola-uçüncü derecede, İngiltere ile Fransa- Paris ve Londradaki kararsızlıkların Buna bir de harbden fazla haksızlığa u~- bilecek bir insan var: 
nm Rusya lle birlikte müdafaasına çalış- bir kısım •ebebleri buradan, bir kısmı da, ramış milletlerin lçindeltl hisleri illlve Mehnıed Çavupm anası! •. s mıyacaklardır. tıklan buııü•kil ılyasl hududlar ve en- başka sebeblerden geliyor. Meseli, Fran- edersek bu memleketin emri vakilere bu İngiliz ilimi, büyült felılrlerdo 7qı7an Oğlunun namına ibide dlktiJ!inıiz bu 
ternasyonal ıtatülı:onun içinde bir takım sa için, dünyanın en mühbn meselesi Al- kadar eesareUe nasıl atıldıJlırun sebeb- küçilk çocuklann pelt çok te.Ylerl bilme- anaya yardım edilmesin! islemekıe, yer-
küçük milletler ve bunların devletleri manyadır; Almanya büyünıenıelid!r. in- Jetini kolay anlarız. diklerini söyliy.rek bunun çaresine hak- 111% ve haksız bir taleh<le bulunnıuı ıayı]. vardır lı:i Yarmkl Avrupa işlerinde bun. giltere için de dünyada Almanya mese- M•hittin Birgen malannı tavsiye etmektedir. nııyacağımdan eminim. 

iar mfihim roller oynıyacaklardır. Fin-;·=====:::=:=::===========::::::::=====:::::::::::=:::::;::::::=:=::::::::::::: Ve bu emniyettir ki, bana, bu satırları 
Jandlya, Estonya, Letonya, Lıtvanya, Le- "1 yüksek nazarlarınıza arzetmek cesarcti-Jıistan, Çekoslovakya, Macaristan, Ro- j s T E R J N A N, j S T E R ı N A N M A J ni veriyor. manya, Yugoslavya ve i1a., bu gibi dev- • 
letler iki nevi hudud değişme tehlikesi 
karşısında bulunduklarını pek güzel his
sediyorlar: Biri, A!vrupanın toprakları 
fizerine çfzilmfı bulunan siyasi devfot 
hududları, diğeri de bütün Avrupa ~t
miyetinin muhtelif sınıfları arasına çi
zilmiş Jçtiınai sınıf hududları. Rusya, si
yasf hududlann muhafazasına taraftar
dır, fakat, içtimai hududları, sınıflar a
rasındakı cemiyet hududlarını kfunilen 
değiştirmek şartile. Bunu gören bu kü-

.. k devletlerin derhal tüyleri ürpcıriyor. 

Ankara caddesinden aşağı iniyorduk. Yağmurdan sonra düğü fiatın yarısını peşin almak istedi: 
henüz tamamen kurumamış kaldırıml;ır üzerinde bir kitab - Kitablar elinde ya, dedik, biraz utandı, fakat arkasın. 
sergisi kurulmuştu, üç cildlik eski bir tarih gözümüze çarptı, dan da §U cümle ile mukabele etti: 

altın para zamanında basıldığı vakit beherine altmışar ku- - Tesadüfen gelip almayı unutursanız kitabları clldlemek 
ruş :liat konulmuş olan bu kitablarm üç cildi için sahibi otuz için sarfedeceğim malzemenin para.mu nasıl çıkanrmı! Ma-
kuruş istiyordu. lfun ya, bu zamanda kitab okuyan kalmadı, dedi. 

Verip aldık ve yapraklarının dağılıp kaybolması endişesi Altın para zamanında 180 kuruşa satılan üç cildi kAğıd pı-
ile eve götürmeden önce cildletmek istedik. Mücellid tanı· ra ile 30 kuruşa almış olduğumuza göre adam haksız da dt
rnadığımız bir adamdı, kitabları cildleınek için ileriye sür. fildi. 

1 S T E R j N A N, 1 S T E R 1 NAN M Al 

Naci Sadullah 
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1 [ Bu Sabahki 1-, 1
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ıı- Gazetelerde 

1

-;: _I \)~LLtatC~ 

Barselon bombardıman 
edildi, halktan 1200 kişi 
öldü, 2000 kişi yaralandı 

Vergilerde 
tenzilat nisbeti 

tesbit edildi 

7.:".~~~dugu~.~~ F!~~~ıe:.=. AL: E 
ilhakı karşısını!a İtalya başlıklı makalestn
de İtalya ile Almanya arasında bir Tampon A h - • 
devletin italynya temin edeceği faydayı • vrupa ercumercı 
mevzuu bahesedeıek : e lng ·ııe· re 

Musollni Berlln - Roma mlhverlnden V l 
eline geçiı'eceğl kazançlara Anısturya lstlk
Ialini feda etmiştir. Demekte ve Musollninln Yazan: Selim Ra~p FAn~ 

Roma _ Berlln mihverinden kazançlarmın o 
Ccbclüttarık, Ak~enlz, Şimall Atrika ıneae- ~ 
leleri olahllccE'f;ine işaret etmektedir. 

rta Avrupa hfidiselerinın sür'at

le inkişafı ve onlarla müvnzi ola· 

rak diğer bir takım meselelerın sürün
cemede kalarak bir hal şekline bağlana· 
mamaları, İngiliz kabinesinde bazı ra
hatsızlık emarelerinin belirmcsınc sebeb 
oluyor. Almanyanın Avusturya ile birlC'Ş
mesi karşısında eflatuni bir protesto ile 
iktifa eden İngilterenin tek fıili mukabe
lesi silahlanma programını hızlandırmak 
için tadil etmek oldu. Siyasetini İngil!e
renin hattı hareketine uyduı an Fı·ansa i· 
se, onunla birlikte hare!<:etsiz bir müşa
hid vaziyeti muhafaza ediyor. Halbuki bu 
gibi ahvalin icab ettirdiği tedbırler, ya 
emrivakileri gillügişsiz kabul etmek 
yahud açıkca vaziyet alarak fitle f il ile 
mukabele etmektir. 

'Jarse/on, son harblerde bir italyan generalinin 
ağır surette yaralandığını bildiriyor 

100 lira maaş alan bugün 
el.ne geçen paradan 4 
lira fazla para alabilecek Barselon 17 (A.A.) - Milli müdafaa 

nezareti kara ordusunun silah altına ça
ğırılan sınıflarına muadG olan bahriye 
sınıflarını silah altma dave~ etmiştir. 

Barselon 17 (A.A.) - Asilerin tayya
releri, bu sabah iki müdhlş bombardıman 
~apmıştır. 

Bırincisi, saat 7,45 de yapılmış, ikincisi 
40 kadar telefata bais oimuştur. 
Bırçök ağır yaralı vardır. 

Barselon 17 (A.A.) - Frankocuların i
l ı ı yürüyüşü bunlara kare:; mukavemeti 
.arttırmak ve harbı kaz.mmak için halk 
~ enıden gayrete getirilmektedir. Muhte
Jıf sıyasi partilere ve sendıkalara men
sub birçok kadın ve erkeğı taşıyan kam
;,\ on 'ar sokaklarda dol3şnıakta ve haıkı 
ga• rcte teşvik eylemektedır 

bunda 980 rakımlı tepeyi zaptettık. 
Burgos 17 (A.A.) - Frankist kuvvet- Ankara, 17 (Hususi) - Maliye Vekfı-

ler, 20.000 den fazla nüfusu olup Kat3 - leli buhran ve muvazene vergılcri hu
lonya ve Aragon eyaletıerı arasındaki kümlerinm bıl'leştirilmesi ve husıl o1n
başlıca yollara haklın bulunan Kasp şeh- cnk vergi nisbetinin tahrifi iıe kazanç 
rini işgal etmişlerdir. vergisi uzcrine teksifi hakkında hazırla

Barselon ile Valans arasındaki müna- dığı kanun projesini bugün Başvckaleıc 
kalat ciddi surette tehlikeye maıuz bn- takdim etmiştir. Pro]e yarm İcıa Vekil
lunmaktadır. leri heyetinde görüşülerek son şeklini 

Salamanka 17 (A.A.) -- Resmi teblig: alacak ve Btiyük Millet Meclisine sevko
Kaspın ihatası hareketine devam ettik. lunacc1ktır. 

Frıınkist kuv\•etler, Aragon cebhcs·n- Ögrendiğime göre hazırlanan projede 
de elae edilmiş olan arazinin tathirine kazanç, buhran ve muvazcnl! vergileri 
girismişlerdir. Düşman, Kasp önünd bu- kanunlarının istisnalar kısmı yeni bif 
yük bir mukavemet göstermektediı. şekle bağlanmış, küçük maaş ~e ücret 

1200 ki~i öldll sahibleri, büyük maaş V" ücret sahiblc-

Resmi tebliğler 
Barsclon 17 (A.A.) - Milli 

nezareti tebliğ ediyor: 

Paris, 17 (Hususi) - Ünited Press bıl- rine nisbetle biraz daha Iazta himaye e
diı iyor: Barselonun hombardımanı nl'ti- dilmek yoluna gidilmiştir. Proje~ c bir 
cesindc 1200 kişi ölmüştür. İki bin kişi- cedvel bağlanmıştır. Bu cedvelde küçük, 

müdafaa den fnzln da yaralı vardır. Atılan bom- orta ve yüksek maaş ve Ucrel sahiblcri 
ha lnrdan çoğu. otobüslere,_ şi.mcndifer is-

1 
muhtelif kısımlara ayrılmak surctile 

tasyonlarına ısabct ıetmıştır. Gene~a~ bunlardan kesilecek ka7.anç. buhınn ve 
Fı anko son muharebenin cere) an ettığı muvazene vergisinin birleştırilmesinderı 

Duşman bugiin de mühim tayyare ve 
toıX'u kuvvetleri kullarnrak taarruzuna 
devam etmişse de De!a!cerısayı muha.:ı:ı-. 
ıa C'tmek teşebbüslerini akim .bıraktır

dık Esir edilen birçok İtalyan gonullüle
r İtalyan generali D(.ilman ... arinin kar-
11ıncan ağır surette y:ını.~ancığını teyıd 

< tmi !erdir. 
Ka:spe mıntakasında, topçumuz duş

manın bir barut depo:.unu infilak rttir
miş ve mühimmat dolu birkaç kamyonu
nu ateşe vermiştir. Ayni mıntakada bir 
ham muharebesinde ikı di'i~man tan•a
ı·esini düşürdük. 

Merkez cebhesinde, Kastellanm cenu-

harrkfıt sahasına gelmiştir. hasıl olan ~eni nisbet ve tenziUıtı tt'sbit 
Harsclonda ölenler ediJmiştır. 

Londra 17 (Hususi) - Fı ankist tay Hava koruma vergisi aynen muhafaza 
yareler bugün müteaddid defalar ~ar- edilmektedir. Buhran ve muvazene vcr
elon'u siddetle bombardıman ctmlŞ - gilcrinin birleştirilmesi ve hasıl olan n:s-

1erd;r . . . . ~ betlerde tenzilat yapılması devlt't vari-
Şehir pan.k ve heyecan ıçındedır. Ög datına yılda 4,5 ila 5 rnılyon liralık bir 

leden evvel } apılcın bombardım~n ne - tesir yapacak bir mahiyettedir. Hazırla
ticesinde 260 ve öğleden sonrakın.de 75 nan cedvelin ana çizgileri henüz knt'i 
kişinin öldiiğü haber vcrilmektechr. Ya olarak bilinmemekle beraber mütemmim 
nılıla.~ın sayıs~ pek fazladır. •. malftmata göre mescld ayda 100 lira üc

Dun gecekı bombardıman dort saat retli olan bir istihkak sahibi bugün eline 
devam etmiştir. geçen paraya nisbetle önümüzdeki hazi-

Yu g o s-1 av-ya-, -ç e ....... k u-s 10-V a-k y-a-y a kar ş 1 ~";'~~~•ren 3 ııa 4 lirn fazla para ala-

teahhüdlerine riayet edecek Ye m gemilerimiz 
Yugoslav Ayan Meclisinde Avusturya meselesine de Denizbank Almanyaya 3 
emas edilmiş, Başvekil mühim beyanatta bulunmuştur gemi daha ısmarladı 

_ Ankara, 1 7 (Hususi) - Denizb:mk 
Be!grad 17 (Hususi) - Ayan mecli- sebetlc irad edilmiş olan 1.1~.tuldarı \'e Almanyaya J yeni gemi ısmarlamıştır. 

sın de, büdccniıı müzakereleri esnasın - bilhassa meb'uslardan Banıç ın nutku - Bu gcmilcı den ikisi beşer bin tonfük -
<11 Stoyadinoviç sorulan bazı suallere nu iktibas ctmı:>ktedirler. tur. Bu husustah mukavele Denizbank 
c.e, ab vermiş ve Çekoslovakya hakkın- Baniç, şöyle demiştir: Viyana Bal- tarafınc1an imzalanmıştır. 
o da şunları söylemiştir: kanlarda komünist propagandasının 1 

A 1manjanm, ÇekoslO\·akya htiku - merkezi hal:ne gelmişti. Avustuıya, Büyük Ziraat 
kongresi 18. 

,,,,,,,,,.,,.,, 
T1111 - Ah'll~d Emin Yıılman .aBlzlm ver

dl •imiz t:ırnek 1slmll lb~şma)f.ılesinde Al• 
ımmyamn Avusturyayı cebirle ilhakını tak
bih, bizim Boğazlar ve Hatay meselelerinde 
ve imtı~azlı şirketler işinde tuttuğumuz yol
da yiıriımesl lüzumunu derpiş ederek: 

(!Bu yaman orn"~e aykırı duşen herhangi 
bir hareketi ho.ş germek, Türk mllll siyase
tinin ruhunu ve üstünlüğünü a.tllamamak 
dcmektır.11 olyoı. 

,,,,,,,,,.,,.,, 
Kurun - JI, .. ıın Us cİyi haberler. başlıklı 

bnşmakaleslndc, Cenevrede Hatay ana yasa
sını muzakere eden eksperler komitesinin 
me<;alslnl bitirme~ üzere olduğunu söyledik
ten sonra, bu sı>fer tam ve kat1 blr anlaşma 
ve uzlaşma imkanı hasıl olacağı müt.aıeasını 
yiırutmekte "e hfıdiselerln inkişafını bekle
mnktedir. ............................................. -·-··---
Atatürkün 
Hayatına aid 
Makaleler 
Ankara 17 (A.A.) - Tıirk Tarih Kutu

mu tarafından üç ayda bir neşredilmek
te olnn Belletenin 3 ve 4 üncü sayıları 

bir arada \"e çok kıymetli ilır.i makalele
ri muhte\•i olarak intişar etmişLir. Bu 
nüshada Türk Tarih Kurumu asbaşkanı 
Profesör Bayan Afet'in cMukaddes ta
banca. adlı ve Atatürk'ün hayatına aid 
çok değerli bir makalesile Hüsrev Sami 
Kızıldoğan'ın gene Atatürk'ün hayatına 
aid Vatan ve Hürriyet, İttihad Terakkt 
adlı güzel bir yazısı mevcud olduğu gibi 
Tüık Tarih Kurumu üyelerinin ve diğer 
ilim adamlaıının Türk tarihine dair ori
jinal etüdleri ve ayrıca birçok vesikala
rın ve eserlerin fotografileri de vardır. 
Her nushası Türk tarihine aid en yeni 
malzPml" ııll ı:.tiicllorj .ihtivet eden DcHctt.:n 

ilim alemındc gittikçe ehemmiyet kau
nan bir me\ki almaktadı:. 

Osnıanlı 
Bankasından 
Alınan kredi 

Ankara, 17 (Hususi) - Osmanlı 
br.nkas1 ımtiyaz müddetinin temdidi 
hakkınd3ki kanuna ek kanun layihası 
encümenlerden geçerek meclis ruzna -
mesine alınmıştır. Büdce Encümeni 
mazbatasında Hiyihayı tasvib etmekte 
'e şu .rralı'.'1matı vermektedir: 

1 ,250,000 İngiliz liralık kredi hak -
kınd· ahiren hiikıimetin Osmanlı ban-

ı et· nezdinde mtisaid ve teskin edici Kıal Alck andr'm katlini te:;hil etmiş 
bıı •esir yapan teminat Yermiş olduğu- Yugoslavya'lın tahribine çalışan bazı 
:m Jı oer aldım, Çekoslovakya Cum - mürtedlcre , esair unsurlara melce teş-
l.ıu yetine karşı olan teahhüdleriıniz kil etmiştir. 
Küçük Antrınt çerçevesi içinde müte - Mumaile) h, Yugoslavyanın bugün 
kab l leahhüdl('rimiz cümlesindendir sarih bir voziyete sahih olduğunu ve 
, e hükumetimiz bu teahhüdlere riayet Almanya gibi kuvvetli bir komşusu bu 

Nisanda toplaıııyor knsile yaptığı anlaşma mucibince hu -
kumet bu parayı 31 Mayıs 1942 den 

eci"' ·ektir. ıunduğunu c:;öylemiş ve Hitlerin şu söz-
Belgrad 17 - Blitün gazeteler, leı ini lıat!l'!atmıştır: 

19 38 - 39 ll"~ li sC:'nesi büdcesini ve ma- « Yu0oshvyunın bi.iyük, kuv\ etli ve 
1.,\ c kanununu 92 reye kar~ı 196 reyle hür olmasını arzu ederim.» 
k t'ı surette kabul etmiş olan ıneb'u -
sıın ıncclisinir. bn kararındaki ehem - Baniç. Hillerirı bu beyanatının Al -
ınf n-tten lmhsetmektedirler. manya için bir teahhüd teşkil etmekte 

Gazeteler, nyr.i zamanda bu müna - oldu ~unu 5.Öylemi~tir. 

------~----------···· 

"İngiltere Avusturyanrn ortadan 
kalktığını tammak mecburiyetinde,, 
Lord Halifaksın Lordlar Kamarasında Avusturya 

Çekoslovakya hakkındaki mühim beyanatı 
ve 

Ankara 17 mus~ıs1J - Buyuk Ziraat kon- itibaren iadeye başlıyacak ve tama-
rcsı ıs :ı!S!ln pn .. :ır gunü Başvtıkll Celt\l Ba. m•nı 3 l Mayıs 1946 da iade etmiş ola

yar tarafm"ıtn açılacaktır. Kongreye meclis caktır. Hükfunetce bankanın tedavül
ılrnnt v ik~ıs:lrt c:1cumenleri flzalarile zira
at enstıtusıı ProfE.' ... ör ve doçentleri, nlnkadar de bulunan Lan1'notlarının tedavülle -
muessese m1irhir1e:I, vlliıyct ziraat odnlnrı _ rine nihayet vermek hakkı banka lchi
nın scçecc~! çlfMlerle bırlikde olmak iızc- ne olarak 31 Birincikanun 1946 tari -
ı e 500 ki ı 1.~tırak edecektir. hinde ba~lıy::ıcnktır. Halen bankanın 

Konuşulacak mes_eıcıer aıa,,ında buğday, 203 122 l' l k b k tl t d "ld 
p.ımuk ve mcıv.1.cılıgımızın lııklşarı husu - • ıra ı :ı.n ·no arı c avu e 
sundn aıınnc'll> a"elertn nelerden ibaret ol - bulunmaktııdır. 
d•ıf\u vr.u·dır. -----------

'Meml"' eHtnJi', mütehassıs bir hey'et tn - Çekoslovakyadakl 
rafından, cof:rrnfi mevkileri nazarı ltlb:ı.rn a- A 1 l hl 
lm::ırak on bolgeye ayrılmıştır. Her bolgcnln, lllBIJ ar mu 8Tİyet 
tabii şartı .. rına göre ziraat yapılması temın Jsf iyorlar 
edilecektir. Kor.gr", halkevinde toplanacak 
ve bır hafta ı:iııecektır. Praı:{ 17 (A.A.) - Alman Çiftçıler 

• -- Birliği. bir beyanname neşretmiştir. Bu 
'T" •• k l be~ annamcdP mukadderatı Almanya 
~ ur - ran mıllctinin mukadderatına bağlı olan 

D l .... Südet milletinin hayati mameleklerini 
ost ugu lmüdafoa içb birliğin bütün kuvvetini 

Ankarc\ ı 7 • Sadabad paktının j _ sarfed:c~ği beya'1 olunmaktadır. 

Bugün en anlamak istemi) enlerin dahi 
anlamış oldukları hakikat şudur kı İngil
tere Milletler Cemiyeti misakına muga
yir olarak her yapılan harekete muarız. 
dır. Fakat böyle hareket E:dıldi diye de 
mcşruiyet ve hakkı müdafaa etmek için 
İngilterenin tek bir insan feda etmek 
fikrinde olmadığı da anlaşılınıstır. Ve bu, 
hayati menfaatleri tehdide maruz kalın
caya kadar böylece devam edecektır. 
Şu hale göre yarın Çekosıovakyadaki 

Alınanların vaziyetile meşgul o~mak is
tıyecek bir Almanyanın bu arzusu la, 
Çek istiklfili tehdide uğradığı takdirde 
dahi fiilen muhalefet etmiyccek, demek· 
tir. 

Amma Çekoslo\i akya ;ıe ittifakı bulu
nan Fransanın böyle bir vaziyette hareke
te geçmesi İngiltereyi de onunla bera· 
bel' yürümeye sevkeder mi, etmez ır.i? 
Bu nokta şimdiden kestirilemez. Fak:ıt 

daha evvelden mutabık kalmadığı tak· 
dirdc, Fransanın böylf' bir harC'keti kar-
şısında İngilterenin behemehal Fransa 

ile birlikte yürüyeceğme hükmolunamaz. 
;Mmeu r l,;Cmıyctının aczı sabıt olduk. 
tan soma İngilterenin kabul etmi gorün
duğü esas, Milletler Ccmiyetı beraberlı
ği temin edilmediği miıddctce kol ektıf 
hiçbir harekete iştirak etmemek ve k ndi 
menfaatlerini doğrudan doğruya alakadar 
eden mevzular ortaya atılmadan da başlı 
başına bir harbe girmemek. 
Dıkkat edilecek olursa göıüli.ır kı İn· 

gılterenin kabul etmiş olduğu bu hattı 
hareket büyük bir t'lastikiyeti haizdir. 
Onun bu hali, şunu demek ister ki, ben 
harbi istediğim zaman, istediğim şartlar 
dahilinde ve kendimce icab ettiğıne hük
mettiğim zaman yapacağım. Hadis3tın ve 
benim olrnıyan menfaatlerin ıcbarile si
lahlı bir ihtilafa sürüklenmiyecı:ğim. Ba
zılaı ına göre, bu telakki, pek zoraki bıt' 
tefsir sayılabilir ve Frenklerin tabirmce 
hakikati saçlarından tutup ortaya çıkar• 
mak nev'inden bir gayret dnhı addoluna
bilir. 

Fakat memleketinin kimse • n korkma. 
dığını ve icab ettiği zaman harbetmesfnl 
bileceği gibi bugünkü şartlar içinde gi• 
ı·işeceği harbden en emniyetle galib çıka· 
ca~ına emniyeti bulunan memleketin ge
ne İngiltere olduğunu söyliyen lngıliz 
hariciye nazırının bu ifadesi; benim yu• 
karıda tefsir kılıklı kaydettiğim mulaha· 
zalardan başka bir şey değildir ve İngil
terenin öyle sanıldığı gibi hedefsiz bir po. 
litika takib etmediğini iddiıı eden Başve. 
kil Çemberlayn'in bu sözU, her halde. boş 
yere ortaya atılmış bir rnf değildir. Fakat 
insanız. Hadiseler o kadar sür'atlı bir se• 
yir takib ediyor ki, buna, en sabırlılarımı· 
zın dahi eyübane sabrı kifayet etmiyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Hayat ucuzluğu 
İnglliz Hnrlclye Nazırı Lord Halifnks'ın Fakat bugün için Almanyayı tuLt~ğu yol - ran n•t>rlisı 1nrafından tasdıki münase-1 Bırlık, hu maksadla yakında par-

Lt>rctlar Knmnr.-ı--ında Avusturya meselesi dan çevircc..:1.<: h•ç hlr şeyi yapm:ık ıktıdnrın- betı'e İran harıc \'e veziri vek li B Ad- lnmentrı)a üç kanun Iay'hası verec'C"k- Mu."tehassıs fstanbul ve 
hakkındaki beyan:ltını dün kısa vermlştlt. dn değildir. n·•nun içindir ki Inglltere hü-ı . · . . • · .. lir 
Bu beyanatı., mühim kısımlan hakkında ge- kümctl Av•ıstııl'va ~evletinin bugün ortadan le ı c haı c.\e vrkılı Dr. Tevfık Ru~ - . İzmı·rde tedkı"kata 
ıeıı t lgraf şudur· kalkmış oldıı~~nu ve Alman devleti tara -

1 
tü .\ -; aı ,ı · nda samimi te ı flar le- 1 Alın n mil ivetinin Çeko lo -

Londra 17 _ Lordlar Kamarasında A _ fındJn tamnmııe t"onessuı edllrr.ek uzere bu- a' ı c u ıMu .ıı. \,ık) ach tınımrı~ olan iki milliyetin başlıyor 
Vu~turya h:.rt• .. ct"rinl anlatan Harlcl ... •e Nn - lundu~uıııı hr.•mıı. .. mecburi.re indedir. Ple- hukukuna mü"avi hukukun tasdık ve k I"' (H • H 

~ - ~ " " ı · · An ·ara ' ususı) - ayatı u • mrı Lord nallfeks, demiştir ki: bls.tln yapıldıf'ı Ş.'L"tlara bnkılırsa. net cc ı }7.mı"r Fuarı ı"çı"n kyidı. . 
1 kk tl " h d · k' " ı · ktur · .. 17 atmak için Isviçredcn gelen profe-A ı i i ı ıa · ııı a Ş·•P Pye uşme .e mun )O • 2 - I\.·u· lt • ~ ı ,,1, ı'ktısadı", ıdaı.; \'e ıc -

Dunyn E'!'b.ın u:num yes n ıeyecana gc - ıı h k" ti İımır 17 ( A.A.) - Fuar mJna~cbc- .. • sör Loren İstanbula gitmiştir. Orada the:.1 keytlyd şu çok çirkin hakikattir: Her- Çekos:ov:ıkyE>ya gelince, Ber n u ·ume t'r ::ıi, milli muht cıri) et. 
hangi bir slyn•etln takibinde ne muahede _ tarafından Çekosıovakynya bazı temln::ıt \e- tile İlmire ~elecC'klere geçen sene .) a - biı müddet .kaldıktan sonra evveli İz • 
lerln metnine ne de enternasyonal hukuka as rlldlf;I do"'rudur. Eğer Almanya Avnıpada pılan tcn1:ı:ıtın lıu sene de a) nen ka - 3 - Köy :k•i~adiyatının hımayesi. mire, sonra Adanaya giderek tedkik • 
il riayet cdllmiyor. Bunların Hlç blr tesiri kal sulhün i~ame::ınt istiyorsa .-ki bun~ s::ıınimi bul edildi•"" ) alnız 15 günlük ve bir Oahı"lı"ye Vek'ılı' sehrı"mı"zde lorde bulunacaktır. 
nıamıştır Bu sahada yegtuu. sözünü geçiren yelle lst.d.ğU ?.arınedlyoıuz- katı olarak ı l k h Ik t' t b'l t' l 1 İ h 
kuvvet v~ ya'nı?. kuvvettir. Tarihte emsali ve mükerrer ctefıtlnr verdiği bu teminata bit- a.): ı a • ~ca~e .. ı e ı a an arın 7: - D:ı.hlliye Vekl!l Şükrü ~aya bu sabahki .. Profke;?ru; b~ t~.d~ik seya dati oSn gün 
törülınemlş ?:!r emrivaki ile karşılaşmış bu - tabi riayet edecektir. Butün meseleler hak - mı~de as~ ~ı .kı _7un kalmak mecburı - trenle <:f'hrlml"'r gelmiş, istasyonda vllAyet, s~rece ır. ..r0}~~.or~n ya.?ın a ana • 
lunuyoruz. Vlikl!\ MUletler Cemı,etı bu me- kında Büyiık Brit:ınya hükfunetı Fıans.ı. ile, yetı kone.ıurru • ıu rndar makamlardan zabıta. beled ve ve parti erkAnı tarafından yı Umum Mudu::-u, fıat murakabe Mü. 
ıete Ue alüadar olmakta tamamUe haklıdır. s1kı tema.ıı halindedir. Fu ı 'wm it> 'ne bi dirilm' tiı. düru Talha bulunmaktadır. 



4 Sayfa 

Havalar bozuk gittiğinden 
sebze. fiatları yükseldi 

Sebze Halinin inşasından sonra bir Hal binası daha 
yapılacak ve pastırma, patates, yoğurt, yumurta gibi 

maddeler bundan sonra burada sahlacak 

SON POSTA 

Bu şehir bizimdir 
onu benimsemeliyiz 

1stambul Belediyen Taksim Cum
huriyet caddesinin ortasındaki ağaç
lık kısmın kenaTlarına yeşillik husu· 
le getiTecek küçük fi:da.nlar diktiTdi. 
Yaz gelince bu fidanlar yeşi!lenece1: 
ve 1İ.O§ bir manzara hdsıl edecek. .l<'a
kat esefle görüyoruz ki bazı insanla,., 
kendilerinin olan bu şehri benimse
miyecek kadar Iakaydi gösteriyorlar 
ve caddenin bir tarafından öbi.ir tara· 
jına geçmek için, biraz zahmet edip 
yürüyerek durak yeTlerinden geçecek 
fleTde bu fidanları çiğneyip geçiyOf'• 
lar. Hem zarar vermek, hem de ıehir
cilik hareketlerine Zakayd bulunmak 

Mart ıa 

Dünkü içtimada bu karara varıldı ve meclisi idareye 
belediye ile temas etmesi için salahiyet verildi 

Haliç fit'ked NpUrlamıdan biri 

Hal.lç vapur]an ıirketi umumi hey- tarafından dava edilen aidatın mahke· ============='='- ~ti _dün öğl~den evvel "biri alelade, di - nıece tahsiline hükmedilmişse de şir • Zehirli gazlardan ,gen fevkalade olmak uzere iki toplantı ketin halihazır mevcudunun hakDd 
yapmıştır. kıymetleri borcundan çok fazla ve im• 

nokta.nndan mü.zaaf blr kabahat te1-
kfl eden bu haTeketten vazgeçilJMk 
çok doğru olu1". Bunun için zabıta mü
dahalesi istemek ağınmıza gidiyor. 
Bu kı&ım halkımızın ıelim. hisnne mü
nıcaat ediyor ve kendilerini insafa 
davet ediyon&Z. 

k t db• 1 • Alelade toplantıda idare meclisinin ,tiyazı da baki bulunduğundan, bir de orunma e ır erı bir yıllık çalışma ve mürakib raporlan ecir misil davası görülmekte oı .. 

Şehrimizdeki ıebze dükk4nlanruıan oirl 

İstanbul ve civarında havaların bo- Mersin limonlan 100 tanesi 1 70 - JSO, 
'11k gitmesinden dolayı sebze az gel - İtalyan malları 130 - 160 kuruştur. 
mektedir. Mevsim sebzelerinden prasa Yoğurt fiatlan da yükseldi 
ve labnanın toptan fiatı 3 kuruştan S- Havaların şiddetli gitmesi süt istih-
6 kuruşa yükselmiştir. salinin azalmasını intaç ettiğinden şeh-

Kereviz toptaT\ 1 O - 12, havuç 7 -. 8, re gelen yoğurt da azalmış ve fiatlar 
kamibahar 6 - 16 kuruştan satılmak - yükselmiştir. Bir hafta evvel 60 - 1 1 O 
tadır. ).turuşa satılan 7 kiloluk tenekeler 100-

Diğer taraftan Cenup mıntakala - 160 kuruşa yükselmiştir. 
larından yaz sebzesi gelmeğe başla - Piyasada yağsız, az yağlı ve tam 
mıştır. Adanadan günde SO - 60 küfe yağlı üç çeşid yoğurt bulunması ve 
bdar bakla Ye bir mikdar bezelye ve bunları yekdiğerinden ayırdetmek im
maTUl ~cl.moktedi.r BRltlsa ve bezelye kansızlıi!ının ortt:.dan kaldırılması ve 
toptan 4S - SO, marulun tanesi .f - S malların cinsine göre etiket konulmak 
kuruştur. surctile bunun da önüne geçilmesi lü -

Bugün vali muavininin 
riyasetinde büyük bir 

toplanb yapılıyor 

Karadeniz ve Anadoluda kışın de - zumlu görülınektcdir. 
vam etmesi, patates müvaridatıru azalt Yeni halin inşası hazırhldan Vali muavini Hüdai Karataban 
mış, Bolu ve AdRpazar mallan .f - S, Meyva halinh yanında yapılacak Bugün Vali muavini Hüdainin riya-
Karadeniz mallan 6 - 9 kuruşa yüksel- sebze halinin kurulacağı sahada mev - seti altında kaza kayına.kamlan ve se -
miştir. Soğan 3,7S kuruştur. cud eski duvarJar yıktınlmaktadır. Bu ferberlik müdürünün iştirakile bir top-

okunmuş, bilanço vaziyeti tedkik edil - duğundan bunların nazarı dikkate alı· 
miş. ~e idare ~e~'eti int~abı ya~ıla~ak narak belediye ile yeni bir itilaf yapıl
e.ski ıdare hey·etı aynen ıpka edilmiş - ması kararlaştrr.lmıştır. Gerek bu iti
ür. .lafı yapmak, gerek diğer tedbirlere 

Bundan sonrıı. fevkalade bir toplan- müracaat olunmak üzere idare mecli • 
tı yapıimış ve şirketle belediye ara - sine tam ve vasi bir salahiyet ver"l • 
sındaki ihtılaf görüşülmüştür. Bu top- miştir. 
lantıda hissedarlardan bir çoğu söz a- Belediye ile şirket arasındaki ihti • 
lara.k şirketin belediye tarafından sa - laf ha11edilPmediği takdirde idare mec
tın alınma isteğine itiraz etmişlerdir. lisi hey'eti umumiyeyi fevkalade içti • 
Hayli münakaşah geçen fevkalade top- rnaa da,·et edecek. netice hey'eti u • 
lanb sonunda hPy'eti umumiye fesih rnumiyeye arzolunacak, o zaman ica.b 
kararı vermemiştir. Kongrede okunan ederse fesih ve tasfiye kararı verile -
meclisi idare raporuna göre, belediye cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kartalda da et J Jrak Kralının 
Ucuz satılacak Doğum gilnll 
Kartalda et 45 kuruşa satılmaktadır. Irak Kralı Birinci Gazi'nin doğumu 

Kaymakam ~t~ 3~. kuruşa satılma~ı için lşerefine şehri~iz. ~k konsolosu tara
kasablarla goruşmuş, kasablar eti ucuz fından ayın yırnıı bırinci pazartesi ak· 
satmak için az kir almayı videtmişler - §al1ll Perapalas salonlannda bir suare 
dir. Mezbaha ücretleri de indirilecektir. verilecektir. 
Bir kaç güne kadar ucuz et satışı başlı - ----------------
yacaktı.r. llllllfflllllll Şehir Tlyatroau 

Dram kısmı: 
Meyva ftatlan sene sebze halinin ikmalinden sonra lantı yapılarak zehirli gazlardan ko -

Portakal Rize, Dörtyol, Finike ve diğer bir h:ıl binası daha yapılacak ve runma teşkiJatının kuvvetlendirilme • Şoförler ve kunduracılar intihabatı 
:Alfilyeden gelmekte ve mevsim sonu şimdi satışı serbest olan ve müessir bir .si hakkında müzakerelerde bulunula - tstıfa ~en Şoförler Cemiyeti idare heyeti 
olmasına rağmen fiatlarda bir yüksek - kontrolden mahrum bulunan yoğurt, caktır. yerine yenisinin se~llme.si için 28, 29, 30 mart 
lik kaydedilmemektedir. yumurta, patates, pastırma ve benzeri Halihazırdaki zehirli gaz kurslarına günleri lntlhab yapılacaktır. Seçim, Şoförler 

Son hafta zarfında fstanbula 6600 yiyecek maddelerinin de bu halde sa - yeni kurslar ilavesile gaz temizleme e- cemiyeti mPrlı:ealnde yapılacaktır. 

1111
11 bu akşam saat 20.80 da 

H FIDANAKI 
111:::111 J 

8 perde 
Yazan: Pıtndeli Horn 

tandık ve paket portakal gelmiştir. tışı temin edilecektir. kiplerinin takviyesi çarelerini araştır - Ayakkabıcılar Cemiyeti idare heyeti Aza-
__..·-_._ - mak mfü:akeratın esasını teşkil edecek- aının yarısının müddetleri tamamlanmıştır. 

Komedi kısmı : Bu akşıtm saat 
20.30 da 

Toplantılar : Müteferrik: tir. Halkın kurslara devam mecburiye- Kunduracıların intıhablan da Cemiyetin 
tinin bıraz daha şümullendirilmesi ve merkezlncle 11 nisanda yapılacaktır. 

TDrk Kadın Hekimleri toplantuı Baron Roç:H ıehrimize geldi devam etmiyen1erden evvelce verilen i 1 
DALGA 
Komedi 3 perde 

Yazan : Ekrenı Reşid 

Ttirk K'ldın Hekimleri Blrllll Wncl top- Evvelki gün ]imanımıza gelen Sa - bir karara göre alınması lazım gelen pa IBTU BUL SAD TBB 
Jantısmı ıpemletetin aDzide Jtnetoıogiarı lle tuniya Framaz seyyah vapuru ile ayan l tah "lin ·ı i · · febzadebaşı «FERAll• alııemada 
'l'ürk Tıb Cemlrt'tı salonunda Prof. Ali Esad . . . . . ra ceza.arının sı e geçı mes ıçın 
Blrol'un ba•tanııtı altında yapmıştır. meclısı izasındaıı Roçıld de şehrımıze yeni bir karar VE!rilmesi muhtemeldir. 

Prof. Upmann Prof. Tnftk Rem • gelmiş, bir gün kalarak şehri gezdik -
11. Prof. AU !:.!ad Birol, eenı can- ten sonra dün memleketine dönmüş • Donanma piyangosu 
... teaaJtıf AtlltlPri mtllılm nk'alar • tür. *n bahaetml§lerdlr. Bel d. . h 'ta be.ı Donanma Cemiyeti İkramiyeli Tahvi • 

Münak'lŞ'lla?a: Doçent Naf!d, Doçent Kl- e ıye ımar !e ar~ ıu lat Piyangosunun 15 mart 1938 günü ya. 
mn, Doçe:ıt tbre.hlm. Zeki Teırtq, Ştıtrtl, A- ll'Dd&rlerı geldıler pılan 66 ncı keşidesinde ikramiye ve a-
m Pltret, Diindar, Btkmet, Baft, Vefik, Bür- Yapı ve yo!lar kanununda yeniden morti isabet eden tahvil numaralan ıun-
Jwı tştirak etmişlerdir. yapılan tadilat etrafında fikirleri alın- !ardır: 

Denlzbank teka&d sandığı idare mak üzere Ankaraya gitmiş olan bele- Keşide~e itfa olunan Tertip 
hey'eti toplantısı diye imar şubesi nıüdürü Ziya, harita Numaralan 

Yeni kurulan Den1zbank tekaild aandıtı dairesi müdürü Galib İstanbula dön - 374 990 2258 2532 4500 4685 
idare boy' et! bugtın llk lçtımamı Denlzbank müştür. 6529 7011 7121 8552 8997 
mnum mtidtır mua'riıılertnden Tabir Kn - y . .ril . k. el · 
bbln riy&'9tl altında ,apacaktır. Tekaild em geti en zıraat ma ın en İkramlye isabet Eden Numaralar 
IUldıll ıdnre hey'etl mtldtır muavını Tabir Vilayet Ziraat Müdürlüğünün Av • İkramiye TL. Tertib No. Sıra No. 
Snlı:eb, Den!zyollan mubuebe mildtlril B • rupadan yeni getirtmiş olduğu Ziraat 1000 374 2 
ahı, tahllslJe ve fenerler ltletmeal muha.se- ,makinelerinden Bursa İzmir ve Adana 150 990 22 
... müd6ri Nazım, Uman lfletmesl muhase- z· k hl · 'l K' b h '*1sl C<mı41d, AkaJ muha.ııebeetııl Balld Te ıraat me te en ı e araca ey ara - 100 '7121 55 
fa'brlblar muhuebedll lluraddan mtıte • sına göııderilece1' olanları yola çıka - 10 7121 20 
IHtlldlr. nlmıştır. 10 8552 99 

Pertemiyal pcell Emin6nlhıde 3 lokanta kapabldı 10 4685 9'l 
latanbul Pertevnlyal Llaesl Mezunları Ku- Eminönil mmtaka.sı belediye me - 10 2258 41 

nmunwı tertlb ettıll <Pertemıyal Oeceal> murlarının ini bir teftişinde dükkBn - 10 1011 35 
amartuı rtmfl aqamı D&t n den sabaha 1 . t t k1 .. ••1 .. 1 k .. 6529 ., 
bdar c'!en..'D etmelı: 11ere 'Onyoıı l'ranaes arım pıs u tu .an goru en uç o an- u 3 
lalorılannda ,apılacaktlr. ta üçer gün müddetle mühürlenmiştir. 5 8997 71 

Anadolu yakuı Atlupor Dün ubah aıılzele <\'du 5 8997 14 
ldilblhılhı çayı Rasadhanede!\ tebliğ ediliyor: 5 990 9'l 

.Anadolu 7ata.a Atblpor kltlbtl taratın - Dün sabah saat üçü SS dakika 27 sa- IS 2532 ?3 
lan 6nümtl!detl Cumarteaı gtlntl kltıp ııa - niye geçe kuvvetlice bir zelzele kay - BalAdaki tertiplerin hizalarında göste-
Joııılaruıda danalı b1r PJ llfafetl ftrllecet • deoılm:Ştir. Şehrimizden daha hafif rilen sıra numaralarından mütebaki ayni 
•· Dift • h kk d koni hissedilen bu zelzelenin rnerkezüstü tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 

en a ın • erana fstanbuldan 160 kilometre mesafede 4500 No. lı tertibe kamılen amorti isabet 
t"11 naıı-evtnden: Bu &kfalll aaat 21 de t h . d"l kt .- etmiştir 

Jlalkevtmlzde Doktor Niyazi All tarafından a mm e ı me euır. . 
C Çocuklarda difteri baataııtı ve korunma İkramiye ve amorti bedelleri 22 mart 
ta.releri hak1nnd3) bir lı:onterans ve Bayan Kartal ~r::; =1 Y=~::ı heyeti se- 1938 tarihinden itibaren tediye edile • 
)fualll ve arlı:adulan tarafından da b1r çimi yo.pJllnıt batkanhla All Rıza Otll lı:1 cektfr. Amorti bedeli beher tahvil lçfn 
ıomer voıl!ecelı:tlr ' tt m bir Tfirk lir-uı ve 

TiYATROSU 
Sah (Bakırköy) de 

(SEVDA MACUNU) 
Vodvil S Perde. Ç~ 
şamba {OskQdar) da 
ve 28 Mart Pazartesi 

(Kadıköy - SQreyya) da bOytık suare : 

( AKTiJR KIN) 
5 Perde. 

Bu hatta gene ba§lı başına 3 büytik mm 
birden: 

1 - Deniz A&etler içinde.. 
B'.ı senenin en büyük harb mmı. 

1 - MMkeli Kadın.. 
Şlheıq,r b1r mm. 

1 - Vahı;l KofD.. 
Btıyi~k Amerikan dramı. 

camark.si-Pazar matine ve 811are1er1nde 
uncs.: Varyete numaraları.. 

Bugün V 1 L D 1 Z Sinemasında 

BiR SAADET GECESi 
CHARLES BOYER • JEAN ARTHUR 

Tarafından 
Hakiki bir aıkılı en çetin engelleri naml devirdt~nl gGıltel• 

heyecan, zevk doldurarak yarablmıf sahneler. 

BENJAMlNO 
KALBiN 

GIGLİ 
SES i 

filminde. Pek yakında IABAB'f& sinemasında 

_._. BS:~~~=-e~ ~İl~~k~:;::nler ViKJOR fRANCEN 
SUZY PRiM RENEE DEVILLERS 
AŞK i Ç i N YA 8J YOR 

B« 1Jn Tlaa • 



~8 l\:arı 

l r akyada ziraat işleri 
gittikçe inkişaf ediyor 

Edirneli talebeler ziraat dersinde 

SON POSTA 

İzmitin Kozluk 
semtinde yeni bir 
şehir kuruluyor 

İzmit (Hususi) - İzmit inşaat fa • 
aliyeti en çok olan şehi.rlerimiz ara!>ın, 
dadır. Şehrin her tarafında irili, ufaklı 
binlerce ev yapılmıştır. Ve bili da ya
pılmaktadır. 

İzmitin imar planını Yansen çizmiş
tir. Nafıa Vekaleti tarafından bazı ta
dilata ihtiyaç gösteren plan, henüz tas
dik edilmemiştir. 

Yansen planının hususiyetleri arasın
da, demiryoiunun ve meşhur 4 sıra a
ğaçlıklı caddenin muhafazası vardır. 

Yansım: 

c- Böyle güzel ağaç ziyneti olan 
cadde hiç bir şehirde yoktıır.• demek
tedir. 

Belediye şehrin Kozluk ismi verilen 
yangın yerinde, bilhassa yeni bir şehir 

Sayfa 1 

Yurdda gençlik ve spor 
hareketleri 

kurmak kararındadır. Buradaki arsa- Lüleburgazdaki Yeşilova spor klübü Hava soğuk ve karlı olduğu halde ka· 
Edirne (Hususi) - Bütün. mektebli- ğe başlanmıştır. Talebeye, yem tesis !arın satışları ba~lamı~ ve bir kısım in- uzun bir durgwıluk devresi geçirdik- 1abalık '.>ir seyfrci kütlesi tarafından so-

ı...._. - memurların ve halkın iştirakile, edilen ziraat bahçelerinde de ameli d ·· ra kt d k d t k"b d"l · k h ~tın, şaat a goze ~ rpma a ır. ten sonra yemden faaliyete geçmiştir. nuna a ar a ı e ı mış ve pe eye-
~ç bayramı, mükemmel bir şekilde ders verilmektedir Diğer taraftan yapılan rıhtım, İz.mi- Klüb kısa b:r zamanda bütün kasaba canlı olmuştur. 
tUtıulanmıştır. Ata türkün heykeli ö - Vilayet umumi meclisi toplantısı tin en g~zel ~evkii .?aline g~lmektedi~. gençliğini çatısı altına toplamış, müsa- Çanakkale<le bisiklet birincilik 
ll\incte toplanan alay. önde muzika ol-ı Vilayet umumi meclisi son ictimaını Buradakı eskı ~e. ko?ne e~nıye ?eledı- merelcr vermeğe ba§lamıştır. Halkevi müsnbakalan 
duğu halde Karaağaca gitmiş, eğitmen vali Niyazi Mergenin riyaseti altı~da ye tarafından ıstımlak edılecektır. Be- salonunda İstiklal ve Gömdüğüm 0 ci- Çanakkale Spor teşkilatının 6 hafta 
~tsuna giden yol üzerinde açılan çu- yapmıştır. Bu toplantıda fevkalade lediye rıhtım için ayrı bir Aplan _çi.z~r- 1 han piyesleri temsil edilmiştir. Resim- devam edecek ohm 9 38 yılı bisiklet bi
~tlara fidanlar dikilmistir. büdce ve büdce nizamnameleri müza- mek tasavvurund~~ır. Pl~:1 çızılırse de temsil veren gençlerle klüb üyel~- rincilik müsabakaları başlamıştır. Met 

Bir haftadır bahar h;vasına benzi _ kPTe ve kabul edilmiş, daiıni encümen rıhtım boyu, İzmıtın en guzel semti rinden bir kısmı görülmektedir. Klübun kez Türkgücü ve İlçe klüpleri bu ya • 
en hava tekrar değismiş ve soğumuş- intihabı yapılmıştır. Encümen azalıkla- olacaktır. riyasetine malmüdürü Şükrü intihab rışlara iştirak etmişlerdir. Birinciliği, 

l1tr • rma Hatice D..mıiray, Fuad Ozan, Ali İzmitin Yukan pazar mevkii Yan - edilmiştir. Türkgücü ve ikinci!iği Bayramıç klüp-
. Zirai san'atlarda inkişaf Rıza ve Mustafa Öner seçilmişlerdir. sen planına girmemiştir. Burası, umu- Diriksı>0r menfaatine müsamere leri kazanmıslardır. 
'l'rakyanın her tarafında yeni yapıla

Cak ve ıslah edi!<'cek mandıra tiple -
ti Vilayetlerce hrızırlanmıştır. Bu sene 
ltıandıralar dahcı azalacak, maliyetin 
l~altılmas1 için, teksif usulü tatbik e
dilecektir. 

Arıcılık da ehemiyetli surett~ inkişaf 
~t?nektediT. Dört genç usta, bir devre
lt bir kurs görmek üzere Macaristana 

Rönderilecektir. Trakya arıcıları bir 
\ltlik kurmak üzere bulunuyorlar. 

Tavukçuluk ve tavsancılık da, sis -
lenıli ve prorrr:ımh bir çalışma sayesin
~e inkişaf etmektedir. 

llzunköprü kavun, karpuz satış ko
al>eratifi oı·takJarı bin kişiye varmıştır. 

TaleLeyc ziraat dersleri veriliyor 
Erkek liı::esi V" erkek öğretmen oku

lııtıda talebeve ziraat dersleri verilme
'- . 

Encümen intihabından sonra vali yeni mi harbten sonra bütün bütün sönmüş Muradlıdıı Dirikspor menfaatine Or- Bu yarışl;r, bizzat Vali Ulusoğlu -
b;ldcenin inşaat faslına konan tahsisa- ve ticari mahiyeti de kaybolmuştur. duevinde bir nıUsamere verilmiş, İsim- nun nenıreti altında yapılmıştır. Vali
tın mahalline sarf edileceğini ve az pa- Yukarı pazar hamamı ile Orhan camii, siz facia adlı eser temsil edilmiş, Halk- mız Spor teşkilatile yakından alakadar 
ra ile çok iş görüleceğini söylemiş ve arasında bir koruluk tesisi düşünül • evi muzikası giizcl parçalar çalmıştır. olmaktadır. 
meclis azalarını selamlamıştır. Bu iç- rnektedir. Edin1t"de spor müsabaka1an Ergene Spor kongresi 
tima meclis1n son devresidir. Önümüz- d • E Umum} olarak g,öze çarpan bir şey e Edirne (Husu:.i) - Halk.evi spor ko- Uzunköprü (Hususı) - rgenespor 
deki yıl için yeni seçim yapılacaktır. İzmitte yeni yapı1an binaların karakter lunun mekteb1er ve k lübler arasında klübünün yıllık toplantısı Halkcvi s1 • 

Şerefli ~jftliğinde yetiştirilen sizliğidir. Her aklına esen bir başka tertıb ettiği miısabakalardan voleybol }onunda yapılmış ve yasaya göre aşağı • 
hayvanlar tip ve ebtadda bina 1apt:ırınektır. maçı yapılmış, erkek lisesi erkek mu- ıiaki zevat idare heyet'ne s<>çilmişlerdir 

Çorlu (Hususi) - Tay ve hayvanlar- allım mektebine galib gelrniştır. Fahrt reisliğe kaymakam Sadeddın 
da yemin tesirini bilfiil hayvan sahip- Kub:IAy ih[ fali Ekip ha1indek: pingpong müsabaka: idare heyeti reisliğine belediye baş-
lerine göstermek için 6-7-8 aylık tay-

1 
smda da lisehler kazanmışlar, Halkevı katibi Ali Üzer, umumi kiıtibliğe mani • 

zm.ir 17 (Hususi) - Paza: günü Me •' k 1 · d faturacı Sami Mutlu, muhasibliğe Celru 
lar Şerefli tay ve boğa büyütme çift- nemende, Ayyıldız tepesinde Ege gençli· uspas!ntıl a mış~~~e~~- ve lise futbol ta- Gürer, umumi kaptanlığa Niyazi Bar· 
, .. i d t l t 1 k b' mu""d..f 0 tle ~· t f d b .. ··k b" iht"f 1 ı ana ar rn ı .ıg n e op a ı ara ır sene ... 6 1 ara ın an uyu ır 1 a yapı a - k 1 H ıı~ vi turnuvasında karşıla- las, idare müdürlüğüne köyli.ı ;katibi 
fc.nni ihtimamlarla bakıldıktan sonra caktır. Kubilay abidesi önünde yapıla • un kalrı d a ... e İbrahim, mürakibliklere de Şevk1 Can· 

1 k "h if 1 "d t . M . p f saca ar ır. 
~h:11lerine iade edilmekte ve ayn ca 1 t a e aı zmır v: anısa art ı · Bisiklet federa~vonu tarafından sekiz kut, Esad Öztuna, Zeki Etkin seçilmiş • 
çiftlikte hükfunet tarafından satın alın .. başkanları tarafm.~an m~ştE;lek~n ha~~r· hafta devam etrn~k üzere tertib edilen terdir. 
mış 100 küsur körpe boğa da ayni ihti- ~na~ p;ogra~\gore .o f n z~trden uç, bisiklet yansmın ilki de yapılmış, 20 --------d--b-. k 

d l k 1 an.ısa an_ bır ttsusı_ ren '!_enemene kı"lometrelı"k ·bu mu""sab<>kada Cahid 49 Orhaneli-Çardi yolun a ır aza 
marnla bakıldıktan sonra amız 1 0 a- t h k d ı k E h ı f '" a rı e ı ece ; genın tnu te ı yerle • d k"k 26 . d b" · ·ı· · · "k" da Orhanelı" (Hususi) _ Bursa mary· et mc-

d • t 1 kt . . a ı n sanıye e ırıncı ıgı, :ı ı -
rak Trakya köy!erine agı ı aca ır. rınden heyetler ~elecek:ır. kika arayla Neh:i ikinciliği, Nazmi de murlarından iki zat ile nafıa mühendisi, 

Bigadiç tarım kooperatifi 
Saat 14.!5 de tore~e suel bandonun ~a- üçüncülüğü kaz:mrnışlardır. Yarışa gi- kaymakam, jandarma komutc.nı, maaı!f 

lacağı !stıklll marşıle başlanacak, bunu renlerin hepsi müsabakayı tamamla- memuru, malmüdürü Çardi nahıyesıne 
İzmir ve Manisa Partilerile ordu ve 6ğ- mışlardır. 25 kilometrelik ikinci müsa- 40 dakika mesafedeki krom istihsal fab-

B!gadiç ( Husu • 
'I) - 931 yılın • 
ifa kurulan ta • 
l'ıın kredi koopera • 
l'atifi geçen yıl ;ıçin
de ortaklarına otuz 

itti bin iki yüz yet
~ş lira ödünç pa· 

ta vermiştir: Biga -
~iç ve civar köyle -

l'iııe büyük faydala
tı. dokunan bu biricik teşekkülün ahi- leri kabul ed:lmiştir. 
~n tarım kredi kooperatifleri kanu • İdare heyeti intihabında kooperatifi 
~ltnda yapılan tadilat üzerine ortakla- iyi idarelerile bütün ortakları memnun 

hayli artmıştır. etmiş olan Bay Öıner Erkal reisliğe 
l{ooperatifin son kongresinde ortak- Mehmed Sılay veznedarlığa, Ahmed 

~l'a. 6 seneiik başarının özü anlatılmış Camili azalığa seçilmişlerdir. Resimde 
e Bigadiçe bağlı 32 köyün de koope- kooperatif idare heyeti reisi ve üye

lltife ortak alınmaları için vaki dilek- leri görülmektedir. 

r~tmenler a~ına söylenecek. nutuklar ta- baka da yapı~acaktır. rikasını gezmeğe giderlerken yolda mü-
kib edecektır. Boluda te~vi.k müsabakalan him bir kaza atlatmışlardır. Bindikleri <>-

Menemen halkı, Egenin dört tarafın • Bolu (Hususi) - Halkevi spor kolu tomobil bir yamaca tırmanırken frenleri 
dan gelecek gençlik gruplarını ve izci • tarafıııdan vi!tıyet kazaları arasında ter tutmadığından geri geri gittiği sırada 
leri karşılamağa ve ağırlamağa hazırlan- tib olunan teşvik koşulan bitmiş, bu bir hendeğe yuvarlanmmır. Hendeğe 
mıştır. Ayni gece Menemen Halkevinne, kazalardan bırıncilik ve ikincilik kaza- yuvarlanma şiddetli olmuş ve jandarma 
İz.mir Halkevi temsil kolu tarafından nan1ar arasınna yeniden bir koşu ya- komutanı başından yaralanmıştır. Ka1.a 
cDevrim Y.olculan> adlı bir piyes temsil pıim ştır. Üç b!n metrelik koşuya 11 at- bu -suretle ehven atlatılmış, kamyonla 
edilecelttir. Jet iştirak etmiş, Mehmed Varol birin- gelen ameleler kazazede ~tomobili hen-
................ _ ....................... ~~ ci, İbrahim Kutlu ikinci, Haydar üçün- dekten çıkarmıştır. T~krar seyahate de-

l Küçük memleket haberleri 1 CÜ olmuşlardır. vam olunmuş, fabrika gezildikten sonra 
Altı hın metre mukavemet koşusuna dönülmüştür. 

Bir travers hırsızı yakalandı · da on atlet i~tirak etmiş, Mustafa Cey- ------
Muradlı (Hususiı - Edirne hattının 176ın lA b" . .1.•. M ff u· ik" i Rlgadiç Nahiye Müdürlütü 

cı kilomctrcslnd~r. travers çalan Kırıkke-ı an ırıncı ıgı, uza er gur ınc - Blgad!ç Nahiye Müdürlüğüne mülkiye me-
penekll köyünden Bayram oğlu Mumcu Ah- liği, Mustafa Türkoğlu üçüncülüğü ka- zunlarından İbrahim Aran tayin edllınl§, va-
med yakalanmış. evinde bulunan 40 travers zanmışlardır. zıteslne başlamıştır. 
de müsatirre t>dllmlştir. 

Kızlll!aıbamamda bir yangın başlangıcı 
Kızılcahamam <Hususn - Çarşı tçertsln

de otelci Durmuş çavUıŞun oturdutu evln 
bacası t•ı~uşmuş, etraftan yetışilerek sira
yetine meydan verilmeden söndürülmüştür. 

Tarsusun yıl • 
sıneması Onuncu 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ı 

Tarsustan yazılı • 
yor: Belediye, hum
malı bir faaliyetle, 
Tarsusun imarına 

uğraşmaktadıır. Ta, 
mire muhtac yollar 
yenilenmektedir. İs-

.._ İnsan ga .. etede okuyup 
~imlerini de gördükten son· 
~doğrusu şaşırıyor, Hasan 

l' ... 

~\\\ \\ill//f f !!t?/1114 
' ~ ,, ,, 

... Amerika cambazhanele· 
rinde btrlunan bazı genç kız. 
lar .. . 

... vUcudlerini öyle garib, 
öyle alelacaib şekillere soku· 
yor !arınış ki. •• 

tasyon caddesi par
ke döşenmiş, yaya 

kaldırım1arı yapıl -
mıştır. Diğer taraf

tan da, ih tıyaclara 
göre. güzel ve mo • 
dern binalar del yapılmaktadır ki, bun- kın en mU\ affak ve güzel eserle • 

1 lar, şehri süs1emek hususunda da hayli rınden biri d.e, hiç şüphesiz ki, hemen 
Hasan Bey -•Bunda şaşa- ehemmiyeti haiıdir. hiç bir vilayetimizde bulunamıya~ak 

cak ne var? Hiç akşam tram- Resimde görülen bina, şehir sinema olan bu sinema binasıdır. Sı 
vaylarına binmemi.§ gibi ko- ve tiyatrosudur. 1935 yılında çalışma- nema salonu da gayet mükem -
nuşuyorsunl 1 Aa başlamıştır. Belediye reisi Muvaffa- meldir. 
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L Hlclileler K_.ı. 1 . ... 1 K A D 1 N 1 
HER YERDE SiLAH Az masrafla 

S af saf dizilmiş askerler, elle

rinde silih, zabitlerinden: 

- İleri arş! 
Kumandasını bekliyorlardı. 

Yüzlerce tank, harekete hazıı· bir vazi· 
yette bekliyordu. Hatta hazan araların

dan biri hareket ettiriliyor, tümsekleri 
tırmanıyor, yokuşları iniyor, çukurları 

aşıyordu. 

Topların hepsi de son sıstem modeller
de yapılmıştı. Tecrübe için birıni ortaya 
koydukları zaman görenlerin hayretten 
irileşmiş gözleri önünde namlusundan a

teş fışkırıyordu. 

Sıhhiye neferlerinin taşıdıkları sedye
lerın başuclarında beyaz başlıktı hasta
bakıcılar sedyeye yatacak yaralının ya

rasını sarmaya hazırlanmış bir vaziyette 
idıler. 

Kızaklarından indirılm:ş drıtnotlar 

yepyeniydiler ve çok haşmetli görünü
yorlardı. Torpidolar onlardan küçüktü· 

ler, fakat onlardan daha sallam oldukla
rı pek belli idi. 

Beri yandaki tahtelbahirler, kendile· 
rinden çok büyük torpidolara, dritnot
lara meydan okuyorlardı. 

Tayyareler, bütün bu askerlere, tank· 
lara, toplara, torpidolara, tahtelbahirlere 
yüksekten bakıyorlardı. Fırsat bulsalar 
bir anda bombalarını bırakacaklar, ve 
aşağıda ne var, ne yoksa hepsini harab 
edeceklerdi. 

* Ben bütün bunları bugün bır oyuncak· 
çı dükkanında gördüm.. 

Ve dükklnın sahibine dönüp: 
- Bıkmadık mı artık? Burada da mı 

silah? 
Dedim. Adam az türkçe biliyordu, bık

madık mı kelimesinin manasını anlama
dı: 

- Bu isimde bir silah, yahud tank icad 
edildiyse, muhakkak oyuncağını da yap. 
mışlardır. Birkaç gün bekleyinız, gelir! 

Dedi. 
ismet Huliısi 

Modası geçmiş elbiselerinizi 
modaya uydurabilirsiniz 

Otobüs davalarına 
dün de devam edildi 

Recai Nüzhet hasta olduğu için m:ıhkemeye gelmed· 
Vali Nurettin ve Yekta Ragıp şahid olarak dinlendi 

Otobüs meselesinden çıkan davaya ,radan beş dakika geçmişti ki, beni ça 
Asliye 1 !nci cezada dün de devam e - ğırdılar. Dosyanın kaybolduğunu öğ 
dilmiştir. rendim. Ben sekiz senedir mübaşir' 

Taraflardan Recai Nüzhet dün mah Bütün dosyalar elimden gese1'. Şimdi 
kemeye haı;ta olduğu için gelememiş kadar böyle hiç bir hadısem olmadı. 
ve raporunu göndermiştir. dosyanın kayboluşunda bir suçum yok 

Dünkü celsede şahid sıfatile muhar- tur. 
rir Vala Nurettin, gazeteci Yekta Ra - Sultanahmed 3 üncü sulh cezad 
gı.b ve diş tabibi Hüsamettin dinlenil - sorguya çek len mübaşir·n, tedbirı ıh 
mişlerdir. Diş tabıbi Hüsamettin mab- tiyati olarak, tevkıfıne lüzum görul 
kcmede 5 sene evvel Bayerin muaye - müştür. 

nehanesinde bir yan~n oldu~~· ken Çavuşköy cinayeti faili 30 yd 
disinin ehlivukuf tayın edıldıgını, '400 • 
lira zarar tesbit edildiğini, muayene - hapıs yatacak 
hane levazımının ise, 2000 liraya si - İzmir J 7 "(Hususi) - Menemen' 
gortalı olduğunu söylemiştir. . Çavuş köyünde, aşk yüzünden işlendi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? _ı 
Vala Nurettin geçen celsed~ ~e-- cinayet hakkında agırceza malıkeıntSJ 

nen Akşam gazetesi yazı işlen mudu- kararını vermıştir. 
rü Enis Tahsin ve muharrir Mustafa Romanya göçmenlerinden NecıbiJJ 
Ragıbın sözlerini tekrar~amış, ~~kta ölümıle neticelenen bu c'nayette, Ne • 
Ragıb ise protestonaınenın çekildigı ge cibin 14 yı \..k eo:i Zel hanın da rol oY 

Musolini 15 senede 6000 
mUIAkat vermiştir 

Hali hazırda en 
fazla satılan kita
bın İncil, denızle
rın derinlıklcrin • 
de yaşıyan ekser 
balıkların kör ol -
duğunu, Fransız 

miili marşını ya • 
zan Ruje dö Lil'in bu eseri bır Alman o

lan Lüknere ithaf eylediğini, dünyada 
bap kel tek bir Hindlı görülmediğini 

1922 ile 1937 arasında Musolininin 6000 

mülfut verdiğini, ölüm halincle bulunan 
Büyük İskenderin hazırun:ı. hitaben ölü· 
münü alkışlamalarını istedigıni. 

musunuz? 

Hizmetçi gelin, 
Gelin hizmetçi ••• 

biliyor 

Beş on gün evvel bu sütunlarda bir 
gencin evlenme teklifleri :ferdasında 
ıeçirdiği tereddüdlerden bahsetmiş· 
tim. Hatırımda kaldığına göre: 

- Bu gencin bir ağabeyı vardı, ev· 
lenmişti, fakat eve alınan gelin bütün 
evin işlerırıi yüklenmek mecburiye· 
tinde kalınca isyan etmiştı. İkinci bir 
ev açmak zarureti görülmüştü. Şimdi 
ilk evde bana mektubu yazan delikan .. 
h, annesi ve öğretmenlik eden kız kar· 
deşi vardı, annesi ihtiyar, kız kardeşi 
de iş güç sahibi oldukları için evl~ 
meşgul olmak üzere evi? bu delikanlı 
için bir gelin getirmeyi düşüpmey6l 
başlamışlardı ve delikanlı da ağabey· 
sinin macerasını hatırlayınca tereddü· 
de düşmüştü, bana soruyordu, ben de 
kendisini ihtiyata sevketmiştim: 

- Eve getireceğiniz gelin midir, 
hizmetçi mi? demiştim. -

* 
Bu cevabım ayni vaziyette bulunan 

bir başka genci darıltmış, kendisi 
Samsunda oturuyor, adının ilk harf· 
]eri (A N.) dur. Dıyo:- ki: 

- Hizmetçi mi alıyorsun? başlık h 
yazınızı okudum. Sizden soruyorum: 
Ben 25 yaşındayım. Altmışına yaklaşan 
annemle babam sağdırlar. Şimdi ev· 
lenmek istiyorum. Geçim taramız mü• 
tavassıt derecededir, ev işlerinde an
neme yardım edecek, evinin işini gö
recek, dikişini dikecek bir genç kız a· 
rıyorum. Akpma kadar bacak baca)\ 
ilstüne atacak, annemi hizmetçi men· 
zilesine düşürecek kızlarh evlenmek 
hatırımdan bile geçmiyor. 

Fa.kat hayat ve muaşeret yollarında 
bilgi ve tecrübe sahibi bir teyzenin 
bu düşüncesi, pmdiki genç kızların te
lakkileri beni ürkütüyor, sizi dinler
sem beni büyütmüş olan annemle ba· 

DUnyanm en zengin pipo ce Bayer le görilşt~ğünü, B~!:ı1?. Ah. - nadığı, hatta had se günü sevdiği geı> 
med Emine 1000 lıra verdigını soyledı- ce bıçak vercrPk teşvik ettiği ilk tah 

ko leksiyonu ğini anlatmıştır. . . . kikat esnasında bazı şahidlerin ifade 
İddiay3 göre en Duruşma diğer şahıdlerın c~l~ı ve lerine atfen bi!dirilmişti. 

zengin pipo kolek· Boluda bulunan şahid Vedadın istma - Mahkeme hey'eti kararında suç111 
siyonu Peşte bele- ''\ be suretile dinler.mesi için talik edil - Hasan Çetini idama 

1 

mahkfun etrnif 
diye reisi M. Barc· miştır. ancak bu cinayeti derin bir sevgi biS• 
zy'nindir. Bu pi- •

1 

k b' k .. Hırsızlık ıapan güzel bir kadm sile işlemesini e~babı muhaffefeden 5' 
polann içinde ta- Derıer .ıu: Va tile, ıtme uzere oıan "k" hkQ Oldu yarak cezayı idama bedel 30 yıl hap • 
mamen altmd;ın bir elbisenin kolu nasılsa kazaya uğra - 1 1 ay apse ma m . . t' 

1 
la l · K k l ] d 2 · . 1h da Ar se çevırmış ır. 

yapılmış ve kıy- mış, kesilmek zım ge mış. ısa 0 Sultruıa ıme n~ı .su .c~za . . - Hasan Çetini tesvik ettiği bildirileJl 
metli taşlarla süs- mo~ası bu. ~zden meydana ~ıkmı~. Te • zu isminde genç ve ıyı gıyınmış bır maktulün eşi Zelihanın katili teşvik ei 

lenmiş bir pipo vardır ki kıymeti beş bin sad~f. ve ıh~ıyaçlarınız ekserı!a" bır çok k.adınır. hırsızlık suçundan muhakeme- tiğine dair kanuni deliller mevcud olo 
lira tutmakta imiş. yenılıklere ılham olur. En buyuk ter · sı yapılmıştır. matlığından beractine karar verilmiş • * zilerin bile bazı modeJlerinı bir kaza ve Arzu bir müddet evvel tan.ışarak ~- tir. 

. • lüzum üzerine icad etmedilder. ne ma • vıne gittiği Hasa.1 isminde bır gencı_n 
Dünyamn en büyük rasadhanesı ulm? Her hangi bir yeri giyilemiyecek odasında bulunan arkadaşına aid bır Egübde verem 
Dünyanın en büyük rasadhanesi Kali- kadar eskimiş biçimi güzel bir elbisenizi kat flbiseyi çalmaktan suçlu bulun -

'-trniyadadır. Bunun teleskop adesesinın maharetle yenilemek, modası geçeni u. maktadır. Genç kadın o vakit adliyeye M'/Jcadele 
kutru (6) metredir. Bu adese c2o) ton a- facık bir yenilikle modaya uydurmak iş· verilmiş ve ayni mahkemede sor~ - Dispanseri açıldı 
ğırhğındadır. te büyük terzilerin bu san'atkarlıklarına ya çekılerek, hüviyet varakasını getır İstanbul veremle mücadele cemiyet~ 

tarafından Eyübde veremlilere mahsUJ 
olmak üzere hususi bir surette inp edi • 
len dispanserin noksanlan ikmal edi].Illif 
ve bugünden itibaren her gün çalışm:ıl 
üzere faaliyete başlamıştır. Cemiyet diS· 
pansere mütehassıs bir tabib ve bir haS
tabakıcı tayin etmiştir. Dispanser pazar• 
dan maada her gün açıktır. Cemiyete 
müracaat eden hastalardan muhtaç olan• 
lara meccanen ilaç: Tereyağı, babkyaile 
vermek suretile yardımım büyültınel• 

bamdan ayrılmak, yahud da evlenmek 
fikrine veda etmek lazım gelecek, ne 
dersiniz?. 

* Ne diyeceğim? Bir defa bana ilk 
mektubu yazan genç ile bu ikincisır.i 
yollıyan gencin vaziyetleri arasında 

mühim bir fark görüyorum. Birinci· 
ainde anneden başka sabahleyin evden 
çıkıp akşamları geldiği zaman yemelr 
sofrasını kurulmuş, belki de elbisele· 
rini ütülenmiş bulmak istiyen bir dta 
kız kardeş vardı ve eve gelecek olan 
gelin bütün evin işini görmek mecbu· 
riyetinde bulunuyordu, gelin değil, 

hizmetçi olacaktı. 
İkinci gencin vaziyetinde sadece bir 

anne, baba vardır ve evin bütün işle
rini üzerine almak değil, evin işlerint' 
yardım etmek mevzuubahstır. 
Yekdiğerinden farklı vaziyetlerin 

yekdiğerlerinden farklı muhakeme şe· 
killeri olmak lazım. Varılacak netice 
de tabii yekdiğerinden ayrıdır. Bu nok 
tayı kaydettikten sonra umumi kaide
ye geçeceğim: 

1 - Kadın evinin hem hizmetçisı, 
hem de hanımıdır. Kocasının bulun 
madıjı zamanlarda ev işleri yapmak 
kocasının geldiği zamanda karşısında 
hır genç nişanlı itinası ile çıkmak ilk 
vazifesidir. 

2 - Fakat kadın evde yalnız olursa 
evin hanmııdır, müşterek evde vaziye1 
dejiıir. 

3 - Aılne, baba yabancı değilcij!', 

gelin onları kendi annesi ve babası gi· 
bi sevmelidir. Fakat bu cevıinin yer 
edebiJmesi için mukabele görmesi 
prttır. Bu halde dahi ayrı ev tws et• 
meyi tercih ediniz. Atalar sözüdür, dağ 
dağ üstünde durur, ev ev üstünde dur
maz. İstisnai hallerden bahsetmiyo
rum. Müstesna kaideyi bozmaz, takvi 
ye eder, derler. 

benzer bir inceliktir ve ne kadar ehem· mek üzere serbest bırakılmıştı. 
miyet verilse yeri vardır. Fakat Arzu bundan sonra bir daha 
Koyduğumuz modeller size bunun hak· adliyeye uğramamış ve Adanaya kaç • 

kında güzel bir fikir verebiliT. rrııştır. • 
Su~u kadının Adanada oldugu an -

Büyük resim: Omuzlarla, kol ağızları 1 c 1 ahk me kararile hakkında 
od 1 dü b' b a~ı ınca m e 

eskimiş, m ası geçm ş z ır ro unuz t k'f müzekkeresi kesilerek kadın ya 
v~r. Gözalıc~ renkte ipekliiteh büzgülü k:~a~mış ve buraya celbedihniştir. 
bır roba, genış kol kapaklan, çaprast baş. o·· c lta ahmed 2 nci sulh ceza 

ki b. t•· . bl b.. un ._ u n 
lıyan ve saça ı ır se~ urJe .ten . tt • mahkemesinin salonu büyük bir ka -
yük bir parça ile bu basıt ve eskı elbıseyl 1 bal k k"" tl · 1 dolmuştu. 

k b. b bil" . i a ı u esıy C: 
pek şı ır ro yapa ırsın '-· Maznun roevkiinde oturan hırsızlık 

Solda yukarıda: Düm düz bir bluz. Ko· suçlusunun gayet iyi giyinmiş, genç ve karar verm_i_şt_ir_. _____ _ 
yu rengini açmak ve biraz süslemek isti. güzel bır kadın olduğunu gören herkes 
yorsanız beyaz fötr parçalarından kesil· içeri cio1uyordu. Arzu, kendini fÖyle Poliste: 
miş aitı yıldızı göğsüne sıraJayınız. Blu0 müdafaa ediyordu: 
zunuzu tanıyamıyacaksıD1"· __ Hasan beni evine götürmüştü Emniyet Mndnrlfiğtinde 

Solda ortada: Ceplerin ıı ve yakası • Jcorktum ve bu korku ile kaçtım. Fa • yeni bir daire 
nın kenarına iki uygun ve alıcı renkten kat, elbise çalmadım. • Emniyet MtidllrlQiinde dünden tubard 
birer band geçirdiniz mi, en düz (rop) a Duruşma sonunda suç sabit oldu ve bir mtırac:aııt memurlulu thdaa edllmlştlt · · · .. ı h · --- Bundan aonna Emniyet MildilrlOtünde l§J o-
bir canlılık ve gençlık geıır. Cebı yoksa Arzunun ı oy muddet e apsıne AAuu l&nlar enell bu memura mnracaat edecek 
sonradan açabilirsiniz. verildi. lllnl yaptıracatı dairenin hanııt tatta, nerr 

Solda altta: Yahud ... l~te daha kolayı, Bir mllbacir l8Ykif edildi de oldutunu. time müracaat edllecetını öl· 
. . . · · Y reııdlkten ıonn bina dahilinde lflerinl to • 

yanyana dık~ış uçlan sıvn. renk renk Adliye tebligat ialemi mübaşirle • ıayea tak1h tdebUeceklerdtr. 
bandlardan bırer yaka t>u maksada tama- rmden Ali hakkmda dosya çalmak IU· Bir 1!--- _ 1 • • -•-•-

·ı k~f· ' UJDaD amaesının ptrm1UU11n 
mı e " ı. çundan, takibat yapılmaktadır. . . 

Bunlar gibi korsajın bir yanma dizili Müddeiumumi Sabri hidisenin tah- ezildı 
iri fiyongalar, kenarları pikürlü fötrden kikatmı yapını~ ve mübaşir dün geç Limanda eamar-dırada ballı İtalyan ball" 

'1 dıralı Kosfar! lslmll vapurun bordasına ya-
çiçekler, "hatta ayrıca bir muka bir robtı vakıt sorgusu yapılmak üzere Sultan - DafDUf bir mavnada çalıfan Uman amele -
eskilikten tamamile yeniliğe çıkarabi - ahmed 3 ünciı sulh ceza mahkemesine alnden i.sanın ayatına blr sandık dtı.terel 
lir. Yeter ki yeri, rengi ihtıyP.ca, elbıseye verilmiştir. Dosya çaldığı iddia edilen parmakları ozllml~. Beyollu hastanealııe kal 
ve modaya uygun şekilde seçilmiş olsun miıbaşir mevzuubahs dosyayı 4 üncü dınlmıştır. 
Üzerinde düş~"necek olursanız - son mo. icra memuru Nazıma götürdüğünü söy 
dellerden de i am alarak - dah:ı böyle liyerek, demiştir ki: 
ne kadar ufak, kolay süs ve değişiklik - Dosyayı bıreıktıktan sonra dışarı 
bulabilirsiniz. çıktım. Dosya ma~anın üzerind.eydi. A-

F atib Kınlay kongresi 
Fatih Kırıl:ıy Kurumunun yıllık kongre• 

al puar ıilni\ s~ il de Saraçhane baflll· 
da Fatih Halknl lalontmda yapılacaktır 

t ... _B_a_c_a_k_s_ı_z_ın_m_a_s_lı_a_rı_a_l_ılı_la_rı_ı_: ________ Ç.:..a_m_a.;..şı_r_Ia_r_a_r_as_ı_n_d_a_I 
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18 :Mart 

Pulculuk ve pulcu/uğun tarihi 

Mektublara pul yapışt1rmak usulü 
nasıl ve kimin tarafından icad edildi? 
Bizde ilk posta pulu 1862 tarihinde kullanılmıştır. 
O zaman posta ücretleri bir hayli pahalı oldutundan 
mektubun hafif olmasını temin için zarf kullanılmaz, 

mektub ince kô.gıdlara yazılırdı 

Kıymetlt. Türk puttanndan. bir kaç nüm.UM 

Bursadan, Cemal Güçlü imzasile mek
tuz yazan bir okuyucum, benden §U P· 
)'anı dikkat suallerin cevablarını ver -
memi, veya bulmamı rica ediyordu: 

<- Dünyanın ilk posta pulu ne zaman, 
nerede ve nasıl icad edildi'e 
Dünyanın en kıymetli pulu hangi mil

lete aiddir, kaç para etmektedir ve şim~i 
kimin elindedir? Türkıyenin, en zengın 
pul koleksiyonu kimdedir? 
Dünyanın en güzel pulları hangi mil-

lete aiddir? 
Türkiyede bir pulcular cemiyeti var 

mıdır? Pul hakkında fazla mahimat ve • 
ren eserler, mecmualar bulabiiir miyim?• 

* Pul koleksiyonu yapmak merakına he-
nüz tutulduğu anlaşılan bu okuyucumun 
sualleri, benim de alakamı tahrik etti.. 

Hem bir okuyucumun arzusunu yerı!le 
getirmek, hem kendi meraktmı gidermek 
arzusile, bu suallerin cevablarını nere • 
den bulabileceğimi araştırdım. 

Pul meraklısı olduğunu bildiğim bir 
dostum bana Bay Ali Nusret Pulhanı tav

siye ettl 
Ali Nusret Pulhanı görmiy~ giderken, 

niyetim on dakika içinde bütün i~ted~k • 
terimi öğrenmektL Fa.kat bu nıyetıme 
rağmen, Ali Nusretle yaptığım konuşma, 
bilamübalağa üç saat sürdtl. Pulların, ve 
pulculuğun tarihi, o kadar merak ve alA
ka uyandırıcı hikayelerle, vakıalarla do
luydu ki, Ali Nusreti, saatlere:? zevkle 
dinlemekten kendimı alamadım. 
Şimdi, onunla yaptığım konuşmanın 

koca bir defter dolduran bütür. notlarını 
dikkatle tasnif ettikten sonra, evvela pos
ta pullarının tarihini ya;:mıya karar ver-

diın. 
Onunla yaptığım mülakatı, bundan 

sonra yazacağım, ikinci bir yazıya mev -
zu edineceğim. 

Bursalı okuyucum Bay Cemal Güçlü
nün meraklarını tamamen giderecek o • 
lan bu yazılar, sade onun gibi pul me
raklılarını değil, pul merakına tutulma
mış kimseleri bile alakadar edecektir ka
naatindeyim! 

Ben, postaların tarihinden bahsedecek 
değilim. Çünkü posta·ıar, miladdan as1r· 
!arca evvel doğmuş, devletler arasındaki 
muhaberatı tesis etmiştir. 
Sonradan, ferdler de, davetliler gibi, bir

birlerile muhabereye! girişmek ihtiyacın: 
duymuşlardır. Ve bu suretledir ki pos -
talar, taammüme, tekamül<? kavuşmuş • 
tur. 

Vıikıa, 1840 senesıııe kadar, dünyanın 
bütün mf'deni · memleketlerınde resmt 
postalar mevcuddu. 

Fakat o devirlerde, bır memleketten 
diğer bir memlekete, veyn bir memleket 
içinde bir sehirden, başka bir şehre E?Ön· 
derilen mektublann ücretlerı, mektub -
ları alanlar tarafından ödenird~. Maama
fih. tıpkı şimdiki taksC'h mektublar gibi 
gönderilen eski mektublar, bir çok suiis
timallere de yol açıyordu. Kl'ndilerine 
gönderilen mektublan kabul etmiyorlar
dı. 

Çünkü n dPvirde, btı usulü istismar e
den bir çok muzibl r türemişti. Ve ceb-

Pulun mucidi Sir Rowtand HiU 

lerinden para çıkmıyacağı için, bildikle
rine, bilmediklerine olur olmaz mektub
lar gönderiyorlardL 

Bu mahzurun ortadan kaldırılması için, 
evvell postahane damgaları icad olundu. 
Ve damganın icadından sonra da, mek· 
tubhırın ücretleri gönderenlerden alın
dı· ücretleri alınan mektublara bu dam· 

' galar vuruldu. 
Eskiden, posta müvezziliği yapanların 

maaşları da yoktu. 

Bu itibarla onlar, her götürdükleri 
mektubun sahibinden bir kuruş alırlardL 
Ve maişetlerini, bu bahşişle temin eder· 
lerdL Bu bahşit usulü memleketimizde 
de 1884 senesine kadar sürdü. Ve o ta -
rihte, posta müvezzilerıne maaş bağlan
dığı için, bahşiş usum kaldırıldı. 

Fakat bu usul kaldırıldığı halde, bazı 
müvezziler, mektublıırını verdikleri kım
selerden para istiyorlardı. 

Buna mAni olmak için, mektub zarfları 
üzerine şu cümleler yazılırdı: 

c- Bunu getirene bir şey verilmez!. 
Türkiyede, ilk posla pulu, 1862 tar! -

hinde kullanılmıştır. 

O zaman, puh.m ücreti, gönderilecek 
mektubun ağırlığına, ve gideceği mesa • 
fenin mikdanna göre tesbit olunurdu. 

Bu itibarladır ki, hayli kabarık bir ye
kiln tutan bu ücretin ağırlığından korur.
mak istiyen halk, o devirde, zar[ kullan. 
m.amıya başladı. Uzun seneler, mektublar 
zarf sız olarak gönderildi. 

Hatta, o devirlerde, posta ücretini daha 
fazla hafifletmek ınaksadile, Bağdadi de
nilen, ve sigara kağıdlarını andıran ince
cik kağıdlar kullanılırdı. 

Bu kağıd, yazılı tarafları tçerıye geti
rilerek, itinayla bükülür ve açık kalan 
tarafları, pulla yapıştırılırdı. 

Bay M. Seyfeddin Raşid, cPul Meşhe
ri >adındaki eski bir mecmuada, ilk posta 
pulunun nasıl icad olunduğunu da şöyle 
anlatıyor: 

c Bir gün, meşhur İngilız asılzadelerin
den Sir Rowland Hill bir köy oteline mi
safir olmuş. Ertesi sabah, otelin salo -
mmda kahvaltı ederken, içeriyd b!r pos
ta rnüvczii girmiş; ve otel sahibesine bit 
mektub u:ı.atmış. Kadın, eline alıp dik • 
katle evirip çevirdiği zarfı müvezzie ia
de etmiş, ve: 

- Maalesef, demiş, bu mektubu alamı· 
yacağım! 

(Devamı 12 inci sayfada) 

_SO··N .POSTA 

Herlkulide bir maceranın hlkiyesl: 2 ~--··• 

Ben bir casustum ! 
Yazan: Erle Ambler 

Birdenbire beynimden vurulmuş gibi kala kaldım. 
Gözlerime inanamıyordum. Boşımı kaldırdım. 

DUnkU kısmın hUllsası l ı dı?. İtalyanlarla pasaportum arasında nı 
1 münasebet vardı, 11anki?. 

Ben Parb'de yerleşen ve hususi lisan 
derolerl veren blr müeMeSede çalışarak 
hayat:nı k.azanon blr mülteciylm. O sene 
aldığım ilç haftalık tatilin son kısmını 
blr &rkıvJl\.ltnıın tavsiyesi ü1.erlne Akde
niz .. ahlllndeki küçük st. Gatıen'de ge
çiriyordum. Resim çekmeğe de çok mera
kım vnrd•r. Bunun için mlııimtnı bir ker
tenkelenin sıcaktan bunalarai: meydana 
çıkm3.Slllc!an istifade ederek bunun birçok 
pozlarını çektim. Ve develope edilmesi 1-
çln köyün küçük fotografcısına götür. 
dilm. . 

Ertesi güntı resimlerin tam vaktinde 
gelmodl~lnl görünce dükkA.na kadar glt
tım. Fotog!af~ı beni savsakla-dl. Tam dük
kan'\11.!l ç!.k:arken de biri sivil, biri resmt 
lkl p0~s yanıma yaklaşarak beni tevkif 
ettiler. Doğruca köyün küçük karakolu
na götörc!iller. 

(Yazı devam ediyor) 
~ 

Kapı açıldı. Kulağının arkasına bir ya
zı kalemi sıkıştırmış olan. başı açık yaş
lıca bir adam içeriye girdi Ve başile bi
ze dışarıya geliniz, diye işaret etti, ya -
nımdaki polis memuru, yakasını ilikledi, 
elbisesini düzeltti, şapkasını başına iyice 
yerleştirdi. Sonra, koluma, lüzumundan 
fazla bir hoycatlıkla yapışarak, bir kori
dordan geçirdi, ve alnımıza ~elen bir oda
nın önünde durduk. Kapıyı tıkırdatarak 
açtı, ve beni içeriye itti, ılk gördüğüm 

şey üzeri kağıdlarla dolu bir masa, ma -
sada da gözlüklü, tüccar kılıklı, fakat ko
miser üniformalı bir adam oldu. Yanın -
da da kollarını kavuşturarak dar bir is -
kemleye tünemiş gibi otw·an sadakor el
biseli gayet şişman kabak kafalı birisi 
oturuyordu. Porsuk suratile, tıpkı Ya -
hudi sarraflara benziyordu. Bumburuşuk 
mendili ile, yüzünden sicim gıl>i akan ter· 
leri siliyor, ikide birde de yakalığının içi
ni kuruluyordu. Bana bakmadı bile ... 

Komiserin sesini duydum! 
- Josef Vadassy, sen misin? .. diyordu. 
- Evet, diye cevab verdim. 
Komiser, arkamda duran polise baştle 

işaret etti. Memur da dışarıya çıktı. 

- Hüviyet kağıdınız var mı? .. 
Cüzdandan hüviyetimi çıkartarak uzat

tını. Komiser önüne beyaz bir kağıd ç~kti 
ve yazmıya başladı: 

- Yaşınız? 

- Otuz iki 
- Lisan hocasısınız, değil mi? .. 
- Evet. 
- Yugoslav tebaası mısınız?. 
- Hayır, Macar. 
Komiser şaşırdı ve dik dik bana b'lktı. 

Yüreğim hop ediverdi: 
- Öyle ise, buna ne buyurulur, mösyö? 

* 
Dona kaldım. Komiserin, buna ne buyu

rulur? .. diye bana uzattığı şey, otelde ol
duğunu sandığım pasaportumdu. Bu da, 
polisin odamda araştırma yaptığını gös
teriyordu. 

- Cevabınızı bekliyorum Mösyö Va -
das.sy, Macar olduğunuzu söylüyorsunuz; 
halbuki Yugoslav pasapol'tu taşıyorsu • 
nuz. Sonra öyle bir pasaport ki, on s~ne. 
dir hükmü geçmiş. 

Cevab verdim: 
- Macaristanda Szabadkada doğdwm. 

1919 da Trianon muahedesile Szabad!(a 
Yugoslav topraklarına ilhak edildi. 1921 
de Budapeşte üniversitesine girdim. Bu
nun için de bir Yugoslav pasaportu çı -
karttım. Üniversitede bulunduğum sıra -
larda, Yugoslav polisleri, siyasi bir suç 
yüzünden babamla ağabeyimı vurdular. 
Annem, büyük harbde ölmüştü. 

Macaristanda vaziyet çok kötü!eşmiş -
ti. 1922 de lngiltereye gittim. Orada yer -
leştim. Ve 1931 senesine kadar Londrıı 
civarında bulunan bir mektebde almanca 
okuttum. Ruhsat tezkeremin müddeti bit
mişti. Yenilemediler, Pasaportumun 
da günü bitmişti. Bir yenisini a~ak için 
Londradaki Yugoslav sefaretin~ gittim. 
Kağıdınu aldılar, evirdil~r, çevirdiler, 
sonunda, biz sana pasaport veremeyiz. 
Çünkü ~en artık tebaamız değilsin, diye -
rek beni şapa oturttular. Başımın çaresi
ne bakmalıydım. Her başı sıkılanın baş 
vurduğu yerde, ben neye talihimi dene
miyeyirn, dedim ve Parise geldim. Fran
sız polisi, bana çok yardım etti, iyilik 

Elinde tuttuğu filmi bana v.attı 

gösterdi. Pariste istediğin kadar otura • 
bilirsin, sana ikamet tezkeresi de veri • 
riz. Yalnız bir kere çıkarsan, bir daha 
buraya dönemezsin, dedi. Benim de iste
diğim bu idi. Zaten Fransız tebaası ol -
mak için de istida vermiş bulunuyorum .. 

* Sustum ve bir komisere, bir de yanın
daki adama baktım. Kabak kafalı şiş • 
man bir sigara yakarak sordu: 

- Babanızla ağabeyinizin öldürülme-
lerine sebeb olan siyasi suc; ne idi?.. 

- Sosyalist olmuşlardı da .. 
Şişman sordu: 
- Hangi dilleri öğretiyorsunuz, 

yö Vadassy? .. 
Mös-

- Almanca, ingilizce ve ıtalyanca, ara· 
da sırada macarca. 

- İtalyaya hiç gittiniz mi?. 

- Evet, gittim. 
- Ne zaman? 

....:. Çocukken, yazları orada geçirirdik. 
- Fransada hlç bir İtalyan tanıdı~mız 

var mı? 

- Çalıştığım mektebde bir 
var. O da benim gibi hocadır. 

- İsmi? 

- Fillipino Rossi. 

ahbabım 

1 
- Fotografçı mısınız, Mösyö Vadassy?. 
Bunu soran komiser oldu. 
- Evet, daha doğrusu fotograf heves • 

llsi, amatörü. 
- Kaç tane fotograf makineniz var? .• 
- Bir tane. 
- Markası nedir? 
Söyledim. 

1 Masasının bir gözünü çekti. Bir şey çı• 
karttı ve bana uzattı: 

- Bu mu? .. 
Bayağı bayağı hiddetlenmiştim. Kopü

rerek: cEvet!> dedim ve ilav~ ettim: 
- Anlamak istiyorum baylar, ne hakla 

benim eşyalarımı, malımı odamdan kal· 
dırıp, buralara getiriyorsunu-r.? Makine ·J 
mi geri verir misiniz, lfttfen? .. 

Komiser makineyi tekrar göze koydu 
ve sordu: 

- Başka fotografınız yok mu?. 
- Hayır. 
Komiserin yüzü adeta güneş gibi par: 

ladı. Ve bir zafer halesi yüziınli kapladı 
sanki .. Gözü tekrar çekti, ve: 

- Öyle ise azizim Mösyö Vadassy, diye 
öttü. Nasıl olur da, köydeki fotografçıya 
bu uzunlukta hakiki bir sinema filmini 
verdiniz, yıkasın diye .. 

Alın size şaşılacak bir şey daha ... Hay
retten küçük dilimi yuttum, Meta .. 

Komiserin elinde, fotografçıya verdi • 
ğim filmin kesilmemiş negati!leri vardı.. 
Filmi iki ucundan gererek tutmuştu. O
turduğum yerden, pencereden gelen ışık
la çektiğim o tecrübe resimlerim görü -
yordum. 24 resim de kertenkele resmi idi. 

Ona acırmış gibi: 

- Görüyorum ki, fotografçıhktan an • 
lam1yorsunuz. Bu hususta, bazı malumat 
vermek lüzumunu hissediyorum. Eliniz -:. 
deki sinema filmi değildir, bay komiser, 
dedim. 

- Öyle mi? .. 

- Evet değildir. Şüphesiz, bu film ona 
benziyor, fakat değildir. Malümu Aliniz, 
sinema filmleri, alelade filmlerden bir 
milimetre daha ensizdir. Elinizdeki ise 
36 lık, 6x9 nılosudur. 

- Dernek bu resimler size gösterdiğim 
"'stkinP ile çekilmiştir, öyle mi? 

- Şüphesiz .. 

* Bir müddet konuşmadık, memurlar, 
birbirlerine bakıştılar. 

Bu sefer, söz açan şişman adam oldu: 
- St Gatiene ne zaman geldiniz?. 

Komiserin bunu not ettiğine dikkat et- - Salı günü. 

tim. - Maaşınız ne kadardır Mösyö Va 
Şaşırmıştım. Bu adamlar ne istiyorlar, dassy? 

neyi anlamak sevdasında bulunuyorlar - (Devamı 13 üncü sayfada) 

işe yaramaz 
Bir baskill 
B~r c~uyucumuz yazıyor: 

- İsti ltlAl caddesinden Tatsıme gtd.er
ke n sol koldaki Fransız hastanesinin ö • 
nünde bir baskül vardır. Haricl tekille 
munta-mm, güzel bir tartı Aleti Fakat ay .. 
lar, hnt~l seneler var ld bu baakW ba • 
kırusı7.f'ır. ~ yaz yerinden taldıran, bo
e:uklu~unu bmir eden, kir ve pasına ba. • 
kan hiç bir kimse görülmemlftlr. 

Bu baskül bir süs olamaz. Çdııkü telt
ll bu:ıa müsa1d değildir. Halk tartılsın 
diye konuldı.:ğuna göre işe yaraması il -
zınıd1r. Hıtlbuld bu llet bozuktur ve kim
se bun:•nla meşgul değildir. önnnden ge
Up ~eçerken her zaman bundan bahset -
mek i~terim. Fa.kat: Biraz daha geçstn. 
Baknlı'.11 bl" alAkadar çıkacak mı? diye 
vıızgeç"rlm. Ve nihayet sabredemedim. 

Bayları Ya bu baskülü işler blr hal• 
koyun v~yahud da ortadan taldmn. • • 
yıb oluyor. 

• Yan,f'1n]ar ve bir fikir 
Bir okuyucumuzdan aldıfımız blr meJı: 

tubc.h, P,ehlr dahilinde vuku bulan yangın 
laru1 ~aklk:ı.sı dakikasına şehrin belli baş 
11 noktaları!la, karakol kapıJanna ve it • 
falye merkezlerine, semt ve sokak kay -
dedllmck surctlle yaaılıp llln edllmestnln 

halk tı:ln rly:ıdesile faydalı olacağı bll .. 
dlrllmP"te ve alakadar makamların bu 
noktav:ı bilhasu dlkkaU çekUmektedlr. 

• Kütahyada konyak satılmıyor! 
Kütahyadan Muammer imzalı okuyu

cumuz yazıyor: 
- Küt'lhya bir vilayet merkezldlr. Fa

kat tam bir aydanberi burada İnhisar kon
yağı, üc buçuk aydanberi de EnllA sigara 
bulunmnyor. Nereye gltselı:: cYoktur, i
darede kalmamış!» cevabını alıyoruz. Hal· 
bukl koskoca şehirde bu konyakla, bu cln.t 
sigara:,ra ihtiyaç vardır. inhisarlar İdare
sinin nazarı dikkatini celbederlm.-. • 

• Oku~·ucu1arımızın sorgulanna 
cevablanmız 

llerl'amada Bay Hüseyine: 
- Dli-,üncelerlnlze halt veriyoruz. Böy. 

Je blr nezaketslzllk karşısında kaldığın11 
7.aman derhal zabıtaya haber veriniz. A
dalet böylelerlni tecziye etmesini bUlr. 

• 1\lalkarada tuhafiyeci Bay Zeki Tok· 
ı:ıöz'e: 

- Madem kl mevzuubahs ettiğiniz me .. 
sele istediğiniz şekilde, yani halkın men
faatine uygun olarak halledildi, dava bit
miş sayılır. Bundan sonra bu gibi haller 
zuhur ettiği takdirde bize yazmanızı rlca 
ederiz. 



8 Sayfa 

ve güzel Gireson ••• 

Y tıft Gfreıonunı umumi panoraman. Sade remd bile yurdun bu güzel köıeri •!• biltan fiiriyetınt km ecfn. 

Karadeniz 
köşesine 

kıyılarınıiı · bu en güzel ve en şirin 
t~biat hiçbir liitfu esirgememiştir 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Giresona gelen her 
yabancı şehre niçin 

hayran kalır? 
G ireson, ''Güze1im !,, ciiye bayındırlığın güzelliklerini de 
sinesine çekmeği ihmal etmemi~tir. Şehre asri bir 

renk verebilmek için de ne mümkünse yapılmıştır. 

cGircsonııun şöhreti vardır ama o-, ları ... Denizlere doğru serpilen kayalık
nun neden bu kadar şöhret aldığını bi- ları üzerine oturtulmuş yalılar ... Çifte 
len pek azrlır. Fmdık ticaretinin bir 1 çifte koylar ... Koy ortasındaki adacık ... 
merkezi der, geçerler. cGiresonıı yal- Hepı::i de birbirinden güzel. Hepsi bir 
nız bu değildir; ayni zamanda «tabi- şaheser. Bayındırlığın yarattığı da, 
abin eşme pek nadir rastlanabilecek tabiatin armağanladığı da. 
derecede muhteşem bir tablosudur. c Yeşil .Giresorı»un muharriri: 
Güzellik meftunları, Karadenızin yeşil - Görüyorsunuz ya, diyor ... Şu hal-
kıyılarının bu mi.istestıa köşesini mut- de gazetemizin neden bu adı taşıdığını 
laka görmelidirJ~r. daha iyi anlarsınız! .. 

Hırçın Karadeniz dalgalan bile ye - Doğru, ye.şWik. Yeşillik ve ... Yeşillik. 
şillikler arasından yayılan kumsallara Kışın bu kadar. Ya ilkbaharda 1 

yaklaşır yaklaşır.az, onun bin bir gü ~ ne olur diye düşünüyarum. Bir çift 
zelliği ıkarşısınd'.' mestolmuş gibi bir- a~acı yaşatamıya:ı bazı şehirlerimiz ak
denbire uyuşur ve •Gireson•u bir tün- lmıa geliyor. Bahtiyar Gireson! .. 
lü kamçılaynmaz. · 

Giresondan dört köşe: Solda yukanda limanda faaliyet. ıağda Katebayırından li manm gorilnüıfl. Altta l"lda. KfiriiJcSIGh 
parkı, ıağda Ka lebayınndan ıehrin ıark kuımlannı göriinü§'il. 

Gireson, cGüzelim• diye bayındırlı
Şehrin mamur bir yerindeki mat - ğın güzelliklerin! de sinesine çekmeği 

baasında memleketin eski gazetecisi ihmal e!memiş. Şehrin içine asri bir 
Nuri Ahmed \:ünşit ile konuşuyoruz: renk verebı!mek için ne mümkünse GiRESONUN İKTiSADi Kl.YMETI 

- Giresonumuzu bu kadar beğendi- yapmış. Seki?. yıldanberi şehre bir çok 
ni?. demek! diyor. Her gelen yabancıdan güzide eser armağanlıyan değerli bc
bu sözü işitmrk bizim için hakiki bir sa- lediye reisi Eşref Dizdar bununla övü
adet oluyor. nebilir. Ankaradan henü~ dönmüştü. 

Ve... anlatıyor. Giresonda tabiat l!zun boylu konuştuk. Değerli reisin 
hakikaten cömerttir. Yalnız merkez de- önümüzde~i yıl içinde daha bir çok gü
ğil, civan da bu tabii güze1liklerin zel eserler yaratacağından şüphe edi -
şaheserlerile doludur. Gelen şehir mü· lemez. İki saat süren hasbıhalimiz bu 
tehassıslan şehıin güzelliğine, gelen itimadımı büsbütün kuvvetlendirdi. 
ilim adamları bu mıntakanın bir çok Mütevazi ve çok nazik belediye rehd, 
jhast.ılıklan iyi'leştlrebilecek kudrette ni, memleketin neden bu kadar candan 
olan hassaJarına hayran kalmışlardır. sevdiğini daha iyi anladım. 

Şehri geziyoruz: Gireson bir bcdiadır. İlk nazar bu
Düzgün parke taşlarile döşeli geniş nu anlat1r. Girewn bir güzeldir. Bunu 

caddeler ... Yalçın tepelerde ağaçlıklar herkes takdir erler. Fakat onu iyi an
arasından Karndcniz .ıufukJanna doğru lamak iç.in, buraya gelenler mutlaka 
azametli bir kartal gibi başını :kaldır- Kale tepesine çıkmabdırlar. İki koyu 
mış kaleler ... Denize doğnı sarkmış ya- saran Gireson çünkü buradan bakılın
maçların, oyulan kayalıklar arasından ca yalnız güze) değildir, güzeller güze
geçen, Büyükada turlarını andırır yol- lidir de .. - V. Ü 

Gireson Şehir Bandosu 

Dünyan.ın hiçbir yerinde Gireson fındığı 
iyarınd~ fındık yetiştirilemez 

Gireson (Hususi) - Giresona cFındık l 
diyar1> adını veriyorlar. Bunun baş sebe
bi bu çevrenin bir Çok bakımdan diğer 
fındık yetiştirici topraklara üstünlüğü -
dür. Fındık, Türkiyenin ihracat mahsu • 
]atının dördüncüsüdür. Zonguldak, Ti • 
rebolu, Sinop da fın::lık yetiştirmekte ise 
de bu sanıldığı kadar önemli değildir, 
Harice mühim rnikdarda fındık sevke -
den yerler Gireson, Trabzon, Ordu, Rize 
gibi yerlerdir ve bunların başında da 
Gircson birinciljği muhafaza eder. 

• '-ıemen her yanında mevcuddW'. Yalml 

1 
yabanidir. Ehlileşmiş lındık atacı mü~ 
külpesenttir. Her toprakta kolay kolay 
yetişmez. İspanya ve İtalyan topraklan 
onunla diğerlerine nisbeten uyuşabilmtf' 
ür. Bilhassa Napoli çevresindeki (Avel· 
lino) ve Sicilyadaki cPiazu Armerina• 
tarafları fındık yeti§lirmeJl huR1suP4Ja 
çok ileri gitmlflerdir. Bütün çalışmalara 

" rağmen alınan mahsu!, Karadl'ni.t kıyı • 
larında yetişen kadar lezzet!:. ola~f· 
tır. İtalyanın Türkiyeden fındık satın al• 
ması bunun en kuvvetli bır vesikasıd1r 
denilebilir. 

Bu vilayetlerin kabuklu fındık verimf 
senede 40 milyon ile 50 milyon kiloyu 
bulmakta, hazan da geçmektedir. Gireson 
çevresi, bu verimin yansına muadil mah· 
sul ·kaynağıdır. Bu bakımdandır ki Ci • 
resona fındık ticaretinin cmerkezıt pa • 
yesini vermek hiç de haksızlık olmaz. Bu 
çevrenin büyük bir mezıyeti daha vardır. 
Bu da yetiştirdiği mahsulün taşıdığı hu
susiyctıerdir. 

İspanya ve İtalya hükumetleri, fındık 
yetiştirmek hususundeı Türkiye ile çe • 
tin bir rekabete girmişlerdi. Maruf blr 
Avrupa mü tehassısınm sözleri Gireson 
fındık ticareti için ~erefli bir muvaf fa • 
kiyet teJakki edilebilır. Bu zat §U sözleri 
söylemiştir: 

Bilhassa cTombuh adı verilen cıns, 
Gireson fındıklarının bütün dünyada en 
fazla rağbet bulanıd!r. Sebebi, yağının 
fazlalığı, kokusunun hususivf'ti, taşıdığı 
hassaların kuvvetidir. Rekabete liJipnek 
istiyen memleketlerın parı.ıy ... ..ıı .. ma· 
malannda en büyük rolü hiç f6phesiı 

llk fın.dıgın •evki münasebctile fl(!pıtan iklim oynamıştır. Fındık, daima kışı çok 

- Ne mümkünse yaptık!- Yalnız, Gi· 
reson fındığı ayarında bır mahsul elde e
demedik! .. 

bayramdan iki intiba soğuk, yazı da pek sıcak olmıyan rutu • 

metsiz olduğunu ileri sürmüşlerse de •· 
lıcılar buna zerre kadar ehemmiyet ver -
memişlerdir. Mütehas'iıslarca yapılan in
celemeler, Türk fındıklarının üstünlüğü
nü bir kere daha ortaya koymuştur. 1933 
yılında hükumetin, henüz ağaçlarda iken 
fındıkların her türlü hastalıklardan u • 

betli, serin bir yer ister Bu nııntakada en 
şiddetli soğuklar bile sıfırdan apğı bet 
dereceden fazla düşmez. Bundan dola)R 
bu rnıntakada fındığ:n donmak tehlikesi 
yoktur. Yaz günleri en sıeak havalarda 
bile rutubetin eksik olmaması, mahsu1ü 
kurumak tehlikesinden kurtarıl". Bu ~·· 
redeki topraklar~ tepe, dağ. bayır •e ya

Belediyece teşkil edilen Şehir Bandosu bu sene İstanbuldan celbedilen öğret
men Sadettin Ergüv~nc'in iyi çalışması üzerine büsbütün tekemmül etmektedir. 
Gençler büyük bir hevesle çalışmaktadır. Belediye, Şahir Bandosunun resmi 
kıyafetinin de muntazam olmasına çalışmış ve yazlık, klşlık o1mak üzere güzel 
elbibeler yaptırmıştır. Resimde bandoyu teşkil eden gençler görülmektedir. 

Fındık yetiştirmeğe çalışan ba11 Av • 
rupa devletleri, Türk fındıklarının gör • 
düğü rağbeti öldürmek için ne mümkün· 
se yapmışlardır. Bunu çok tabii görmek 
gerektir. Türk fındıkları piyasada rağ -
bet gördükçe onlar kadar iyi yetiştirile -
miyen Avrupa fındıkların.l alıcı bulmak 
imkansızdı. Propaganda şebekelerı, Türk 
fındıklarının çürük, bozuk ve mukaye • 

z~k bulunmasını temin .. i~in nldığı t.e~ - maç olduğu için mahsul su altında kal • 
bırler ve kurduğu mucadelı; teşkılatı, k b t kl kl da b 1 · · · t hl" . ma , a a ı ar ozu ma 1( gı oı e ı-
memle ket ticaretı lehinde büyük bir ka- k 1 d d und D · d 400 e er en e mas ur. cnız en 
2anç olmuştur. Bu sayed~, mahsul bm t ··k kl •Y• k d 

1 
1 d . . . mc re yu se ıgıne a ar o an yer er e 

manasiJe iyı yetışmıs, en basit hastalık • 1 d k kt G" t t d bu · ın ı ço ur. ırcson ıcar<.' o ası 
lardan bile korunulabilmiştir. h t u"hı· b' ı· t h l t usus a m m ır 1s e azır amış ır. 

Fındık başka bir memlekette neden bu Bunn göre fındık mıntakası. sahil, orta 
kadar ehemmiyetli bir rol oynıyanu • ve yüksek kol adile üç mıntakaya ayrı • 
yor, diye soranlar buiunabllir. Şunu u -ılır. Ticaret odası, en yüksek mıntaka o
nutmama.lıdır ki fındık aiac~ dünyanın larak 700 metre 
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Hitler, 26 sene sonra 
A vusturyaya nasıl girdi? 

Alman Devlet Reisin in doğduğu şehirde ilk sözü 
şu oldu: " Burada çocukluğumu buluyorum ,, 

Bitleri karşılıganlar arası~da ihtiyar hocası da vardı. Prof eslJr Huemer 
gazetecilere talebesinin çocukluğundan bahsederek " Hiçbir şeyden 

parlak değildi, fakat dlJvilşmegi çok severdi ,, dedi · 

Almanyanın moıörlü, ıiivari ve piyade kuvvetleri Avusturyanın tariht Sa lsburg •eh ...... den h ık z • • •.• a ır. a kı§ları 
arasında geçerlerken 

Aşağıdaki satırlan Fransızların en 
milliyetperver gazetelerinin başında bu· 
lunan J our'dan iktibas ediyoruz. 

cLinz. de, sonra da HiUer.in geçtiği yol 
boyunca açılan inanılmaz sahneler an la
fllmak için kendi müdhiş atmosfe;inin, 
havasının içinde görülmek lazımdır. 

«Linz• de bir balkonda görüldüğü za· 
man, vaktile Romanın muzaff'!!r askerle
rini karşıhyan alkışlara benzer alkışları 
!§itince Hitlerin duymuş olacağı ölçüsüz 
ıevinci şübhe yok ki, dünyada pek az a· 
dam duymuştur. 

Dün akşam: 
- Burada çocukluğumu buluyorum, 

diyordu. 
Buraya 1912 yılındanberi gelmemişti. 

Anca~ bir defa, şimdi itfraf ediyor, 1932 
senesınde bir kere derın bir mr içinde 
hududu atlıyarak annesinin mezarına 
gelmişti, bu dünyada ona biraz aşk gös
termiş olan tek kadının tqı üzer.inde bü
tün geceyi geçirmişti. 
Duymuş olacağı, Napolyonun Korsika· 

yı Fransaya verebilseydi Ajaksıyoyu z!· 
yaret ettiği gün duyacağı sevinç ile mu
kayese ed~lebili~. Duyacağı derin gurur 
kamçısı kim bilir ne şiddetli olurdu. 

Ilocasınm sözleri 

Sayfa 9 

Peşte Muhabirimizin mektublan 
Dolf üs ün Viyanadan 

Peşteye kaçan 
dul karısile mülakat 

Madam Dolfüs ağlıyarak " Üç sene evvel kocasını, 
bugün de vatanını kaybeden 

·,ir muhacir kadın size ne •öyleyebilir,. dedi 

Hitleri müteakip Alman kıtaatı Linz 1ehrini11ı ıokaklannda 
Bodapqte, 15 Mart 1 biraz kendimi topladıktan sonra 1talyaya 

Bugünün size buradan verebileceğim en ve oradan da İtalyan lsviçresıne gidip bir. 
mühim mahalli hadisesi, Vatan Cebhesi köye yerleşeceğim. 
müessisi olan maktul başvekil Dolfus'un 1 Başı önüne eğilmiş, galiba gözlerinde• 
dul kansı ile yetim çocuklarının Buda- ki damlaları saklıyarak asansöre girdi ve 
peşteye geltşleridir. Bayan Dolfus, vu-J bir lahza sonra kayboldu. 
kuatın gelip çattığını anlar anlamaz, der- Bayan Dolfus ve çocukları bizzat Mus• 
hal çocuklarını alıp otomobiline atlamış, solininin himaye ve vesuyci.ı altındadır. 
Viyananın en yakın hudııd noktasını. ge- O, bunlann müreffeh olaraı< yaşıyabil· 

çerek kapağı Pojoni [1] ye atmıştır. Ora· 
da iki gün kaldıktan sonra Çekoslovak
ya yolile Peşteye gelmiş bulunuyoı·du. 
Koyu gri renkte muhteşem bir spor oto
mobili, Margrit adasındaki Palatinus o
teli önünde durduğu zaman, orada gele
ceğinden haberdar olan gazeteciler tara
fından çevrilmiş bulunuyordu, faka!, ay
ni zamanda hem yorgun, hem de kederli 
görünen kadıncağızın siyah ve sade bir 
yol elbisesi içinde o kadar mahzun bir 
tavrı v~rdı ki, biz gazeteciler, kendisin· 
den beyanat almak için, bu gibi ahvalde 
göstermeğe alıştığımız ısran göstereme· 
µik. Hüzün içinde titriyen sesile, gözle
rini bize çevirerek, her ağızdan çıkan su
allerin hepsine birden: 

- Benden beyanat istiyorsunuz. Fa· 
kat, üç sene evvel kocasını, §imdi de va
tanını kaybetmiş olan bir dul ve muha
cir kadının size söyliyecek ne sözü ola
bilir? 

Bu sahneyi Alman radyo merkezleri 
verdiler, biz işittik. Partizanların alkışı, 

sar'ası kuvvet, şiddet ve tekrar d:.ı insanı 
adeta hasta ediyordu. Binlerce hançere
den ayni vahşi, ayni boğuk ses çıkıyor 
ve birden g(ıya bütün bir halk tabakası 
hep bfrden bomba halinde infilak ediyor
muş gibi ansızın yükseliveren savleti' lle 
ionsuz bir şekilde tekerrür ediyordu. 

Bir sokağın köşesinde ihtiyar profesör 
Huemer ağlıyor, heyecanından mendilini Dedi. Bu kısa söz, onun mahzun ve sa-
ısırıyordu. Ona eski talebesinden bah t de tavrı, yanındaki küçükler, bepimziin 

llitlf>r'in heyecanı 
O sırada Hitler arkasında haki ' Ünifor. 

ma, başında altın şeridli kasket, ym .. u 
aapsarı, bu sahneyi süküt içinde seyredi
yordu. Bu sahneyi bize en yakından şa
hid olanlar da anlattılar. Hitler söz söy
lemekte güçlük çekiyordu, sesı boğu!

muştu, bir defa da gözyaşlan söze de· 
va.mma mani oldu. 

Bir aralık halkın çıldırmış gibi görün
düğü bir dakikada, uzun zamandanberi 
ili' arkadaşı olan, şübhesiz biraz evvel
den haberdar edHdiği için yanında bulu
nan Daily-Mail gazetesinin muhabiri 
Ward Price'e dönerek hakiki bir saı"a 
cuşişi ile sarsılan binl~rce kafayı gös
terdi: 

- Bunda cebir var mı? diye sordu. 
Elbette bu çılgın taraftar kütlesini in· 

kar etmek düşmanları için güç olurdu ve 
,. Hitler başını arkasına doğru dikt!, bazı 
ıahidlere göre donmuş camid cisim kesil· 
miş gibi idi. 

ÇocukJnk hatıraları 
Bu, kendiliğinden anlaşılacak bir vaz!

yettir. Mütevazı bir kaynaktan çıkan bü
tün hayatında tahakkümden başka ~evk 
görmı>miş olan HitlPr irin bu dakika ha
yatının en yüksek dakikasıdır. 

Bu, beşeri his katı dt•;-ccede c·hemmi
yetle gözönüne alınmıyor: Bitler duğduğu 

tiler: se • cesaretini kırdı ve lSI'ar edemedik. Yal-

' - Hiçbir şeyde parlak d ğ'ldi h' . nız fotograf makineleri, Tık! Tık! işle· 
. . . e ı ' ıç fyı diler. 

talebe değıldı, yalnız dövüşmeyi severdi 
'h~tırlıyorum: 1903 yılında ikinci smıft; 
Jdi, bü'tiln arkadaşlan elan çocukluk ha
linde, ~sa pantalon giyerlerken o uzun 
pantalon takardı, general rolü oynardı 
evet, evet dövüşmeyi severdi, diyordu. ' 

Odasına çekilmek üzere asansörün ya-
nına yaklaştığı sırada sordum: 

- Burada çok kalacak mısınız? 
Düşünmeden cevab verd\: 
- Hayır, bir iki gün istirahat edip 

Şef, burada tl) Çeltlerin Bnlthian n AJmanlann 
Balkonun altında bayraklar çiğneni- Presburr dedikleri teblıd.ir, (Son Polit.a) 

yordu, yenileri yükseltiliyordu, meydan 
da halk ile dolup boşalıyordu. 

Çok sert ihtiyat tedbirleri alınmıştı. 

Alman hava filoları Viyana üzerinde Partinin ilk günlerindenberi bütün kav-
• gaların adamı olan Himmler ve siyah ü-

niformalı polisleri hareket halinde idi
ler. Teğmen Bruechner uzun boyu ile> 
gözü sağda, solda, önde, arkada her va: 
kitki gibi Führeri koruyordu. 

Ültra modern yüzlerce tayyare fasıla
sız uğultularla g~ğü doldurmuştu. Bitle
rin otoJT?obilinin üzerinde carnbazlıklAr 

yapıyorlardı, bu sırada da dükkan önle
rine takılıveren hoparlörlerden çıkan 

kalın bir ses uğultuya hakim olarak söy
lüyordu: 

- Pencerelerinizi açınız, kapılannı?.l 

~çınız, şef geliyor! Her açık pencere bir 
dost g~z~, .~er ka?ah pencere bir diiş
man gozudur. Sevmç eseri olarak lamba
larınızı yakınız. Führer gelmiştir. Dült
kanlara bakınız, dükkanını kapatan dük-

Nazi bayrakları altında genç 
A VU8tUTyclılann tezcıhü rat' 

melerlni temin etmiş olduğu içir. hayat 
itibarile tıkılacak değildir. Fakat, koca
sının kemikleri gömülü olan vatan top
rağını belki de bir daha hiç göremiycce• 
ğıni düşünerek muhacir olmak acı kh bir 
§eydir. 

* Siyasi havadislere gelince, bunların 

(Devamı 10 uncu. sayjada) 

Viyana sokaklarında genç kız4ar ')°lem- kancı eb~di olarak kapatmıştır. Onun 
söliye Hitledn resimlerini satıyorlar · müşterisi olmıyacaksınız. Pencerelerinizi 

memlekettedir, bti ~ehrin butün sokak- açıniZI 
Alman ıuknlerin.in 11anı bG§ında Hit lerf .!evinçle ttl4imlıyan Aıımttmm1: 

ıe"ii ınzı. 
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Tekirdağlı Hüseyin 
Paristen geri dönüyor 

SO;N POSTA 

Sıhhi Bahisler: 

Burun kanamaları 
nasıl önlenir? 

Mart ıa 

"Fransızlar~ tehlike var, 
birlik olalım!,, 

Dalavereli güreş yapmağa yanaşmıyan Türkiye b.aş
pehlivanı, ne Pariste, ne de Londrada karşısına 
çıkmıya cesaret edecek bir merd pehlivan bulamadı 
- Tekirdağlı yaralandı. 
- Hayır Tekirdağlının menajeri İn· 

giltcreye gitti. 

Sık sık görUlen burun kanamalarının 
sebebleri nedir? Bu sebeblE:r umumi ve 
mevzii olmak üzere iki mUhim kısma ay· 
rılır. 

1 - Mevzii sebebler: 
Burun üzerine düşme veyahud burun 

üzerine §iddetli darbeler, sukut vesaire. 
Burun üzerine veyahud derununa ya· 

pılan her türlü ameliyatı muteakib, ve. 
yahud burun c'!ahilinde hicabı enf üzerin
deki blr takım iltihabi mahiyette takar • 
rühat. 

(Baştarafı l inci sayfa.da) 1 Beyannamede gerek ana vatan, gerei 
le komitesi marifetile geri alınmasr lA· deni7.aşıtı memleketlerde oturan Fran
zım gelmekte olduğu mütaleasmdadırlar. sızlar birliğe davet olıınmokta ve her P.. 

Bu zevat, İspanyanın imar işleri için 1n- mandan ziyade bugün zaruri olan bu 
giliz parasına muhtaç olacagını ve o za- birliği hükUmetin dahlll kavgalar ve par
man İngilterenin İspanyadaki ecnebi ta- tiler Ustünde olarak tahakkuk ettirmeğı 
hakldlınünü ortadan kaldırmak için bir azmeylemiş bulunduğu kaydedilmekte
tazyik icra edebileceğini ilave etmekte. dir. 

- O da değil, işin doğrusu Tekirdağ-
lıdan haber çıkmaz oldu. Seı sa.da kesildi. 
Güreş .meraklılan kadar bütün elkarı 

umumiyeyi yakından alAkadar eden Te. 
kirdağlmın Faris seyahati haberlerini 
Son Posta Türk karilerlne bütün arka· 
daşlanndan daha doğru ve günü g{lnü.ne 
bildirmişti. 

Biz Tekirdağlının yaralanmadığıru, fa
kat bin türlü organizasyon hileleri ara· 
sında yenecek pehlivan aradığını yazmış
tık. 

Önüne çıkarılan ilk iki pehlivanı göz 
açtırmadan yenen Tekirdağlı, Pariste 
şöhretleri kofluklan kadar büyük olan 
rakiblerile güreşmek imkAnlannı bula
mayınca sırtını yere getirecek cihan peh· 
lh•anlannı Londrada aramak mecbwiye
tinde kalmıştı. 

Bu müddet zarfında çıkan yaralanma 
vesair rivayetleri esaslı bir şekilde tek
zib ettiğimiz halde işin hakikatini ancak Tekirdağlı Htııeyın. 

b ·· t f ·ı l t k Jmkfınuu elde u~n e ra 1 e an a ma men ve her şeye karşı müdafaa edecek 
etmış bulunuyoruz. kadar seciyeli bir Türk sporcusu olduğu-

Scciyesi pazuları kadar kuvvetli olan 1 tm . _ nu ana ış. 

T~kirda~lı~ın dalavereli g~reşlere gir- İkincisi: Bazı gazetelerimizin h~r haf-
mıycceğını, damarlamndakı engin kuv- ta sütun dolusu methüsena ettikleri prc-

'
•ete rag"men bı"rkaç sefil frank için sırtı- . . fesyonel cıhan şampıyonluklarının ne 
nı yere değdirmiyeceğini herkesten ev- kadar adi dalavere fırıldakları olduğunu 
vel biz iddia ettik ve bunu Tekirdağlının d k t mey ana oymuş ur. 
temiz ruhunu uzaktan, vakından tanıyan Tek" d ~lı b ah t' d (T · k k . · , ır ag u sey a m t? ur · :ı-

herkes kabul cttı. dar kuvvetli) sözündeki büyük hakikati 
Meselenin esası şudur: 1938 yılında da dünyaya isbat edeme· 
Fransız organizatörleri ellerindeki can- diyse kabahat, kolunun kU\'\'ctindc, ka· 

1ı ~ermayelerini Tekirdağlmın namuslu fasının güreş bilgisinde değil, banknot.
güreşlerine sokmayı göze ı.ılamadılar. larla yatıp kalkan ticaret matalannın 

Tirajı yüz binleri aşan gazetelerle rek- kaçacak delik aramalarındadır. 
lam edip göklere çıkardıkları, bütün Tekirdağlı Hüseyin pehli\·an Parısten 
dünya sinemalarında önlerine para ku\'- bize - tabii iki güreşini saymıyoruz • e:
vetile ve yenilmek kaydile çıkarılmış saslı bir galibivct getirmıyor. 
göstermelikleri yere çarptıklarını seyret- v ~ •• 

· d.kl · 1 . · bf . d 1 Fakat onu para onunde taklak ntan ya-
tır ı en sermaye erıru. zım a avere . " 
b·ıı hli d' k iste lancı sporcularla dolu bır dunyadan alnı 

ı nez pe vammıza ez ırme me- ' k b kl. 
d·ı açı e ıyoruz. 

ı er. 
Yani işi basit ve adi bir kazanç vasıta- o Türk pehlivanlarının kUV\ etleri ka-

il halinde idare etmeği düşündüler. Te· dar meşhur seciyelerini de muhafaza et
kirdağlıya cPara mukablinde mağltib o- tiklerini bütün dünyaya isbat etti. 

lur musun> dediler. 
Tekirdağlının ömründe 

1ck söz: 

Bu maçtan galib çıkan bir insan, yur· 
anlıyamadığı duna bir başka galibiyet getırmeğe lüzum 

görmeden dönebilir. 

- Para için güreşir misin? 
Teklifiydi. Halbuki Parlsteki güre, sa

lonlarına şişlrilmiş Deglanların önQne 
ancak böyle bir pazarlıkla çıkılablliröi. 

Tckırdağlı er meydanları rpangır dola
bına çevrilmiş Pariste namuslu güreş tu
tamıyacağını anladı. 

İstanbuldan hareket etmeden evvel 
Londradan buraya bilvasıta meydan o
kuyan Hind pehlivanlarının, Afrika bo
ğalnrının. Amerika ejderhalarının nara
ları duyuluyordu. 

İşe Paristcn başlayıp yene yene İngiliz 
payitahtına geçmeyi düşünen Tekirdağlı 
Parlste bileğini tutacak kabadayı bula
mayınca ancak kilometrelerce uzaktan 
meydan okuyan Kubbelihamam şarkıcı
larını Londrada kıstırmak istedi. 

Fakat oradnki dolap ta Paristekinden 
başka türlü değildi. Adaleli vücudlerinl, 
sermayedarlann, organizatörlerin emir
lerine kiralıyan somun pehlivanlan ne 
organizatörün emrinden çıkabildiler, ne 
de Türk pehlivanının acı kuvvetine, ileri 
tekniğine kafa tutmağı gö?.e alabildiler. 

Meselenin esasını şöylece hülAsa ettik
ten sonra Tekirdağlıdan aldığımız son w 
en mevsuk haberi verelim: 

Sc\•imli baspehlivanımız Paristen ls
tanbula dönmeğe karar vermiştir ve yo
la çıkmak üzeredir. 

Awupanm en yaman (!) pehlivanı ge
çinen iki bahadırı onar dakikada yere~ 
rip, bütün desteklenmiş canlı sermayele
ri ürküttükten sonra güreşecek pehlivan 
bulamadığı için geri dönüyor demek. 

Bu havidisi okuduktnn sonra: 
- Gördünüz mü, Paris seyahati işte 

hiçbir işe yaramadı ... Biz vakitle de söy
lemi tik amn aldıran olmamışh, diyen
lere sakln hPmen hak vereyim demeyin! 

Paris seyahati şu iki mühim spor hA
disesinin aydınlanmasına yaradığı için 
faydalı olmuştur. 

Biri: Tckirdağlımızın binlerce, hattA 
yüz binlerce franga tenezzfü etmlyerek 
tertemiz sporcu benliğim her şeye rağ. 

Peşte muhabirimizin 
Mektubları 

(Baş!arafı , ttnciı sayfada 
çoğunu biliyorsunuz. Artık A\-usturyada 
her şey olup bitmi~. Avusturya Alrnan
yanm büyük bir vilAyeti haline gelmiş
tir. Şimdi bu memlekette Almanya değil, 
Nazi rejimi yerl~mekte buıunuyor. A
vusturyalı Yahudilere, bilhassa bunların 
Vatan Cebhesi politikasında mühım rol 
oynamış bulunanlarına karşı alınan ted
birlerin her saat daha fazla şidcıet kes
bettiği haberleri gelmektedir. Sade bun
lara karşı değil, sosyal demokratlarla 
Ccbhe ileri gelenlerine karşı umumi bır 
takib başlamıştır. Bu kabilden pek çok 
insanların tevkif edilmekte olduğu söy
leniyor. İktısadi işlerin altı üstüne gei
miş gibidir. j\vusturyada ticaret işleri

nin pek çoğu Yahudileriu ellerinde bu
lunduğu için rnünasebat adeta durmu~ 
gibidir. Bir Avusturya şilini bugün Bu
dapeştede yarım pengö ile alınabilmekte
dir. Halbuki normal zamanda pengö an
cak yüzde on derecesinde daha pahalı Mi. 

Törö1;; Bela 
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2 - Umu.mi sebebler: 
Muvazaası bozulmuş kalb hastalıkları .. 

Muavazası bozulmu~ dernek, kalb hasta
lığına karşı kalbin artık mukavemet ede
nıiyecek bir hale gelmesi ve kuvvei kal
blyenin tenakusu demektiı. 

Veyahud başımıza çık'-11 büyük verid
lerin birinin azerinde zuhur eden bir ur 
neticesi tazyik sebeblle burun kanamağa 
başlar. 

Bütün tansiyon yüksekliğini mucib 
vak'alarda burunun çok kanaması mutad
dır. Muzmin böbrek h~talığında, tasallü
bü şirayin denHen damar katılığında, şiş
manlık ve demevHerde nikris hastalığına 
müptelA olanlar da çok miktarda burun 
kanamaları görülür. 

Baz.ı kadınlarda birdenbirf' aybaşıla • 
rın kalkmasında, evramı basurlyenin kal· 
dınlmnsını mütecıkib gene burun kana • 
rnaları görlilür. 
Blınyevr sebcb!er: Fakrüddem, yani 

kansızlarda, porpora dcnilrn hastalıkla, 

hemonili denilen kan sulanması hastalı
ğında, karaciğer hastalıklarında, bazı ağır 
sarılıklarda, siruılarda, ihtikanı kcbedde 
ve bundan sonra da (entar:i hastalıklar -
da, mesel! ~ifo .hastalıf!ında, gribde, 
döküntülü hastalıklarda (kızamık, çiçek, 
kızıl gibi), bazı şiddetli ve had romatlz • 
malarda gene mebzul mik~Arda burun ka· 
naması görülür. 

Teda\•isi: 
Yukarıda saydığımız s~bebler ve has • 

ta.iıklarm tedavisi ile tabii kanamalar da 
durur. Umumıyetlc şimdi burun kana • 
malıınnın tedavisi kalsiyom ilacına da -
yanmaktadır. Hakıkaten hiç zararı olmı· 
y::.n ve her zaman faydalı olan bu ilacı 
biz de bütün burun kanamnlarda ya da
hilen veyahud daha iyisi tahtelcild şı • 
rırıga surctile yapılmasını tavsiye ederiz. 

Dr. lbrahim Zati Ôget 

Bir genç sarhoş, 
kardeşini öldürdü 
Tavas kazasının Yarangiıme kasabasın

dan berber Abdullah kardcşı 17 yaşların
da Mehmedi öldürmüştür. 

Katil Abdullah henüz bir ay evvel ev
lenmişti. İki gün evvel bir düğünde gece 
rakı içerlerken eski metrcsmı oraya ge. 
tirmeğe söz vermiş. Bunu işiten küçiik 
kardeşi Mehmed belki bir vak'a çıkar ih· 
timalile daha evvel Abdutlahın metresi
nin evine gitmiş ve meseleyi kadına anla
tarak akrabalarından birinın evinde sak
lanmasını söylemiş. Kadın da bunu mu· 
vafık bularak Mehmedle beraber dayı • 
sının evine giderken yolda kendini al • 
mıya gelen Abdullaha rastlamışlardır. 
.Mehmedin böyle bir tedb;l' almasmd3n 
kızan Abdullahla aralarında ağız dalaş • 
rnası olmuş, hiddete gelen Abdullfh ya • 
nında bulunan traş usturasile kardeşinin 
karnını yarmıştır. Mecruh derhal. Deniz· 
li memleket hastanesine götürülerek te
davi altına alınmış ise de hastaneyı= gir· 
dikten bir saat sonra vefat etmiştir. Kn
\il Abdullah yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Bigadiçte bir dUgUnde bir 
adam öldürüldü 

Bigadiç (Hususi) - Okçular köyünde 
bir düğün esnasında müessif bir kaza ol
muş, ziraat idaresi tarafından bu köyde 
avcıbaşı tayin edilen İsmail oğlu Kamil 
ile yeğenleri Mustafa oğlu İsmaii ve Meh
med oğlu Mustafa silah atarak eğlenti ye
rine giderlerken çıkan kurşunlardan birı 
düğün yerindeki Ahmed oğlu Sadullahın 
başına isabet etmiş ve öldürmüştür. Ka
mil ile yeğenleri yakalannuş, haklarında 
kanuni takibata başlanılmıştır. 

Beyoğlu Halkevindc konfe-ram 
Cumartesi akşamı saat 20,30 da, Beyoğlu 

Halkevin1n temsil salonunda, Doktor Bilse -
yln Kennn, cSlnlr hastalıkları. mevzulu blr 
konferans verecek, bunu blr piyes temslll ta
klb edecektir. 

dirler. Evvela kabinenin hangi şartlar altın• 
Hükfunetin kararı da teşekkül ettiği ve kabine buhranınm 

Paris 17 (A.A.) - Havas: Salahiyettar nasıl vahim harici hadiselerin cereyamr 
mehafilde beyan olunduğuna göre, Fran- na tesadüf eylediği hatırlatıldıktan sonra 
sanın İspanyada ademi müdahale siyase- Fransanın şerefli olmak şartile sulh al· 
tinden vazgeçmesi mevzuu bahis değil- yasetine devam arzusu ve silihlarının 
dir. Pirene hududlan eskisi gibi kapalı kat'iyen ve sür'atle arttırılması zarureti 
kalacaktır. Maamafih Fransa hükftmeti üzerinde ısrar olunmaktadır. 
İspanyada İtalyan • Alman müdahalesile 

Blum, beyannamesinde A vrupanm ka
tehlikeye giren Pirene hududlannın em-

nşık vaziyetine de temas ederek, Fran• 
niyeti ve Akdenizdeki münakale yolla· sanın kuvvetli olması lüzumunda ısrar 
nnın serbestisi için lüzumlu gördüğü bil· 

etmiş ve demiştir ki: 
tün tedbirlere tevessül etmiştir. 

Fransa İspa•ıyaya mühimmat ını 
gönderiyor? 

Londra 17 (A.A.) ---Deyh Meyl gaze
tesine Perpinyandan bildU-ildiğine göre, 
Fransadan hükfunetçi İspanyaya giden 
yollardan mühimmat dolu mühim kam
yon kuvvetleri geçmiş ve bunlar hudu
da varmıştır. 

Fransa ordusunu kuvvetlendiriyor 
Paris 17 (A.A.) - B!.l sabah toplanan 

nazırlar meclisi, B. Daladiye tarafından 
teklif edilmiş olan milli müdafaaya aid 
yeni kredi taleblerini tasvib etmiştir. Bu 
krediler, hava kuvvetlen ıçic 3463000000, 
donanma için 400,000,000 ve kara kuv
vetleri için 600,000,000 franktır. 

Bu krediler, 1938 senesınin 11 milyara 
baliğ olan milli müdafaa büdcesine ithal 
olunacaktır. 

Büdce nazın Şarl Spinasın talebi üze
rine hükumet, bugün mebusan meclisine 
milli müdafaanın istisnai bır programı
nın icrasına mahsus yeni kredileri taleb 
eden bir kanun layihası tevdi edPCektir. 

Müstemlekat nazırı Marıyus Muteye 
Hindi Çininin müdafaası ıçin yeni kre
diler açmak salahiyeti verilmiştir. 

Blum l:abincnin beyannamesini 
okudu 

Paris 17 (Hususi) - Başvekil Blum, 
yeni kurduğu kabinenin beyannamesini 

- Yarın, Çekoslovakyaya bir hllcum 
yapıldığı takdirde, bu memlekete karp 
taahhüdlerimizi ifa edebilmek için mü• 
tesanfd ve kuvvetli olmamız icab eder. 
Keza, gerek vatanımıruı müdafaası, ge
rek beynolmilel taahhüdlerimizin ifası 

kuvvetli olmamıza bağlıdır.• 
Bu beyanatı müteakip Flandln, Rey• 

nault ve diğer baz.ı hatibler söz alarak 
hükUmetin harici siyaseti bak.kında iza· 

hat istemişlerse de, Blum bu suallere salı 
günü cevab vereceğini bildirm~ ve iti· 
mad meselesini ileri sürmüştür. 

Meclis 196 ya karşı 369 reyle yeni ka
bineye itimad beyan etmiştir. 

Hükumet, Şotan'ın meclise tevdi eyle
diği projenin sür'atle kabulünü hemen 
yarın meclisten istiyecektir 

İcra işleri 

Tahsilat ve tediyelerin 
banka vasıtasile 

yapılması düşünülüyor 
İzmir, 17 (Hususi) - Adliye Vekaleti. 

icra ve iflas kanununda yapılacak tadi
liit hakkında İzmir Ticarl!t Odasının 
mütaleasını sormuştur. 1svıçrcden gelen 

bugün öğleden sonra mebusan meclisin- mütehassısın tedkikatına esas olacak o
de okumuştur. lan bu tedkikler hakkında İzmir Ticaret 
Kalabalık bir dinleyici kütlesi, m~ll-

sin bu toplantısında hazır bulunuyordu. Odası bir rapor hazırlamaktadır. İcra 
tahsiWit ve tedfyatının maliye veznesi ve

ya milli bankalardan biri vasıtasile ya
pılması derpiş edilmektedir. 

.Meclis reisi Herriot celseyi açtıktan son
ra Blum kürsüye gelere".t yeni hükume
tin beyannamesini okumuştur. 

~~~~------... ~·· .. -4ml----------~~~-
Rusyanın yaptığı davet 

(Baş tarafı 1 inC? sayfada) 
Litvinof, bundan başka, So\•yeL Rusya• 

nın yeni her türlü taarruz hareketlerini 
durdurmağa ve mütemadiyen artmakta 
olan yeni cihan katliamı tehlikesini ber
taraf etmeğe matuf her türlü koUektü 
harekete iştirake amade olduğunu söyle
miştir. 

Litvinofun sözleri 
Moskova 17 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinden: Litvinofun Moskovada 
ecnebi muhabirlerle yapmış olduğu gö
rüşmeye Sovyetlerin harekete amade ol
duklarına delalet etmeKte olduğu naza
rile bakılmaktadır. 

Litvinof, beyanatta bulunmadan evvel, 
diğer bütün hük\unetler, son 20 sene i
çinde siyasetlerini mütemadiyen değiş

tirmiş oldukları halde bu müddet zarfın
da Sovyet hükumetinin asla siyasetini 
değiştirmemiş bir hükumet olması hase
bile bu beyanatının heyecan tevlid et· 
mcsi muhtemel olduğuna işaret etmiştir. 

Litvinof, demiştir ki: 
cDünyada büyük bir huzursuzluk, bü

yük bir kararsızlık vardır. İhtimai yarın 
pek geç kalınmış olacaktır. Fakat bütün 
devletler bilhassa büyük devietler, kol
lektif emniyete ve sulhe müteallik ola
rak azimkarane ve iphamdan ari bir hat
tı hareket kabul edecek olurlarsa bugün 
bir şeyler yapmak için henüz vakit var
dır.> 

Davetiy~ler gönderildi 
Londra 17 (Husu.31) - Sovyetlcrin 

teklif ettiğ.i kanferansın davetiyeleri 
Londra, Paris ve Prag hükumetlerine 
tevdi edilmiştir. Arnerik,ı da davetliler 
arasında bulunmaktadır. 

Almanya, İtalya ve Japonya hariçte 
bırakılmıştır. 

Litvinof, yaptığı beyanat\.&, Sovyetle-

rin beynelmilel teşriki mesaı uğurunda 

yaptıkları bu teşebbüs ~ akım kaldığı 

takdirde, müstakillen hareke~ edecekle
rini bildirmiştir. 

ingiltere kabul etmiyor 
Londra 17 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirinden: Londranın resmi mehafili, 
Avusturyanın Almanyaya ilhakı ve Çe
koslovakyaya karşı yapılan tehdidlerln 
ihdas etmiş olduğu vaziyetin tedkiki 
maksadile beynelmilel bir konferans ak· 
dedilmcsi için Litvinof tarafından yapıl
mış olan teklifi gayri müsaid bir suretle 
karşılamıştır. 

Bu mehafil, Sovyetlerin teklifine teba
an akdedilecek böyle bir konferansın 

muhafazakar İngiliz efkarı umumiyesinin 
Merkezi A vrupaya karşı yeni taabhüdle
re girişmeğe tedricen temayü~ etmekte 
olduğu bir sırada bu efkarı Praga karşı 
fazla itimadsızlık göstermeğe sevketme
sinden korkmaktadır. 
Diğer taraftan ayni melıafil, İngilizler

le Sovyetler arasında askeri mesailln 
müzakere edilmesi hususunun mevzuu 
bahsolmadığını ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

İngiltere hükCımcti, Çekoslovakyaya 
karşı alacağı vaziyeti Fransa ile Sovyet
lerin Praga karşı girişmiş olduk.lan te
ahbüdleri tedkik ettikten sonra kararlat- ... 
tırmağa azmetmiştir. 

Bu mehafil, netice olarak, İngiltere
nin vaziyetinin beynelmilel bir konf e
rans ile değişemiyeceğinı iliive etmek
tedir. 

Amerikanın fikri 
Nevyork, 17 - Amerika 11ükı1meti Sov

yet Rusyanın davetinden resmen haber
dar olmuştur. Fakat Amerıkanın böyle 
bi.r konferansa iştirak etmıyece~ı anla. 
ıılmaktadır. 
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lngiliz kabinesinin 
düşmesi bekle.niyor 

Çinliler blrç ok 
şehirler 

lstirda d etti ı er 

Avusturyanın bütün 
hududları kapatıldı 

Londra 17 (A.A.) - B. Eden'in efkarı
na makes olduğu zannolunan Yorkşayr 
Post gazetesi, azası mahdud mikdarda bir 
harb kabinesi teşkili hakkında bazı me
hafil tarafından ileri sürülmüş olan tek· 
liften bahsetmekte ve bu teklifın lehin
de bulunmaktadır. Zira noktaı nazarları 
muhtelif yirmi kadar azadan mürekkeb 
bır kabinenin diktatörlüklerle müzake
rede bulunabilmesi gayri mümkün gö
rünmektedir. 

Kabinede ihtilaf 
Londra 17 (A.A.) - Havas ajansı mu

habirınden: İyi malumat almakta olan 
mehafile nazaran İspanya ve Çekoslo
vakya meseleleri münasebetile kabıne 

erkanı arasında ciddi görüş ihtilaflan 
çıkmıştır. Bir kabine ?uhraru zuhur et
mesi muhtemeldır. 

Öğrenildiğıne göre, Morrison, Ho e
Belişa, Oliver Stanl.?y, Ormsb;-Gore, 
Malkolm Mak Donald gıbi genç nazırlar 
hukumetın Çekoslovakya istiklalınin ih
lcilıne müsamaha etmiyeceğini açıkça i· 
lin etmesini istemektedirler. Bılakis dı-
fer nazırlar ve bılhassa Samt.t.el Hor, bu 
fikre muhaliftirler. 
Aralarında Hor Belişa da bulunan bir 

çok nazırlar İtalyanlarla Almanların İs
panyada hakim keSilmelerine mani ol
mak için kat'i ve şiddetli surette hareket 
edilmesini istemektedirler. 

Hor Belişa'nın fikrinin kabul edılme
mesi takdirinde istifa edeceğıni tehdıd 
makamında söylemiş olduğu rivayet e
dilmektedir. 

Bu takdirde Malkolm Mak Donald da, 
istıfasını verecektir. 

Boyle bir vaziyeün hukumeti yeni in
tı1ıabata müracaat etmeğe icbar etmesi 
muhtemeldir. Muhafazakar fırka iae her 
ne pahasına olursa olsun buna mini ol
mak istemektedir. 

Ortada deveran etmekte olan mütena
kız şayialara nazaran ya kabinede tadi
lit yapılacak, yahud hatta kabine istifa 
ederek Vinston Çorçil'~n riyasetinde ye
ni bır kabine teşkil olunacaktır. 

ParlAmentoda 
Londra 11 (A.A.) - Havaı ajann mu-

habirinden: Dün Avam Kamarasında 
yapılmış olan müzakereler, amele fırka· 
sı tarafından verilmif olan takririn 141 Hankeo 17 (AA) _Çin telgrafa. 
reye karşı 317 reyle reddedilmesile hıta· jansı 16 tarihile bildiriyor: 
ma ermiştir. Maamafih parlamento ekse- Çinliler Şansinin şimal batısındaki 
riyeti içinde Avusturya ve İspanya hA· Puçeuyu geri almışlardır. Düşmanın 
~iseleri karşısında derin ihtillflar oıdu· Tungpu demiryolu boyunca hareket 
gu anlaşılmaktadır. noktaların · 1 tm k tefebb- ·· ı · 

Chamb~rlain'in ademi müdahale siya· surette ak~ g=ışt e usu ecı 
setinin muhafazasını ilt;7.am eden beya: Lingfen~ Fuşe:~ doğru şimal do
natı, amele fırk~sı sıralar~da ve hatta ğusu istikametinde ilerliyen Japon kı _ 
bazı muhafazakarlarda haklki bir hayret ta t b"' ··k b' kısmı b" ç· batar 

d a ınn uyu ır ır ın -
uyan ırmıştır. f 

Amele fırkası mensubları ve liberal- yBası ta!a ~-dan _yoldab'dun:luhuruJmbeuştur. 
A • unu uç gun suren ır m are ta -

lerle bazı muhafazakarlar arasında bır k'b ım· J nl 1000 . · 
k .. d .. 1 .ıh.. da" ı e ış ve apo ar esır vermış-

mu arenet vucu e getırı.ece5 ... e ır l d' J l . l h ·· . .. b' er ır. apon arın zayıat an er gun 
bır şayıa deveran etmektedır. Böyle ır .. l d d' b 

1 
k d 

. . d . edil b"lm . k yf" t· b" yuz erce a e ı u ma ta ır. 
proJenın erpış e ı esı e ıye ı ı· M t b d be Ki ts' ı· h 
l zih l d h ·k·· ·· k la •~ ar aşın an rı a ır ı avza -
e ın er e u um surme te o n ı.c::- d 1 b k 1 ç· ı·ı Li t s:n a yapı ıın as m an ın ı ere n -
şevvüşü göstermekte ve hükümetin ha· 
rici siyasetı hakkında efkArı uır.umiyeyi ze, Kuanagyo, Şa<>kuang, Çangçan, 
kendi lehine kazanmıı olmaktan uzak ol- Yitu ve Gauanşanın istin:ladını mÜJn -

kün kumıştır. 
duğuna delalet etmekteciir. ---------

Lo;d Core'un beyanatı 
Londra 17 (A.A.) - Loid Corc, bu sa· 

bah Fransaya gıtmi§tir. Vmston Çorçil, 
hafta nihayetinde Fransaya gideccktlr. 
Loıd Corc, hareketinden evvel gazete· 

cilere şu beyanatta bulunmuştur: 
cSiyasi hayşta girdim gi:celi harici iş· 

leri böyle çorba halind\'! görmedim.• İs
panya hakkında §Öyle demiştir: 

cNazırlarımız, yarasalar g\bı kör ol
mak ister görünüyorlar.• 

Şuşnig ve 
Nişanlısı 

Prag 17 (A.A.) - Şuşnig'in nişan -
hsı Kontes Fuger'iı\ annesi Kontes 
Şömborn, Belvcdet'de hapsedilmiş o -
lan kızı ile eski Avusturya Başvekili -
nin sihhatte oldcklarını haber almış -
tır. 

Kontes, k~zı ile nişanlısının izdivaç
ları hakkında h;ç bir şey bilmemekte 
olduğunu ilave e.iiyor. 

Bazı siyasi mehafil, B. Loid Corc ile 
Çorçilin İngıliz kabinesınin vaziyeti hak· 
kında Cenubi Fransada Baldvin ve B. E
den ile görüşmelerinin muhtemel old~- Belçika Dahiliye 
ğunu beyan etmektedirler. Nazırı Almanca 
Batvekilin istit811111 tstqen ild razete Bir nutuk slJgllgecelı 

Londra 17 - (Deyli Herald), B. Cham- " . 
berlainin politikannı cFeJAketli bır poli· Bruksel 17 (A.A) - ~l~ıka Kralı 
tika• olarak tavsif etmekte ve istifasını ·Mayıs başlangıcında Öpen ı zıyaret e -
istemektedir. decektir. 

Nfyuz Kronikl gazetesi de, İtalyan ve Kral:n ziyaretinden evvel dahiliye 
Alman diktatörlüklerine hücum ederek nazırı Dirperk bu ayın 27 sinde Öpen'e 
İngilterenin Akdenizdeki yollarının teh- gidecek ve Almanca bir nutuk söyliye
c:lid altında olduju!Ja bildiriyor ve B. cektir. 
Chamberlainin a.tifeeını istiyw. 

Viyana 17 (Hususi) - Dün gece ve bu
gün Yahudi mahallelerine karşı hücum
lar yapılmış 've bazı yağmacılık vak'a1arı 
olmu§tur. 

Alman polis Amirlerinin beyanatına 

göre, Nazi üniformasını taşıyan komü
nistler bu gibi hldiselere sebebiyet ver· 
miflerdir. 

Diler taraftan Viyana belediye meclisi 
de feshedilniiştir. Yeni tayin edilecek o
lan azalar, Bitlere sadakat yemini 1apa
caklardır. 

HucludJar bpmtılth 
Viyana 17 (A.A.) - Röyter &Jansı mu

habirinden: Avusturyanın bütün hudud
Iarı dün öğledenberi kapanmı§tır. 

Yahudilerin ve anaları babalan Yahu
di olan kimselerin hududu geçmesi mene
dilmiştfr, fakat e<2nebiler, umumiyetle 

hududu geçebilirler. 

Irka ve izdivaca müteallık olan Alma 
kanunlarının Avusturyada derhal tatb • 
kine girişileceği beyan edilmektedir. 

Ari olmıyan bütün kanun adamlarına 
faaliyetlerini terketmeleri emri veril· 
miştir. 

Avusturya çiftçileri sendıkasının şeff1 
tevkif edilmiştir. Bu teşkilatın men ubl· 
ni üç yüz bin kiş dir. 

1934 senesinde Dolfus katledildiği za• 
man federal hükumete karşı yapılan ta
arruzu idare etmiş bulunan binbaşı Se
linger, yarbaylıkla tekrar orduya idhal 
edilmiştir. 

TcvkiOer 
Viyana 17 (A.A.) - Dun akşam birçol 

tanınmış Yahudiler t vkıf edilıniştır. 

Vindsor dükünü bırçok d falar malıkl· 
nesinde kabul etmiş olan Luı dö Ro ılcl 
de mevkuflar ara ındadır. ·-

Leh şehirlerinde dün gece "Litvanyayı 
işgal edelim!" seseleri yükseliyordu 

(Bqtarajı ı mci sayfada) Bu nota, bır ultımatomdur. Bu ultimaıa 
dir. Maahaza bu tedb.irlerin mahıreti tomla, Polonya, Lıtvanyadan, enerJık biJ 
henüz anlaşılmamıştır. surette iki memleket arasında diplomatilt 
Diğer taraftan bu gece, gerek Varşo- munasebetlerin derhal tesısinı istemet.. 

vada, gerek Lehistanın diğer büyük ıc- tedir. Aksi takdirde Polonya, 11 mart h11-
hirlerinde Litvanya aleyhinde muazzam dud hadisesinden, askeri harekat ta da.r 
nümayişler yapılmıJ ve halk taşkınlık· hil olmak üzere, en enerjik neticeler f9ıl 
larda bulunmuştur. tihraç edecektir. 

Nümayişçiler, cKaunasa yüriıyelım, Gazete, ültimatomun mühleti hakk:m. 
IJtvanyayı işgal edelim!• ibareli levha· da malumat vermekte, f kat PolonyaDJJI 
Iar taşımakta idiler. Litvanyaya aşağıdaki şutlan koşmuı ole 

Ültimatom mu? duğunu bildirmektedir: 
Paris 17 (Hususi) - Son dakikada 1 - Derhal normal diplomatik mün.,. 

Varşovadan Reuter ajansına bildirildiği- &ebetler tesis etmek. 
ne göre, Lehistan hükılmeti IJtvanyaya 2 - İki memleket arasında derhal del 
bir ültımatom venniftfr. Parls, bu ha· miryolu ve posta münasebetlerine bap.. 
beri teyid eden başka hıçbiJ' malfunat ol- mak. 
madığından, bunun ihtiyatla karfılan· 3 - Milli ekalliyetler rejımi hakkıncı. 
maaı lizım geldıği.ni bildirmektedir. anlaşmalar akdetmek. 

LitvanyaJıJar ne diyorlar? 4 - Bir ticaret ve gümrükler anıa,. 
Kaunas 17 (A.A.) - Havas bildiriyor: ması akdetmek. 

Bir Polonya askerinin ölümü ile netice- 5 - Litvanya kanunu esasisinde Vilncl 
lenen hudud hadisesiıı~ Litvanya efkan ,ehrinin Litvanyanın merkezi oldufwıa 
umumiyeei bidayette o kadar ehemmiyet kaydeden maddeleri kaldımıak. .................................. ~ Sovyet kutub hey' eti vermemişti. Fakat işe harıçte verilen e· 6 - 11 mart hadisesınde ölen Polon,.. 

Amerika Hariciye Nazırının nutku Moskovada em9&1siz bir hemmiyeti ve bilhassa esassız olduğu an- lı neferin ailesine tazminat vermek. 
laşılan ültimatom hadisesinı duyunca Varşova 17 (A.A) - Polonya hü• 

surette karşılanıyor hayretle karışık bir ~eyecana kapıldı. kUmeti, notasını, Tallindeki Po:ıouy. 
(Bq tarafı 1 inci ~ayfada) l miz beynelmilel münasebatm, muahede- Mosko.a 17 <A.A.) - Tu ajansı bildiri- Maemafih ıiyasf mehafıl süldllıet mufa- elçisine göndermŞir. Elçi bu not&JI 

hatları fU suretle hülAsa edilebilir: r ve anlaşmalar çerçevesi içinde dürüst 1or. faza etmektedir. Litvanyanın hududda hariciye nezaretine vermiş ve Estonya 
1 - Umumt suDıu korumak. 2 - Baş- bir surette tatbilddir. Beynelmılel müna- ~~":.~:. ~~:S.U:, J:::a.e ;.~':~ri: asker topladığı haberleri doğru değildır. hariciye nezareti de notayı Litv8DJ8 

ka devletlerin dahili > .. lerine, müdaha- sebatta cebir ilt1mal edildiği takdırde .,~ "" Y"' s· · hafilin" ka •: g" L"tvan hu"ku~ metı"ne '-"ollınnu:tır ~ hlrJerde büyük bir tnk ve beyecan uyan • ıyası me naa ... ne ore, ı • J -~ 
le etmemek. 3 - Milletler arasında çı • muhakkak surette anarşi bat gösterir. dırmışbr. ııoston. kahramanları aabırm _ ya hudud hidiseaini tahkık için bir muh· Yan resmi mehafil, notanın mün • 
.kan ihtiJAflann muslihane bir surette Amerika harbden nefret eder ve sulbü ııt:ıa betllyor. Büttlıı M01t:oftlılar tahra - telit komisyon teşkilini Polonyaya tek- derecatı hakkında tam sükutu muhal~ 
halli, 4 • Muahedelerle beynelmilel •· sever.• manlarma millltl olmala 1-llflanıyorlar. lif etmekle haklı olduklarının delilini za etmektedir. 
kidlere riayet. S - Umumi teslihatın Amerika bitaraf kabmyacak MuvasalatJarındıı., bir uıı:ert tıı•a ve iki or - göstermiı oldular. B. Bek bugün Fransa, İngiltere, t, 

t t:estra Peronda hazır bulunacalı:tır. Gar J&· 
tahdidi. 6 - ktısad! ve ticari sahada Paris, 1'7 (Husus!) - Amerika hariei- t:lnlnde bit t:tırsü hazırlanmJ,ftır. Dört tah- Leh pzetelerinin neşriyatı talya büyük elçilerini kabul etmiştir. 
beynelmilel işbirliği.• ye nanrının gazetecilere hitaben söyledi- ramanm lfÇ«er. b0t6n J01. Kutup Kahra - Varıova 17 (A.A.) _ Pat ajansı bildi· 

Hull yukar1daki noktalar hakkında ği nutuk Vqingtonun salahiyettar mah. manlan'Dın reılmlertııt tqlJan le.balarla riyor: Kurjer Paranni gazetesi, Polon-
elraflı izahat verdikten sonra sözlerine fellerinde müaaid bir tekilde karplan- donatılmlftlr. ya • Litvanya hldisesi hakkında kabaha-

Tilrlı - /nglliz 
Malt milzalıerel rl 

ıu suretle devam etmiftir: mıştır. Bu mahfellerln tefsırlerine göre Mussolininin nutku tm fllya Polonyada oldutuu dair Llt-
·Biz herhangi bir meselede cebir fs. Avrupada bir harb vukuunda Amerika vanyanm nep-ettili teblifi .Emaalsis bir Ankara 11 {Hususi) - Londraclll 

timnline taraftar de~m.. bitaraf kalmıyacaktır. etrafında tefsirler -Iancılıkıt IUl'etinde tavaLf etmektedir. bulunan milli bankalarımızın üç umma 
auu- J- müdünle muhtel:f İngiliz müessesesi.,. 

Fakat bu herhangi bir tecavüz kar - Ayni mahfellerin kanaatlerine göre Pans 17 (AA) - Mussolini'nin nut Fransa, ve lnıftterenhı tavassut makamları arasında devam eden gör'Üf 
tısında tebaamız ve müttefiklerimizi Amerikada pek yakında infirat politika- ku hakkınch! mütalealar yürüten mil - tefebhüaleri meler müsbet bir sahada ilerlemiştir. 
müdafaa etmiyeceğiz mlnasını tazam- cılanna karp flddetli bir mücadele açı· şahidler, Duçenin Avusturya hldisele- Paris 17 (AA.) - ötrenildiğine gare İyi haber alan mehafilden elde ettiliJll 
mun etmez. Biz enternasyonalizmden lacak ve halka infirat ıiyaaetinin doğura- rine ademi müd:'181~.sini muhik IÖS • İngiltere ve Fransanm Vaı'§Ova sefirleri, malfunata göre hev'etimizln bir miıddel 
ictinap ediyoruz. Fakat müfrit bir ın- cağı menfi neticeler anlatılacaktır. termeği zaruri g~rmuş olmasından do- Polonya • ı.ttvanya hudud bldileai me- daha belki de ni~nın on beşine kadae 
firad politikası içinde de yaşamak is - layı hayret iz~aı etmektedirler .. ~üşa- 1elesinde mutedillne davranmasını Po- IA>ndrada kalmaSını icab ettirecek Ye. 
temiyoruz. Çlnde geni bir hidler, ~çenın i~ defa olara~ ıçtinabı lonya hükdmetine tavsiye etmişlerdir. ni bir vaziyet has1l olmuştur. Heyetimbı 

1823 senesinde Monr~nin beyan etti· / hrac tıarelıetl gayrıkabıl telakJn olunan hAdiseler kar Fazla olarak Fransa sefiri, fimdiki ger- resmi bir milzakereye de memur edil• 
li gibi, biz ba§kalannın hukukna riayet şısında Faşistlerin faaliyetlerinin dok- gin beynelmilel vaziyet karpsında Po- nüştir 
ederiz ve mukabilinde hukukumuza da Şanghay 17 

<_A.A.) - Japon deniz trini olan •Realimı• t terkedere'k bir lonya matbuatının Çekoslovakya aley- M~iye Vekiletf nakid işleri umum 
riayet bekleriz.• ve kara a.skerlen Nantung. ~ verilen nevi •Fatalizm• kabul ebniş olduğuna hindeki neşriyatına nihayet verilmesi te- miıdürü Halid Nazmi hey'etmm.e ilti 

Tungçeu'ya çıkarak oradaki Çm asker- ehemmiyetle işaret etmektedirler nnisind bul uşt -
Hull milli müdafaanın takviye edilme· lerine hücum etmişlerdir. Bu hareli _ • me e ~ ur. hak etmek ~e yakında Londraya ha. 

li ve kuvvetli bir Amerikanın mevcudi· tın hedefi Yang~'nin şimal --"''!' . 1 d Utvanya Millffler Cemi7etine reket edecektır. 
_ . . • . , ır- ..ı.u mı o- sveç grupun an üracaat etti. ----

yeti luzumuna ipret ederek demııür ~. rada bulunan Çin kıtaatmdan temizle_ m J 
c- Hukukumuza riayet edilebilmesi mektir , alınacak para Cenevre 17 (AA.) - Litvanya sefiri, negÖ)de zelzele 

ancak kuvvetli bir Amerika ile kaimdir. Ankara 17 (Hususi) - İsveç gru - Milletler Cemiyeti umumi litiblijine İnegöl 17 (A.A.) - Sabaha karşı sa-
Biz bütün sulhsever memleketlerle teş- Kütahya meb'usları muntehipleri pundan almacak paranm Nafia biidce- müracaat ederek Litvanyanın münazaün- at dörtte burada 5 san'ye devamlı 'd-
riki mesaiye ve dostan':? münasebat tesi· sine tahsisat olarak kaymna ve aarfına fih meaeleler için bir h&: sureti bulmak detli zelzele oldu. Hasar yoktur. 
sine daima hazırız. İstişareyi kabul ede- ile görUşlUler dair 1'yiha Meclia ruzııamesine alınmıt- maksadile kendisi ile müzakerelerde bu-
riz, fakat muhakeme !stiklalimlzı ve ha- Kütahya (Hususi) - Saylav Naşid tır. lunmaaını Polonyaya teklif etmiş oldu- Fakir çocuklar için. 11 bannchrma 
reket serbestimizi daima muhafaza et- Hakkı Uluğ, Mehmed Somer ve Vedid tunu, fakat bu meselelerin hali hazırda k 

· t --..ı·1m · yeri aÇJlaca 
mek isteriz. Uzgören Halkevi konserinde bulun - ltalyanın bava kuvvetleri cemıye e ar~ı esmın mevzuu bahsol-

Gene tekrar ediyorum, bugünkü bey- muşlardır. Meb'uslar, halkın istekleri- madıjını bildirmiştir. Amele ve fakir çocuklarına mahsua 
Roma 17 (A.A) - Meclis Hava p . h olmak iızerc ~ılacak barındırma ev • 

nelmilel karışık vaziyet ~arşısında sulh ni dinlemif1er, Kütahyada kurulacak Bakanblı b'"dccsini tuvib tmiftlr Ge anste eyecan leri hakkında Maarif Müdürlügu· · bir-
davasına hizmet edebilmek için kuvvetli elektrik santralı ile büyük kimya sa-

1 
V ll ltal ta--~ . . • Parla l'l (A.A.) - Polonyanm Litvan-

olmamız icab eder. nayil hakkında tatmin edici izahat ver- ~ra 8 eth...!.~ ve..,b::ı~uıı;:~ı:: yaya karşı Bitlerin Avusturya hakkında proje. h~ır~, betahsl~ye kReislikğlae 
. . . . 1 U • . k ü ...._1_..... INl.~arını me .. ~ .... ,. L.11--d .ı... usulleri ta•ı...n. ed-a.;- dair vermışt!r. Budceye ısat onac V9c 

Amerıka harıcıye nazırı alluflarla kar· mış er ve şagı ııtme zere a.., .. AM~- tanda ve t-..... vada sabı't 0 ,dugun· u bil - •u.uau. 15& wıUL '"""'"'aaue 
1-....ıı .uttMU.,, '' Berlind 1en haberi burada b teşrinlerden itibaren şehrin on yennde şı a an nutkunun sonunda şunları ıöyle- -.ıutr. dirmiştir en ge er, ir barmdırma evi açılacaktır. 

nnştır: Şehir suyu tesisati ilerlemaktedir. · nebze heyecan tevlid etmlftlr. 

- Şunu tavzih etmek istennı ki gerek Sokaklara borular döşenmektedir. Si k dah rkak 1 Soa ftSbet 
Uzakşarkta, gerek Avrupada ve gerek Yeni yapılan birinci ilk mekteb 1-Jı- r iZ 1 8 0 UJGr VU'fOva 17 (A.A.) - Nova Prada mu-
dün• anın herhangi bir tarafında Amerl- çesi ağaçlandırılmaktadır. Ön tarafına İzmir, 1'1 (Husul) - Aydın memleket halefet gazetesinin blllhare toplattırılan 
k :mın gösterdiği alaka tebaasının veya çiçek dikilmesine de başlanacaktır. hutanelhıde on bet yaşmcla bir kızcalı· hususi nüshasında bugün saat on birde 
n enf ı erinın ihlal edilmiş olmasından Bu yıl, hususi muhasebenin tahsllltı za erkellllk ameliyatı yapdacak ve erkek Litvanyaya gönderilen Polonya notaa 

--..._----LLP..n P- munek.tedıL-Bizım .. .. 1 dır. olacaldar. haklwıda IDbat Y 

Şehremini HalkeYinde konferaae 
Şehre:rnJnt Halkevtnden: Cumarted glD 

saat. ıe.~c da evimiz aaıoounda muharrir w 
ölret.m"n Nurullah Ataç tarafından edebl • 
yat adlı bir lı:onfera.ns 'YV11ecett1r. Davet119 



,.. Savf1t 

Bugünün ekseri kadınlan gibi benim 
karım da sinema .ırtıstlerine benzemek 
merakındadır. Greta Garbo gibi su iç • 
ınek, Silvia Sidney gibi yürümek.. Bil • 
mem hangisi gibi giyinmek ister .. Bu me
rakının bana bir zaran yok. Fakat bana 
zararlı olan merakı da benim de sinema 
artistlerine benzemem\ istemesidir~ İki· 
de bır: 

- Niçin K.lark Keybl gibi boyunbağı 
bağlamıyorsun? 

Yahud: 
- Neye yazı yazarken kalemi filin 

artist gibi tutmuyorsun! 
Der .. Bir gazetede bir artistın haftada 

bın lıra kazandığını okuyunca bana kı· 
zar: 

- Seıı de niçin onun kadar para ka • 
zanmıyorsun? 

biye bir kaç gun söylemediğınl bırak
maz. 

Bundan bir ay evveldi. Kan koca bir • 
likte sınemaya gltmiştık, Bir Amerikan 
filmi gösterıliyordu. Film kahramanı, bir 
çocuk hırsızı idi. 

Zenginlerin çocuklarını çalıyor, onlara 
mektub yazıyor, parkta ağaç kovuğu, ya
hud deniz kenarında kara oyuğu. tarzın
da yerlere yarım milyon, bir milyon lira 
bırakırlarsa çocuklarını vereceklerıni 

aiylüyor. Çocuğu çalınanlar parayı tayin 
edılen kovuğa, oyuğa bırakıyorlar. Çocuk 
hırsızı da oradan alıyordu. 
Karıma: 

- İşte, dedim, ben bu artıste benze
mek istiyorum. 

Heyecanla omuzuma vurdu: 
- Sen de çocuk hırsızlığı mı :rapacak-

901" Milyonlar mı kazanacaksın? 
- Yok canım, o iş Amerikadan başka 

,erde sökmez.. Orada da fılmde, romanda 
-'küyor ha.. Lindbcrgın çocuğunu çala. 

başına g leni bihyorsun ya! Adamı 
elektrıkfi sandalyeye bindırip bu dün • 

adan obur di.ınyaya gonderdıler. 
Ya sen ne yapacak ın? 
Kopek çalacağım! 
K p k çalıp satacaksın öyle mi? 
Hayır! 

Şimdi anladım, zengin lcrın kıy • 
inetli köp klerını çalacaksın ve onlara 
ldrer mektub yazıp, eğer köpeklerim ge

almak ısterlerse muayyen bir yere kbl
etlı bir mıkdarda para getirip bırak • 

malannı soylıyeceksın.. Onlar parayı 

t recekler, sen, yahud da ben alacağız 
kopeklerıni iade edeceğız. Bız de zen

thı olacağız. 

- Böylesi de olur ama, biraz tehlike
r Ben daha kolay bir tarz keşfettim. 
ginlerin kıymetli köpeklerim çalaca • 

tını. Tabii onlar telaşa düşecekler, gaze
ere ilanlar verecekler, kaybolan kö • 
klerinı bu.lup kendi'erine getirenlere 
1 para vadedecekler. Ben köpeğı sanki 

bulmu um "bı gotünıp bol parayı alaca
f.un Nasıl? 

Mart 18 

• 
GAZETEDEKi İLAN 

Anlatan: 
lmıet Bul.W 

1 Pulculuk ve pulcuıuoun tarihi 
1 (Baı tarafı 7 inci sayfada) ! bulduk: Oğlum bana, sıhhatinin ,erinde 

Vaziyeti gören İngifü asılzadesi, otel- bulundugunu, mektub adresini kırmızı 
ci kadından, mektubunıı niçtn kabul et- mürekkeble yazarak bildirecekti. Buna 
medijini öğrenmek istemiş. Otel sahi • benzer, diğer bazı parolalar da teabit et• 

• 

Beyaz tüylıi biT köpeği kapınca eve getirdim 

Kanm ellerini çırptı: ıidi.. Nihayet gazetelerin llepsinde ayni 
- Çok güzel! günde ilanı okuduk: 
Dedi Ve sinemadıı bir çolt kişi de o • cBeyaz tüylü, çok güzel yüzlü b:r kö • 

nunla beraber el çırptılar. Çünkü karı • pek dün Maçkayla Pangaltt arasında kay
ının filmi alkışladığını sanmışlar, onlar bolmuştur. Cici dıye ,ağırılınca gelir. f;u 
da filmi alkışlamışlardı. köpeği bulan aşağıdaki adrese getirirse 

O gece, sevinçten gözümüze uyku gir
medi. Ve ben ertesi güniı erkenden soka-
ğa çıktım. Ve muhteşem bir apartıma-
nın kapısı önünde gördüğüm temiz yüzlü 
süt gibi beyaz tüylü bir köpeğı kapınca 
eve getirdim. 

Bir gün bekledik.. Gazeteler çıktı, ga

zetelerin hepsini aldık, okuduk, hiç bi-
rinde ilan yoktu: 

- Hele yarını bekliyellm! 
Dedık, köpek de olur kibarlardan de -

ğildi. Ekmek, yemek artığı yemiyor, ke-
milc yalamıyor. Et istıyor, hem de en iyi. 
Sinden, iyı pışmiş olmazsa onu da ycmı -
yordu. 

Fakat karım köpclcten çok hoşlanmıştı. 
Ona çok iyi bakıyor, her sabah yıkıyor, 
tarıyor, ve yemeklerı!li kendı e1ile ha -
zırlıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün, bir 
hafta, on gün bütiın gazeteleri baştan so
na kadar okuduk, fakat kör olasıca ilan 
bir türlü çıkmadı. Karımın köpeğe karşı 
olan muhabbeti de günden gune artı • 
yordu. 

kendisine pek fazla para vcrHecektir.> 
Aşağıdaki adres bizim evin adresi idi. 

Karım çok sevdiği köpekle gezerken kö
peği kaybetmişti. Ve ilam gazeteye biz 
vermiştik. 

YARINKI NUSHAMIZDA: 

Sonia'm !1 S!rrı 
İngilizceden çeviren: K. Neyyir 

'-------------------------------
Sögüdde şidde~li bir kış 

hüküm sürüyor 
Söwüd (H ısusl) - Deniz sathı sevi

yesınden altı yüz altmış beş metre) ük
sck~e olan k 7.amızda bu yıl kış şıddet
Ldır. On be~ gun kRdar evvel hır aralık 
ha\·alar ~çın ş, a •1aç ar ye erip ç çek

lenm,ş, fakat. bü vakits"z baharın ar -
dınd .. n k1ş kenti.isini gene göstermiştir. 
Fıı tına ile ya· an kar bir çok yolları ka
pamış, a ·aç arın çiçeklerini dondur -
nıus ve donmu~htr. Bu yıl meyva olmı
yacağı an 3~ılmaktadır. Karların, bağ-

Köpeği aşırdığımdan tam bir ay sonra lara zararı olmamıştır. 

MÜNAKASA İLANI 
lstanbul Sular idaresinden: 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adidöküm parçalarının satın alınması tan
zim edilen şartnamesine gore kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eks"ltme 13/Nisan/938 Çarşamba günu saat 15 de Taksimdekı İdarede 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yuk'arıda yazılı saatten 

evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdır. c1429 .. 

besi; boynunu bükerek cevab vermiş: tik. Bu sayede ben oğlumdan her hafta, 
- Bir buçuk §ilinim yok da ondan! on para vermeden bol bol haber ahyo • 
Bu cevab üzerine, otelci kadına acıyan rum: Müvezziin getirdiği zarfı gözden 

Rowland Hill, hemen yermden fırlamış, geçirip, yazıların şeklinden vaziyeti kav· 
müvezzii çağırmış. Bir buçuk şilini ve • rıyoruın. Ve az evvel görcUiğünilz gibi, 
rip, kadının mektubunu almış. Ve geti- açmıya lüzum görmediğim mektubu la· 
rip kendisine uzatmış. Fakat otel sahi • de ederek, para vermekten kurtuluyo • 
besi, bu iyiliğe teşekkür edeceğµıe du - rum! 
dak bükmüş, ve: Bu vaziyeti gören Sir Rowland ınn, a· 

- Boşuna zahmet ettiniz! demiş. Ben lıikadar olduğu posta işlerini ıslah etmdı 
bu mektubu almamış, fakat okumuştum! lüzumunu duymuş. On senesini, bu ka • 

İngiliz asılzadesi hayretle sormuş: rarını yerine getirmek Jğrunda harca -
- Nasıl okumuştunuz? mış. Nıhayet, posta işleri umum ~üdür. 
Genç ve kurnaz otel sahibesi gülerek lüğüne tayin olunmuş. Ve günün bırin· 

verdiği şu izahatla, muhatabını hayret de de, ilk posta pulunu icad etmiş!_ 
içinde bırakmış: Yani, dünyanın ilk posta pulu, 1840 yı· 

- Benim, Amcrikada bir oğlum var ... Iında, kurnaz bir otel sahibesinin hile • 
Oraya gıderken, ondan, bana he: hafta sıne hiddetlenen, ve o kabil hileleri orta· 
bir mektub yazmasını, sıhhatini bildir • dan kaldırmıya ahtcden inadcı bir tngi• 
mesini ıstemiştim. Fakat her hafta gele- lız asılzadesi tarafmda!l icad olunmuş!.• 
cek olan mcktubların ~osta ücretini ödi· Posta pullarının memleketım.izde de 
yemezdim. Çünkü bu ücret, çok yük - kullanılması ise, bu tarihten tam 22 yıl 
sekti Bu itibarla bir çare düşündük, ve sonra başlar. Nacı Sadullah 

K A ş E 

NEV'R.OZi·N 
l . ' 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
• En tidd~tli baı, dif, adale ağnlannı, üşütmekten mlltevellid 

bütün sancı ve nzılan keser. Nezleye, romatizmaya, 
kuıklığa karfl çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve blJbrekleri yormaz. 
icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 

ver·yorum .kocayı kullanmak laz m a nin bütün kuvvct:le baykırrnağa başla- - S rin n ·zım yırtarım şıllık! - diye 

Son Posta'mn edebi romana : 13 kızım .. ben ~um n şurasında bir kom- dı. Çocuk morara morara ağlarken A- ba • ırdı -
su um... iş·tt ·im laflar do· rusu be- car Fat.Jna k•s k ·ıe haykınyordu: - P k: anne ama babası ne der? 

k d - B ba nın nerden haberi olacak? .ıum b le ı~an mı başına çı arıyor.. e- _ At kuc:( ından şu domuzun piçi-
nl · h · · d · b 1 ba Söylem yıv rir in Hem bakın a do t-mı a a ırm gor un ya.. un arı - ni.. dtinya b.r &rnya ge se sana Naciye-
H .. h nl tt b k k lar c:-unun gö· une bakın ... Kemiklerin na urmuz anıma a ı.. aş a om- nin çocurruna meme verdirmerQ ... Mur 

ı d 1 d tl k t . d"l b · an Yahudı ma :ıtlıg"ına dönmüş, iman tah-r a u ıa e ı ge ır ı er.. en Y - taza denilen alç~k herif de sütnine al-
Ah, Şu Hayat! 

d d 1 k d b w • • ., Et w • tan dı arı fırlamış.. rengin balın umu an u ·ızı ne ese egenırsın ... egı mağı öğrensin ... 
Yazan: Nezihe Muhittin = düşük sünepe Mürvete bu kadarı çok gibı, koca çocuga süt vermek kolay mı? 

Munır memey" kavuşunca susmuştu. 
kız iksi bırden: 
Bız ne bilelim?. Sen söyle .. - dedi

ler -

kendi kendine b!r cyasini şerif• oku - re sütnine diye aldı... sesi çıkmıyordu. Mosmor, kaskatı ke- remi mezarlara göme.me.m ya ... 
Sl·ıen ,,u··zu"'r.de güzel masum gözleri Haf•z Bedn"ye hanıın araya ..c~ı. 

yormuş... Birdenbire Ac2r Fatmanın ağzından " d ısu...u. 
H fız Bedrive bi sa · e sus ca b H f B d · kaymıştı. Bu acı~lı görünüş karşısın 8 

- Sütten kesilen çocuk yalnız bu de-
a : ~ nıy un çıkan kudurınu-ı ir ses a ız e nye- havatında insan kızıstırmaktan başka 

Acar Fatma elındekı maşayı hızla man- n·n lfıkırdısını ag·zında yarım bıraktı. • t ğil ya .. yemekl~rin suyundan tirit ya-
zevk almıyan Bedriye bile merhame . . Murtaza efendi kansından kalan gala çarparak: Hiddetinden elleri titriyen kadın kızı- . par yedirirs.niz.. bulamaç verirsmız.. 

e var ne \!,•ok a hepsini bır alasına - Ben dem~yor muyum?!. Bu herif nı hır elile iterek ba~nyordu: duymuştu. Küçük ellerile titriye titrı- daha olmaz a ben size bir klse macun 
k · 1 

5 • ye sıçrayan çocuğu kucatına alarak kil· kl • " 1&tmış, Merkeze!endide öyle bir kabir o karının ölü~ü uğruna ül kömiır o. a- _ Bir daha bu yumurcağa meme ve- kl getiririm .. küçük parma a agzına su-
rapt rmış, oyle hır taş diktirmiş ki gö- cak demıyor muyum a dostlar!? -dıye rirsen sana verdii1im süt helal olmasın .. pün başına götürdü parma arını maş- rersinız .. mışıl llll~ıl uyur. Haşhaş ma-

lerin parmaklan a "'zmda kalıyor - ~ağırınca Mürv .. et_in k.ucağın.da uyuma- ı'kı· burun delini nden fitil fitil kan irin rabaya batırarak onun küçük masum cunu en huy uz çocuklan bile yola ge-
- ba M b d b :-. yüzünü ıs1 attı, hafifce sallayıp hava-

hani su Sult nah.medde yatan a ~lıya~ unır ır en_ ıre sı~raya- o arak gı:sri gelsin .. ilahi iki elim yakan- İandtrmaaa baslarken çocuk derin bir tirir .. 
tanların tur!;> eri yok mu? Onlar - rak bır çıglık kopardı. Murvet aglayıp da kalsın!.. Acar Fatma: 

dan b"le u tünmüc:! .. Görenler bir tür- ç rpınan çocuğun aazına memesini tık- nefes aldı ... Bir iki saniye sonra yüzü- _Hav h send razı olsun kar-
., _,,. MtirYe~ de bu söylenenlerden epey- nün :norartısı süzüldü, tombul yanak- " 

i eks k ıyo,.lar .. p rmak kla taşın mağa ~alı~ara~. k~r~ı~ bi~ s;ıe: b ce alınmıştı. Bir dudağını bükerek: larında k'rli sarımtrak izler kaldı. deş - ded • 
n yadız' rı p:uıl parıl göz kamaş- - eve ·ke 1 egı - e -perşem e _ Zaten istiyerek veımiyorum ki Çocuk h A ınce ince, içli içli hıçkı-

,, ...... "'"'rmu .. a ın mehtabında Edırne- aksamları eç gel yar.: Şimçli artık haykıramıyordu. Göğ- nyordu. Acar F<:tma eline, bir havan 
dan b le ören olmuş'. Taş da Acar Fatma gözlerıni fıldır fıld1r -dedi- sünü kabartan ince kesik hıçkırıklarla elile m ngal n bir kömür parçası aldı. 

dônduren b r hiddetle klzma dönerek: - Öy!eyse çıkar yumurcağın ağzın- inliyordu. Acar Fatma sesinin tonunu Ko .. müru·· i.vice ezerek Mürvetın meme-
merm nnıı:... Ben di)re)'tim yüz b bd ı k ' d · k - Oh olsun s<'nin gi i a a arıya. an memeyı.. biraz yavaşlatara : sine sürdükten sonra çocuğun ağzına 
iz devin y ;z elli! .. Sonra efendime d' b - d h ·t atag·ını da Mürvetin çıkarmasına vakit bırak-.; - ıye a ır ı- yarın erı Y _ Ağzıından yemin çıktı - dedi - yaklaştıraı ve çirkin suratını korkunç-

iyeyim . se ıinki her perşembe öğle karının kabrine taşıyacak... Sen hala madan ~endi iri el~le çocuğun ağzı~~~.kl Mttrvet: 
1 

t k 
n bir zembil dolusu erzakla Mer - onun vüzün~ sırıt dur bakalım.. memeyı hı1!a çekıp çıkardı. Bu gurul- . aş ır:;:. .. :., Öö.. b kumacı! -diyerek 
fendi dergahına gidiyormuş .. kan- Haf;z Bedr~ye çirkin bir gülüşle tü içinde uyanan küçük Münir evvell - ~öpek1ere hır.okka ekmek doğra- - oo~... 0

•• 
8 

· · d · ı 1 fak' f ka Mürvete· güzel gözlerini şaşkın şaşkın açarak et- nz • dıye cevab verınce Acar Fatma P- ınemeyi gosterdl • 
n canı ıc n ~rvış ere lT u - · ftl,,,_., rl hiddeti di: - Arlcaa Nr -

doyurduktan IODrl kab"r başında J - Bak doğrusu anacılmt: ben de bak rafına baktL Sonra minimlnl ~ese - ,ne en 



18 Mart SON POSTA 

• Son Posta • am macera romanı : 80 

'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanayi casusl•n •r••ndakl mUcad•I• 

.._~u esnadR makinenin ciyak ciyak ba- 17 /3/938 
5U'lln iniltisi birdenbire kesildi. O va- 1-----------------1 
kıt Mösyö Mişel maniveliyı hiddetle FIATLAR 
)Okladı, çevirdi, oynattı, makineyi ye- •---C-l_N_S_l __ J_AJ_ağı ___ _. 

l'hıden sarstı. Cihazı ldeta canlı bir 
bayVanmış gibi elile s?lkiyor ve anla
lbadığımız bir dilde küfürler savuru
)ordu. Acaib kA~if bu esnada may
~un gibi topal ayağı üzerinde zıp zıp 
:çrıyordu. Çirkin yüzü terler içindey
la l Nihayet ciha7. tekrar inlemiye baş-

Yu:<uı 

dı. 
Sonra Mösyö Misel tekrar basamağa 

~~la.mıştı. (N"aZJm} ·manivelAsına yapış-

Butday yumu~lt 
Buğday aert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Kuşyemi 
Tiftik Kastamonu 
Tlttık mal 
Yapalı Trakya 
Yapalı Mersin 
z. yatı yemetllk 
Sansar derlal 
Tavoan dertal 

K. P. 
6 :ta, 
fi 11, 

4 ' 
4 30 
7 7 

1S2 20 
12-4 
74 

K. 
6 
1 

4 
7 

59 20 
40 44 

2700 
• 19 

2000 
16 

P. 
36 
221 

36 
12 

Sayfa 13 

Balık almak üzere bekliyen Yunan ve ltalyan mera ki~ inin 
sayısı kırka yaklaştı, bunlardan ancak biri balık alabildi 

mağa başlamıştır. Eşyadan ilk parti An 
karaya gönderilmiştir. Mütebaki kı -
mınm da ambal!jı yapılmaktadır. 

Frank y kse1i) or 
Ji'rank diin bil'az daha yükselrnıştır. 

Dün, bir sterlin mukabili 161 frank o
larak açılmış, 159,93 frank olarak ka -
panınışıır. İki gün evvel, 166,50 frank 
olarak kapanmıştı. 

islanbul Borsası kapanış 
fiatlan 17 - 3-1 i J8 
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AUna 86,7460 86,7460 
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14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikua: 63 

ÜÇ BOZ ·ATLI 
Y uu: Ziya Şakir 

Kapı hızla açıldı ve içeri yüzü bembeyaz kesilmiş bir uşak girdi. Adil Şahın 
kula~ına eğilerek: •Vaziyet kötüleşiyor Noyan, dedi. Sanji Noyan çıkarken bütün 
uşakl.ıra sizi gözönünde tutmalarını, yoksa derilerini yüzdüreceğini söyledj! " 

Zaten, sözümüz 
ni idi? •• 

Diye, mırıldandı. 

de, öyle değil ı hadır ı:.özünü kestL İçeri, çehresi hem- 'hissettirirsek, diri diri derilerimizi yüz-
beyaz kcsilmJŞ bir uşak girdi. ı düreceğini ilave eyledi. 

Adil Şah, onu görür görmez yanına - Bu kadar mı?. 
yaklaştı: 1 - Bu kadar, noyan.. ayağınızı denk 

- Ne var, Durcan? .. Nedir bu teıa- alın. • 
DURCANIN FEDAKARLIÔ.I şın? .. dedi. 

Durcan, rnğ elinin şahadet parmağı
Hatay Bahadır, henüz sözünü bitir- nı dudaklarının üwrine dayıyarak öte

mişt1 ki; kapı birdenbire açılarak, sert ki clile dışarıyı gösterdi. Ve Adil Şahın 
bir ses işitildi: kulağına eğilerek, şu cevabı verdi: 

- Tcşekk~r ederim, Durcan.. arka
daşların şübhelenmesin. Sen, şimdi 
git. ~ine devam et. Fakat, sakın bura
lardan ayrılma. 

- Selam!... - Noyan!.. Vaziyet, gittikce fenala- e 
Adil Şah hemen yerinden kalka - şıyor... Sanji noyan, buradan Durcan odadan çıktıktan sonra, ild 

ı ak odaya giren adama ilerledi. Elini çıktan f.onra bizi bir kenara noyan başbaşa verdiler. Artık, bir da-
göğsüne koyup hafifce başıru eğerek: çekti. Bu misnfir noyanla ko - kika bile geçirmeden yapaca.klan işin 

- Selam, Sanji noyan.. noştuğunuz sözleri kapıdan dinli- müzakeresine giriştiler. 
Dedi ve Hatay Bahadırı ikaz etmek yerek her saat başındli kendisine bil

Akşam yemeğine davet edilerek, için ona doğru dönerek ilave etti: dinr.t!mızi emretti 
kendileri orada iken burada kılıçlarının - Han hnzretlerinin saray nazın... - Yaaaa? .. 
kırdırılmasına nazaran bu gece uyku-

Halay Bahadır, derhal kendini top- - Sonra .. şayet bu misafir dışarı da bastırılacakları ve böylece de res-
ladı. O adama dönerek cebri bir tebes- çıkmak islerse, ç~kmadan evvel biri- men tevkif o~una('akları anlaşılıyordu. 
sümle gülümsedi. Ve o da eğilerek nıizin koşarak kendisini haberdar et- Buna binaen. buradan Semerkande ka-

Mart il 

SPOR 
Milli güreş takımı 

seçmeleri başlıyor 
Estonyaya gidecek milli güreş takımını seçmek içio 
yarın ve öbür akşam lstanbul, Ankara, İzmir 

ve Balıkesir, birincileri karşılaşacaklar 

Sanji Hanın selamını iade etti. mcrniz için de ayrıca emir verdi. dar sürüklenerek orada işkenceler al- Güre-~cilerimizhı son Berlin a.ha • 
Saray nazırı, güler yüzlü görünmek- B k ,, t d k ., sey tinden bfr hatırcı: 

ıe beraber, şahsının ehemmiyetini gös- - aş a · ·· . . . . ın a can verme tense, burada bütün Yaşar, Kenan ve Çoban Mehmecl 
teren bir azametle söze girişti: - Zanncderım kı sızı, akşam yeme- şiddet ve ciir'etlerile ölüme atılmak Estonyaya gidecek mlill gürl!f takımımızın zeden güreşcllerinin yukarda sayılanlat ol~ 

_ Şah noyanl.. Han hazretlerine, bir ğine davet edecekler. Siz buradan çık- icab ediyordu. seçme müs:ı.bnkaları 19 ve 20 Mart Cum~ı- duğunu tahmin ediyoruz. Yeni iltihak ecir 
. f' · · · geld'g·ini haber vermişler tıld.an sonra; hem sizin kılıcınızı, hem Belki buradaki ölüm de kolay olını- test ve Pazar günleri Oaltuaray kUlbünün ceklerin tecrüheH g{l~cllerirn1z karşısıJSda 

,.,a ırınızın 1 
• d . f' k ' salonunda saat 18 den itibaren başlıya - muvatfatıy~t göstermesine ihtimal yeril'• Hatta göriinüşe nazaran, misafirinizin e mısa ır noyanın ılıcını kabzaları- yacaktı. ŞayPt ele geçerlerse, ölüme ka- caktır. 

uzakl~rdan geldiöini de ilave etmişler. na yakın yerlerden kıracağız. Kırılmış vuşuncaya kadar kim bilir ne dayanıl- Haber ı:ıJmdı~ına röre bu müsabakalaraJmezls: t '"ul takı ll . ·•'*' 
ö ı ·· .. - k d' · t ı· bl • •- an.. mına ge nce. Anııpa .--Hem misafirinizi görmek, hem de, mi- parç~ .an got.~rup en ısıne es un e- n~az ıztıra ara ugnyacaklardı. Fakat, son sencı~rde faaliyete geçmt11 olan ızmlr plyonası iibi büyüt bir müsabakaya ~ 

afiriniz izze~ ikram etmek için bir decegız. SanJı noyan bunu da ayrıca hıç olmazsa, Timurun acı hakaretine ve. Bahk~sir güreşcllerl de lştlrak edecek ve lanmıı tar-.u husust bazı teralte tabidir. ()1-
'h ~ 1 1 dı. ... tembih etti maruz kalmaktan kurtulacaklardı müsabakal:.>r Ankars İstanbul, İzmir ve Ba- rendlğirl"lze gö~ Mllll takım gQr ..... ııerllOI' :-.eve ı tıvacımz o up o ma gını ogren- · · lık sJ ü ll ı d ııa ttı ~ • · ~ · . . .. D h ? .e r g rcşc er aruın a yap ca r. maalesef bu mllaabalcaya 1)"1 hqırlananı• 

mek maksaclile benı gonderdL - a a · · · · e Izmlr ve B:ı!ıkesir güreşcllerini henüz ta- mışlardır. 
Dedi. - Eğer verdiği bu emir ve talimatı Firar plB.nı, derhal kararlaştırılmıştı. mma~a tırs:ıt olmadığı için bu ltı mıntaka- Bu müsabakalar da bir iti gün içinde yapı· 
Adil Şah, <laha saray nazırını gorur tamamile yapma?. .. ve şayet size bir şey - Arkası var - dan gelecek takımların kimlerden terekküb lacnğına ~C-re güreşcllerin bu müsabataftt 

•• 1. d keşfetm~..H Hatay ~ edece~ ve hangi alkleUeri caml olacağı he- t f d 1 1 1 lA-·-dır BalbU~ gormez, rna sa ı ~u. I ~ U alftn d ğlldlr am ormun a g rme er ~' . 
Bahadırın da vaziyeti kavnyacağına ı R ~ f f }) y l'R\ 1 n ~ı~ara tak~mı h~kkında ıııttıklerlmlz de nJanlığm ~ gün evvel intişar eden bir ::ı: 
emindi. Onun için. hiç telaş etmeden, Bir Doktorun ~ ~ blze bu husust:ı kat'i bir flklr verebilecek ltlği~den ~ureş;ııerln landtrentörednnll~~~~ gö -
··k· 1 b rdi Gün ıu·"'k CUl\t,• hl tt dattldl A "' kula~ ı a çalı ın a c;a ışma,.:.ı yen ave su ·unet e ceva ve : ,. mo. ye e r r nca.. &lm z - fil ktcdlr tyı tıa ltınd çalıftınlıııa-

d H k 'k B •• .. nan bir notta Ankara takımının dört Jtlşl- r me · •ar r a a bl 
- No:an, akrabamda': ı:. a ı a- Notlarından ugunku program den terakk% edeceğidir. rn~ olan Milli takım gUreşcllerlml.zden • 

ten, epe) ce uzaktım gelrnıştır. Gelmek- Gureşcllerin ve bilhassa Mlllt takıma da. musab'.'1.kalarn lşUrnk edeceklerin klm ol 
ten maksadı da, uzun zamanlar görüş- Peynir 18 Mart 1938 Cuma hll olı:ıbllec!'lr dereceye yükselmiş olanların 1 duğıı her.üz malfım değlldlr. Fakat ~dld~ 
ıncdiğimiz içın beni görmek ve sonra f S T A N B LJ L yet!şmes! znm:ma bağlı olduğundan Anka - , şunu siiyJE'rnek :c:ı.b eder ki, tatımınıızınA!, 
d I ""} ı f' d ah t' d Uurdu - o J.sı•yu .. rler radan gcleC"k gürcşcller hD.kkında bir mü- tonyaya hm formunda bulunması ) a, ssıgo ~ara .arın a sey a me e- n ı H Öf le neşriyatı· - - y olan aşnğ•dal':l Şt'kle göre iştirak etmesi gO-
vaın etmektir. Han hazretlerine doğru- Ekserlyctlf' çocuklarda görülen ve olduk- 12.30: PlAkla ~rk mustklsl 12.50: Hava- talea yuru~ek kabll olur. reşcllerimİ~ın. Avrupada kazanmış oıdu'1J 
ca rnalfımat vermek için şunu da ilA- ça sıkıntılı A.nzıı.lar tevlld eden tufeyll dls. 13.05: PlAkla Turk musikisi. 13.30: Muh- ı Adnka_::.dı. glleçen nlsenedye kadA~ dkıymNeect arı- yüksek şer'?fln ldamesl lc;ln lüzumludur. 
ve edeyim ki: bu aziz akrabamın adı, bir hastaiık+ır. Okslyürler makadın bir- teli Pak neş~iyatı. yarı orta<!a Hüseyin, haflfde Ahmet. Bun _ A~ır: Çob:ı.n Mebmed, Yan ağır: Mustaf•_ 

· f ı· 1 ze en &•ıre.c:c ,.r şu ar ır.: &•r a m , _ 

Hatay Bahadırdır. Bir aralık, Timurun kao santimetre içinde gışayi muhntl te- Akşa.m neş~ıyatı: . lar:ı son sene lçlndı:ı ve Hüseyin isminde ala- Orta: Ac!na~ veya Ahmed, ~an orta: aıııs: 
novanları arRsında bulunmuştur. Eğer melinde bulunurlar. Geceleyin faaliyet- 17: Inkılftb tarihi dersi: tinıversiteden turka gfircşte muvaffakıyet kazanmış, kıy- seyln, Hafit. ~l:n, en hafif. Yaşar, F11 
H; ha ctlı>ri m .. saad bu rurlarsa leri artar. Makadın dış tarafına çıkarak naklen: Receb Peker. 18:30: Beyoğlu Halkevi meUi bir gene de iştirak etmiştir. Ve Hüse- Kenan VPya Hüseyin. 11 

zr - u e !11 . ' oldukca şlddetll bir kaşıntıyı muclb olur- göstcrJt kol•ı tarafından bir temsil. 19.15: ylnln geçen seneyf' kadar Ankarada Jdman- Tam formunda olmak §8.rtlle yutarıkl ,etil 
Hata~ Bahadır ııo!an ~~dıle~ne bız- lar. Oundüzlrrf çocukta kann ağrısı, asa- Çocuk terbiyesi: All Kfıml Akyüz. 19.55: la meşg•ıl oMuıtu maUim idi. Dördüncü gü- alacak b!r takımın Avrupa blrinclllklerind• 
znt hurmet ve t5zımlennı takdım ede- blyet ve ~Afiyet ve kansızlığı ve umumi Borsa haberleri. 20: Memleket şarkıları: Ne- reşclnln bu veya ı;e kiloda bir dlğerl olması bize üç, dört madalya geUreblleceğlnl tab • 
ccktir. Böylece, arzedersiniz. tahaniış :ıHimetlerl görünür. bll oğlu İsmail Hakkı 20.30: Hava raporu. 20. muhtemP.ıdlr. Ankara takımının kıymet ar- min fn7Ja n!kblnllk olmaz. 

Saray nazırı Sanji noyan, bu sözleri Çocuğun def'i tablllertni iyice tedkik et- 33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. __ -------..._ 

dikkatle dinledi: meği blle~ dlkkaUl blr ana abdestin ü- 45: İnci ve arkadaşlan tarafından Türk mu- Al A t b" 1 · f lb 1 f d G Sarif 
zerinde cayet küçüt beyaz ve mütema- stkıst ve halıt şarkıları, csaat lyarı>. 21.15: manya • YUS urya ır 0Şm8SI U O e erasyonunun . 

- Bu novanın adı, Hatay Bahadır, diyen oynıyan küçük turdlardan pek çok Mustafa ve arkndaşlan tarafından Türk mu. GU klU 1 · "hf 1 
O) le mi? .. Aıa ... Söylediklerinizi Han görür. Gfındü7. olunca bu kurdlar ma- slklsl ve b9.!k µrkılan. 21.50: Orkestra. 22. ve spor ve neş p erme 1 ar 
hazretlcrıne aynen arzederim. Başka?.. kadın lç tarafına saklanırlar. Tedavlslne 45: Ajans haberleri 23: PIAkla sololar, opera Son günlerde siyası hldtseler dolayıslle Futbol Federasyonu bu hafta yapııacal 
Ba~ka bir şeye ihtiyacınız yok mu?.. dikkat edilmezse aylarca bu hal devam ve opecPt parç:ı!arı. 23.20: Son haberler ve birleşmiş olan Almanya - Avusturya ı.,,ı, spor maç müruısebetlle Galatasaray ve oıınef 

d d ka """" A ertesi ıfinıın programı sah""ın~a da büyük blr rol oynıyacaktır. klüplerlne yoll:tdıtı birer mektubla bu ın•"' - Teşekkür ederiz. Han hazretleri- eder. Ba:n P.f!ı.l:ı.r a rın a& •• ıan de. . ..., rece' 
ta hlr apandlsttl veya dlter bir barsak e Malftmdur iri Merkezi Avrupada en güzel fut ta en kilçfik bir hldl.!eye sebebiyet n • 

nin saycsinne her. şey mevcud. Eğer hasta'.ığını bUe hatırlatacak kadar ar- bol oynıynn AvusturyaWardır. futbolcu hakkında Türk Spor Kurumu ol 
böylC' bir ihtiyac olursa, size haber tar. ve n~hayet büyüt abdeatın esaslı JI Mart 1931 Cama İki memleket arasında Tilkua ıelen bir - zamnamrsirı!n yirmi ildncl maddemıl ta& • 
gönderirim. bir mu:ıycneslle vaziyet anlaşılır. Oks1- A N K A R A !eşme dolayıslle Alman futbolü birdenbire blk edeccğınl blldlrmlş ve P'ederuyon ~ 

Sanji noyan, azametli bir tebessilm- yürlertn Wavt..al çok kolaydır. Fakat bu- çok yükselmiş olacaktır. isinin de maçta bizzat hazır buluna 
d •At u t k ü kü d ~udlr ötıe Dflfrlyatı: on nç Mayıs'1a Berllnde yapılacak olan yazmıştır. le başını }laf).fce sallıuarak lld noyana ra a onu W\ 11 e me m m n Cr. • -at• 

J b,. .... 1 1 esi b" 12.30: Muhtelli pllk nefriyatı. 12.50: Plfık: İngiltere _ Alm9.nya mllll maçında hlc; 4Up- Yirmi ikinci madde cFedera.syon ıw--
da bl'ı·er vnda selaAmı verdı'. +____, vu"cudU- Yalnız ut.un allP. re slertn n vazlf uy- ....... 

.. m ıe vat'ııl:m:la büyük abdestte bu.. küçük Türk musl!:dst ve halk p.rkılan. 13.15: Dahi- he yok k1 Avusturyanm meşhur yıldızlan spor sahalarında!ci herhangi bir hldl.se ...... 
nü iki tarafa sallıya sallıya azametle oynıy·rn kurdları görür görmez hemen il Vf' hariri h:ı.berler. Sindela•. Se'>ta gibi beynelmilel şöhreti olan layıslle vereceği blr kararla blr sporcuyu bO .. 
çıkıp gitti doktora müracaat etmektlr. Akşam 'lleşrlyatı: futbolcular da Alm:ın milli takımında İn - tün bir mevsim spor yapmaktan men:t •' .. 

18.30: Muhtelif plAk neşriyatı. 19.15: Turt glllziere karşı yer almış olacaklardır. mektedlr. 
O odadan çıkar çıkmaz, Adil Şah, Ha- musikisi ve halle şarkıları (Hikmet Rıza ve Bu b!rleııme hAdlsesinden sonra bu ma -een11 1sıe:ren okuyucaıarı.mızın posta .. G 1 ta a ay GU eş tay Bahadınn yanına geldi. Kulağına arkadaşları). 20: Saat Ayan ve arabca neşrl- çın ehemmiyeti hiç şüphe yok ki daha ge - a a S r • 0 

pula 7ollama1annı rica ederiz. Ak.si tak· i 
eğilerek: yat. 20.15: Solo saksofon: N had Esengin, nlş mlnac'9. blr ehemmiyet kesbedecektlr. maÇI hakem"I 

cllrde lstelderl mukabelesb kalabilir. (PiyanO<!a Marsel BU. 20.45: Karışık pllk 
- Gördün mü?.. Vaziyet, işte bu ----------------- ne,rlyat.ı. 21: Konferans: Parazltolog Nevzad. Arsenal yeni bir oyuncu Pazar günü milli küme maçlan içln tar-

merkezde .•• Ş:mdi, ikimiz de aynı teh- --------------121.15: PlAkl'\ dans muslklsl. 22: AJaruı haber- ı b ıtı tat d -&-

satın aldı şılaşacat o nn ıı ımın maçın a ,u 
like çemberinin i~indE;. bulut1Uyonız. !•löb f i !eri. 22.15' Yarıntı program. bol Federasyonu Bat Antrenörü Hirlendtl 
Bu vaziyet karşısında; ya, sükiıt edip e C • ..... ' ....... - ....... ------ inglltc?re llglnde birinci vaziyette başda halcemllk y:ıpacattır. 
mukadderatq karşı boyun eğrneliyiz, J czaneler 1 Yeni neşriyat 1 bulunan Arsenal on maç sonra bitecek o - Bu hakem hakkında iti tıllp murab • 
yahud da, kurtulmak için bir teşebbü- Bu rec-.e nöbet.el olan eczaneler 'unlar· ıan lig ma~lannda p.mplyonlulu kazana - hasları arasında tam bir anlatma oımuttut· 

1. · V k a b dır• Hancalı.k Ta Spor - Havacılık Tt Sporun bilmek maks:ıdil~ yeni oyuncular satın al - B.ı maçın yan hakemliklerini Ahmed Adedi se girişme ıyız. a ıa u teşebbüsün •-tan. bul cıb~indeldl...... k tı B 1l Ad ... .. ki d 
u on - 210 uncu sayısı çı mı~ r. u sayıda, Türk- mata başlamıştır. e nan IU\ın yapaca ar ır. 

büyük bir fayda temin edeceğine emin Aksarnydn: (Pertev). Alemdarda: CEı,- kutunun yeni ~alışma hamlelerine ald yazı- Araenal !kine• llgde on sekizinci nz1yet-
değilim. Fakat, yüzde bir ihtimal olsa ref Neşe~). Beyazıdda: <Haydar>. Samat- ıar ve resimle:- vardım. te olan Shefrleld Wednesday takımının sol 
bHe... yada: <R•dvan). Emlnönünde: (Hüseyin Türkü, aa• n oyunlar - Konaervatuar içini aıt:ı Mn İngiliz llruına satın almıştır. 

_Evet.. evet.. hiç tereddüd etmeden, Hüsn1'>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fe- yüksek nazar!ypt profesörll A. Adnan Sar- Drury ısmtndetı bu oyuncu 24 yaşında -
nerde: (Vitam. Şehremininde: <Hamdi). gının Rize, Artvin ve Kars haval181 türkü, dır. Çok. enerJlk oyunu "Ye iti aya~lle de çot 

teşebbüse geçmeli .. hem de, bir dakika Şehzadcbaşında: (Hamdi>. Karagümrük- saz ve oyunları hakkında topladığı malll- kuvve•ıı şü~Icr atmakla şöhret kazanmıştır. 
CV\'el... ~.fanem ki benim adımı doğru- te: CAr!t>. Küçnkpazarda: CYorgl>. Ba- matı ihtiva rden bir e.9erdlr. Sol açık meşhur Bastının partrenl ola -
ca haber verdin. Artık, benim için de tırköyünde: <Merlı:ezı. Adabı l'tluaşeret - Kayseri Killtllr Direk- caktır. 
hayat bitmiş demektir. Ne olacaksa bir Beyotla clhetlndekller: törll Hüsnü Sava~ı tarafından verJlm1t bir 

istlkl\I caddesinde: (Galatasaray). Til- konferansdır. Bisiklet müsabakaları başhyor 
an evvel cı1sun. nelbqım1a: (MattoYlç). Oalatada: Cİkl- Bomba - ömeor Seyfeddfnin bttlyelertnl 

- Adını, mahsus doğru haber ver- yol). F:.ndıklıda: (Mustafa Nam. Cum- neşre başlayan muallim Ahmed Halid Kitab 
öim. hur17et caddesinde: (Kürkctyan>. Kal. evi, ikinci kltsbı cBomba:t tamlle neşret -

yoncuda: <Zııfiropulos). Firuzatada: mlftlr. Bomba'da muharririn cBomba» hl-

Cambridge • Oksford 
Adetizm maçı 

itı ünlverı:lte arasında yapılan 19tmif1ııGI 
atletizm ma~ı Whlte CltJ .tadında J&pıl • 
mıştır. 

Bu mtısabakalarda çok gür.el derecei" 
yapılmış olınRSma ra~men yenl bir retor tr 
sls edllcmemı,ur. Musabatalan 57 puT&.,-
karşı 60 puvanla Oxford kazanmqtır. 

Rasih bu hafta lstanbula geliyor - Maksachnı anladun. Bunda, çok i
sabet ettin. Ç;tnkü ben, senin buradaki 
vaz'yetini bilmediğim için, at uşağına 
başka bir i-,im söylemeyi batınına ge
tirmemiştim. Hiç şübhesiz ki, onu da 
lsticva b etmeyi ihmal etmemişlerdir. 

(Ertıığrun. Şl4]1de: <Asım). Beşlktaşta: lı:Ayesl ve daha dlğer hlltAyeleri vardır. 
<Silleym3n Rcceb>. 
Botnlc:t, Kadıköy Ye Adalardakiler: 
tİsküdnda: CAhmedtye>. Sarıyerde: (OS
manL K:ıdıköyünde: (Moda - Merkez>. 
Büy{lkndada: <Şlnaat Rıza). Heybellde: 

Son Posta Matbauı 

Nqriyat Müdürü: Selim R.agıp •met 
SAHiBi ERi: S. Ragıp EMEÇ 

İstan1'ul blstklet ajanı yeni mevsim prog
ramını te~?>lt etmıstır. Geniş bir şekilde ha -
zırlıınan teşvik müsabakalarına 27 Martta 
başlanacaktır. Blrlncl müsabaka 20 lı:llomet
re olacaktır. 

ikinci küme şampiyonluğu 
Mllll kiı!lle maçı tçln bu hafta Galata • 

sarayla karşılaş:ıcak olan onneş takıml Fa"' 
rlste bulunan merkez mühaclm1 RaalhiD .,.

İstanbul mıntakuı ikinci lı:ilme şampl -
yonluğu mfu:ab:ıkası bu hafta Anadoluhlsar nl hüviyet kartını almıştır. 

Kapının açılması üzerine Hata Ba-
(Tanft4). tdnıanyurdu Ue Hllll talı:ımlan araaında Şe- Rasih hu h&tta Galatasaray& kartı oyna· 



18 Mart 

ı Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer'in 
idaresi albnda açılan 

ALEMDAR SIHHAT EVi 
BllOmum Cerrahi, Dabllf, ~isal ve Asabt hastaları kRbul eder ve en bnytlk 
kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hasttllar istedikleri mllte

hassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbestlr. 
Yata\ ücreti Z liradan bqlar 

, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
157.150 kilo Sudmuhrik 
579.200 > Reçınc 

579.200 > Ncftyr.ğı 

573,200 > Amonyak 
3833.- > Fiht •en mües~ir cins> . 313 aded Filit tulumbası cBüyük> 

27 > Pülvarizatör 
60000 > Sioek kfıadı 

I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 8 kalem malzeme ıartnameleri mucibin· 
ce pa1arhkla satın alınacakt11. 

ll - Pazarlık 25/III/938 tarihine rastJıyan Cuma günii saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parac;ız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - İstckliJeı in paz:ırlık için tayin edı!en gün ve saatte % 7,fı güvenme pa

ralariyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. cl300> 

MÜNAKASA İLANI 
lstanbul Sular idaresinden: 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferruatının satın alınması 
tanzim edilen şartnamesıne göre kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme ll/Nisani938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merke

z.inde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yukarıda yazılı saatten 

evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. .143'» 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı akliye ve asabiye hastanesinin eşya deposunun çatı inşaatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 23/3/938 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-

timai Muavenet Müdiirlüğli bınasında kurulu komisyonda yapılacaktır."" 
2 - Keşif bedeli: 5446 lira 75 kuruştur. 

3 - Muvakkat Garanti: 409 liradır. 

4 - Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, 
keşi! hülasasiyle buna müteferri diğer evrak her gün Komisyonda görülebilir. 

ıs - İstekliler cari seneye aid Ticaret o dası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda ya
zılı belgeler ve bu işe benzer 5000 liralık iş yaptıklarına dair İstanbul Nafia 
.Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınış oldukları müteahhitlik 
vesfkasiyle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektublariyle 

birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. cl174, 

lstanbul Orman Baş Mühendisliğinden: 
Cinsi Mikdarı 

Hacmi 
M3. D3. 

Muhammen Vahit Fiatı 

Lira K. 

Çam 3641 208 5 15 
Göknar 7 079 3 85 

1 - Bolu ilinde merkez ilçesinde hududları ıartnamede yazılı Dimbilt dev
let ormanından numaralanmış 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet kerestelik 
devrik çam ve 7 M3. 079 D3. ba denk 3 adet devrik göknar ağacı 12 ay içinde 
çıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya konul • 
ırıuştur. 

2 - Arttırılma 5/4/938 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Bolu hükfunet 
binasındaki Orman İdare.sinde yapılııcaktJr. 

3 - Beher gayrimenkul metre mikabm muhammen bedeli çamın 515 ve gök
lların 385 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projcicrini görmek isteyenler Bolu, İstan

bul ve Ankara Orman Başmüdürlüğüne ve Orman Umum Müdürlüğüne müra • 
caat edebilirler. c 1393, 
------------------------------------------------------------

MÜNAKASA İLANI 
lstan bul Sular idaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurfUD boruların satın 

alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme ll/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare merke • 

ıtnde müteşekkil komisyonda yapılacak hr. 

1 
3 - Talipler ıartnameyc göre hazırlıyacakları zarfları yukarıda yazılı ıaatten 

evveı Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. cl431> 

SON POSTA 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresclner Bank Şa ..... 

Merke%f: Berlin 

Tiirlıiyedelıi pb.leriı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: 1tt. Tütün GtbJuiiğQ 

* Ha tarla baMa iti * 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, HavadJs ve Halk ıauı.ı 

Yerebatan. Çataıçe~e 10tak, il 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re!>im!erin bütün haklan 
mahfuz ve cazetemlze aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

----ı--· 
1400 'ibO 100 16\1 
2340 1220 710 27ll 
21ou 1400 bOO 500 

Abone bedeli ptşir:dır. Adra 
değı§tirmek 25 .i:uruftur. 

Gelen cvraA geri verilma. 
/li.nlartlar mea'uliyet alınmas. 
Cevap için mektublara 10 kurUfluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

············ı Poata kuturu : 741 latanbul 
Tel(l1'af : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 

, 

Sayfa ıs 

1 İstanbul Belediyesi İlanları ~ ____ , ____ , 
1 - 259 17/3/938 Perşembe 

260 - 520 18/3/938 Cuma 
521 - 670 19/3/938 Cumartesi 
671 - 934 21/3/938 Pazartesi 

Belediye emekli ve ökı:;üzlerinin Mart 938 üç aylıkları yukarıda gösterilen gün• 
lerde Ziraat Bankasından ' .,,.;ı.,,.""': 

Aylık sahiplerinin maq cllzdanlarile b kaya müracaatları ilan olunur. 

• (B.) (1467) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sivas Nümune hastanesi ıçin lazım olan 48 kalem Dişçi malzemesi açık eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cajaloğlunda Sıhhat vı İçtimai Muavenet Müdürlüğü bınasında 
kurulu komisyonda 23/3/938 Çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 2100 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 157 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler prtname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
~ - istekliler cart seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

belgeler ve bu işe yeter rnuv:ıkknt gara!'lti makbuz veya banka mektublarile bir· 
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. cll73> 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konular: iş: Bergamada Bakırçay ovac:ı ve nehir ıslahatı 

ameliyatı, ke§if bedeli 1.564.903 lira 86 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 11/4/1931\ tarihine rastlayan Pazartesi günü ıaa~ 15 de Nafia 

Vekileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasın:ta kapalı zarf 
usulile yapılacaktJ" 

3 - İblekliler: Ek.siltm~ (artnamesi, mukavele projesı, bayınd:rlık işleri ge
nel ıartnamesi, fenni ıartnsmf.' ve proje)i 50 lira mukabilinde Sular Umum Mü· 
dürlöğünden alabilirler. 

4 - EKsiltmeh~ girebilnıek içın :isteklilerin 60697 lira 12 on iki kuruş muvak
kat temi'llat vermesi ve 500 b1n liralık Nafia su işlerini veya mümasil inşaatı 

taahhüd edip muvaffakiyctlc bitırdiğine ve bu ~abil Nafia işlerinı 1:.aşarmakta 
kabiliyeti olduğumı dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik \"Psıkası ibraz 
etmesi, isteklilerm tek.lif ınektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lU • 
zımdır. Postada olan gecJune!er kabul edilmez. ·632> cl324> 

GÜVEN 
ANITI 

. . 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 



Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Bu.ruşukluk 

Pörsü~(f Ük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

izale eder 

SON POSTA 

Beyaz bir 

çehre 

Latif 
bir cild 

Parlak 
bir ten 

Gergin bir 

vücud 
Cazibeli 

genelik 

Güzel 

bir yüz 
Paluze 

gerdan 

Temin 

~der 
HASAN yağlı ve yağ~ız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve ıi· 
i!İlcele.i ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarlan gençleştirir, gencleri gilzelleştirir. HASAN ismine 
ve markası:ıa dikkat. Hasan Depo•u 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir tuzudur. 

Emsalsiz bir 

hayatın intizamaızlıklarını en emin 

surette ıılah ve insana hayat ve 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

Saç bakımı, (iizelliiin en birinci tartıdır. 

~ 

ET ROL ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesirı mücerrep bir ilaçtır. 

Antivirüsle 
tedavi 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ştRKETt 

TESİS TARIHt : 1863 

Sermayeal: 10,000,oot tnıuıı. llrUI 

Türkiyenin başlıca şehi rlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
f ran, Filistin ve Yunnnistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Pomanva. 
Suriye ve Yt.nanist.ında Filyallerı 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
)'apar. 

Bnynk reklama ne hacet? 
Bir kutu 

AZ L 
iL ILAC 
seni çok gtızelleştirlr. 

lmnl yeri: Edirne Kimyager Fazıl 
Sosyal laboratuan 

---·-·----------
ilan Tarif em iz 
Birinci aahila 4()0 kuruı 
ikinci aah:le 25G » 
Vçüncü cahile 200 » 
Dördüncü sahil• 100 • 
1, aahi!ela 60 • 
Son sahil• 40 » 

Muayyen bir mfiddu u.rfmdı fazla. 
a mikdarda ilAn yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tar!femiıden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve ~eyrek sayfa 
ilanlar için ayn bit tarife derptı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcad Uinlanna ald 
i§ler iı:in §U adrt>Se müracaat edll
mehdır: 

tıincdılı: K:ollektlf Şlrkelt. 
Ka.Jıramanzade Haıa 

Ankara caddesi 

Mart il 

RADYOLİN varken 

s 

T 

Dişlerinizi tecrübe tahtası 
y·apmanın manası yoktur 

c 
z 
1 

B 
Radyolin dişleri temizli;erek sağlık yetme rağmen azamt ucuzluğu ve ızarnJ 

ve güzellik vermekte, sizi, şu veya bu tazeliği temin ederek sizi yabancı ve pa
diş macununu deneyerek dişlerinizi boz- halı macunlardan kurtarmıştır. Radyoliıı 

mikropları öldürerek diş etlerine ve bil• 
maktan kurtarmıştır. tün ağza temizlik ve sıhhat kazanclırll' 

Radyolin terkibinin kudret ve halisi • ve bu n eticeyi garanti eder. 

Vücuda dinç· 
lik, cilde pen· 
belik, saçlara 
ve göz 1 ere 
parlaklık veren 
bu kuvvet ili .. 
cını afiyetle 
kullanınız. 

ı Her eczanede 
bulunur 

Türkiye Kadın Te yeüıklıı kwannm tek gueteai 

MART SAYISI 

•• 
BUGUN ÇIKTI 
100 den fazla resim ve klişe - 4 renk, 1 ·büyük 
örnekler paftası - 8 sahifelik e~de 48 sahife olarak Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşınblar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, braJ 
yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. --> 15 KURUŞ. 

--~~~~---~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-...~~~~~~~~~~~--

ÖksUrenlere va KA 
göğUs nezlalerlno 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
~-> Şark İspençiyari Laboratuarı İstanbul AN B K IEK 
Ç OK K 1 Y M ET L 1 Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. ~~:ı; :::, 


