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SON POSTA 

-
'ifşa eden idam olunur!-., 

Harb aanayl casuslen arasındaki mücadele 

~~~?da garib gözlerle yüzüme bakıyordu. Birdenbire olduğu yerden kımıldadı, 
Utun azası taş kesilmiş gibi, hiçbir yerini kımıldatmadan bana doğru yavaş yavaş 

YÜrümeğe başladı. Bir an içinde Olandayı kanserli ölülere benzetmiştim 
~ .. ~layretUn.den olduğum yerde adeta 
1 Yl l!nn-.:nt• 

~~.9 ım. 

- :Monte Karlo'ya gittin demek? .• 
- Evet! ... 
- Prens Radz.iwill'le görüştün mü? •. 
-Evet!.. 

.;- İzah:ıt vermekten niçin çekiniyor
bı ' Olanda? .. Beni istintak hfiltlıni gi
lll ~uaı sormağa niçin mecbur ediyor-ı 
~··· ÇP};k kralile ne görüştün? •. 

il! ~?nda şimdi büyümüş, garib gözler
İıtYdtızüme bakıyordu. Sabırsızlıkla ba

ın-ı: 

Sayfa 13 

Tiftikçilerin birlik kurmak için yaphkları toplantılar 
piyasada dedikodulu akisler uyandırmıya başladı 
Yapatı ft t11t1k aatl§lan, bir haftadan - tır. Bu pamukların. peyderpey, kısım kısım. 

berl dummştur. Yalnız eskl satışlannı ta - ihracına başlanacaktır. 

mamlam1k üttr~ mal alan bazı lcimseler Bazı tlrtllt 1hracatcılan, nralarında blr 
küçük mi!tyuda mübayaalarda bulunmalı: - birlik kurmak üzere toplantı ve müzakereler 
tadırlar. Bı:.vıe olmasına rağmen, fiatıar yapmaktıldırlu. Bu toplantılardan dördun -
kendlnl muhnfaz:ı etmektedir. cilsil de, dün Ticaret. ve Zahire Borsnsmda 

Yerli fnbrlknlar da, az mlkdarda yapağı yapılmıştır. 
almağa başla:nışlardır. Toplantıya birkaç 1hracntcı iştirak et • 

İ mekte, diğerleri davet edilmemektedir. D:ı -
taJyunlann tiftik almak üzere yeniden vet edilmeyen tüccarın, tşde bir 1nh1 arcılık 

permi VPre<-eklerl luıber alınmaktadır ki. fi· kokusu sezmekte olduğu söylenmektedlı. 
atlan tutan d:ı budur. Eğer, bu toplantılar dnha Derleyip de bir· 

Yerll fnbrlkalnr Kle'fland clm1 pamuk da llk .kurulması tahakkuk edecek hale gelirse, 
almaktadırlar. Balıkesir ve Sakarya Klev - diğer tiftik ihracatçıları, İktısad Vekruetlne 
Jandlan 44 - 45 kuruştan satılmaktadır. müracaatın bu blrllğin kurulmasına itiraz 

İtalya tçln de '7 - 8 bin balya kadar Klev. etmeğe karar vcmıişlerdlr. Bu mnksadla bir 
land cim! pamuk 43 - <it kuruştan satılmış- grup teşkil edecekleri de söylenmektedir. --------·-

; Söylesene! Söylesene!... Bahkçı gemileri limanda 
Cenb~akit Olanda olduğu yerden bir- baklı"yorlar 

Kıbrısdan merkeb aygırı 
getirtilecek l.l ıre k?mıldadı. Hafif sararmış yü-

~ ~· gözlerirr.e takılmış gibi sabit göz- Birkaç gün evvel, İtalyan ve Yunan ba - Vek111er Hey'ctl, Trakya Umum Mufct -
~t e yüzüme bakarak, bütün azası a- lıkçı gemııcrt balık almak üzere limanımıza tışllğtnln, Trakya mıntakası için saf Kıbrts 

ta
1 

taş kesilmiş gibi, hiçbir yerini kı- gelmişlerdi Bunların sayısı hemen otuzu bul ırktndan, damızlık evsafını haiz ve salgın 
<} bn maktadır. Blrkaç gündenberl balık hiç çık - hastaııklard:m salim olmak şartlle mcrkeb 

tii .. a adan bana doğru yavaş yavaş madığı ıçin bu otuz gemi hAJA beklemekte - aygırlan getirmesi için kontenjan mfisaa • 
~meye başladı. !lir. Dün, balıkhaneye 2800 çift kadar olta desi vermi~. Keyfiyet Gümrük Vekfiletın .. 

~ ırdenbir(' ürperdim. Zira, bir an i- Olan.dayı omuzlanndanı tutup saTstım baııtı palamut gelm1ştlr. den alAkadarlar:ı blldirllmlştir. 
lilllde, Olandayı bu halile, bu yürüyü- Balık alıc131 çoktur. Fakat havalar balık 
"'-e <> kan~erli ölülere benzetmiştim. pererek, elimi dokunamadan .b~~~· parm~ları sigarayı geçirip gayet la- tutulma.sına milsald değildir. Bugün, yann Keten tohumu yükseliyor 
'illa S t ı·ı. b. hareketle bırbırı u kayd bır tavırla yakt • ben. ı hi havanın dilz~leceği ve balık geleceği tahmin Keten tohumu stoku yerli fabrlkalann lh. ra benziyordu. Tıbkı onlar gibiy- onra o oma ı.ı> ır • ıgını, ım e ç 

Zeı·ı'nden iterek sür'atle ka~tırmıya meşgul olmaksızın, sigaranın dumanını edilmektedir. Bu takdirde, gemiler, balık yük ttyacını knrşılayıımıyacak kadar azalmış bu-
'l\:. llyerek memleketlerine döneceklerdir. ıunmaktadır. Bundan dolayı, flaUnr, nz bir 
~tjUYlerim ürpermiş bir halde, deh- başladım. uzun bir çizgi gi.bi üflediğini gördüm. Z h" f I d zamanda, 9 - ıo turuştan 16,5 kuru5ıı kadar 
~e. birkaç adım geriye attım. Sonra Bunlar biril..:iri~ birkaç günlük Odaya sanki korkunç bir sükut birden- a ıre ıat arı ÜŞUyor yükselmiştir. 
te dınu toplamağa çalıştım. ,Bir sani- Faris guzctelerıydı. Filhak~ka hemen bine geniş bir kefen gibi açılıp serili- Ziraat Bankası Borsaya buğday arzına de- Ellerl'l<!e stok bulunan b:ızı tacirin de, 

içill<:Je geçirdig· im bu garib his al- hepsi birinci. sayfa. la. nna çelık kralının verın. işti. . . vam etmektedir. Son hafta zarfında, değir - plya.sanın daha yükseleceği ümtdlle pi) .ı aya 
~ k l t B d h ed d mencllere, '750 - 800 ton kadar buğday sat - mal çıkarmamaktndırlar. 

da terler peyda etmişti. muhtelif resımlcrını 0!111uş ar, g~.Y~ ır an a, as.tan . e, ateşler ıçın e .0 - mıştır. Dün de, zıraat Bankası buğdaylann- F k Uk f • b 1 d 
lier ne pahasına olursa olsun kendi- iri harflerle Avrupa çe~ı~ kralının olu- nu, Oland~!ı !:>~~. lk.~ defa o parlak çız- dan üç yüz ton yumuşat, iki yüz ton da sert ran y Se ffilf8 aş a 1 

\ hfiltim olmıya, Olan<layı itham et- münü haber v~nnekte ıdiler. .. . melerlle gorduguınu hatırladım. buğday satılmıştır. Bu hafta, buğday flat - Frank, dün, biraz yükselmiştir. 
~ksizin fakat hakikati olduğu gibi Yalnız büyuk serlevha uzerınden _Arkası var _ lannda yükseliş olmamış, bilakis, ü~ dört Evvelki gün Londra oorsasında bir ster -
~le!ec~k azami bı·r cı·ddı'yetle hareket şimı::.ek sür'atilc .. gö·z· ge.zdiriyor. bana para kadar bir du;üklük kaydedilmiştir. lin karşılığı 159 olarak muamele ı;ören tronk, 
~ _ Mı.'>ır tia~lan on para kadar düşmüştür. dün, bir st.erllnde ı,ı3 yükselmiştir. Dün Lon 

ege karar vermiştim. birdenbire P~~ .. b~~u~ ?1r .. ha~ret ~er- Belediye ınimarlann müracaahna Sarı mısır 4,30 kurusa satılmaktadır. Kara - dra borsnsmda bir sterlin 158,65 trank oln -
~Olanda 0 garib halile ta önüme ka- miş olan bu olumu hala gozlerııne ına- cevab verdi denize, küll1yetll mikdarda mısır sevkolun _ rak muamele görmüş, akşam 157, 87 frank 

l' ge]mjı;: garib bir surette parlıvan nrunaksızın öğrcnmeğe çalışıyordum. İ t b 1 h' 1A d ta 1 h maktadır. olarak kapanmıştır. 
;~~ "' J s an u şe ır anının e y arı azır- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ·---·-• • • • 0 • • • • • ----·••• ı1. erile acaib acaib yüzüme bakıyor- Dünyanm çelik kralı milyarder prens lanırken şehri yakından tanıyan Türk d v 1 . 
'il. Radziwil! Monte Karlo'da ansızın ölü- mimarlarından da istifade edilmesi Mi- Ulu ag mektubları Tarıhden sayfalar 
~~IiSsetmiştim ki Olanda benim bu vermişti. 9 mart gecesi. marlar Cemiyeti tarafından Belediyeden (Baştarafı 6 ncı sayfada) (Baştarafı 7 ir.d ~ayfada) 
1heli tavırlanmdan fena halde kuş- Prens Radzhvill Monte Karlo otelle- istenmişti. Şehir planının detaylan şehir· pile kaynaşmamız lazım. Bunda güçlük Avrupalı askerler harbde ve cesarette 
~ annıı~, benim kendisini terkctrniye rinden birinde sarışın bir kadınla bir- cilik mütehassısı Prostun mes'ulfyctl al- çekmedik. Hepsi de pek candan, sevimli Aleksiyos askerlerine çok üstündu. Bu 
fı... ~trlanmakt~ olduğumdan korkmıya likte gcçirdiı;i bir gecenin sabahındn ö- tında hazırlanacağından mimarlardan gençler ... 1Ik yabancılık dakikalarının ak- altı bin kişinin bile şehre girdikten son • 
1ıaın1şt1. Belki o korkunç tavn da bu 1ü bulunmuştu. Ve sarışın kadın orta- tekrar fikir alınması mevzuu bahsolmı- sine o kadar samimt olduk ki Bunun ıçin ra halkı yatıştırması, Bizans askerlerini 
teııhe~inden dolayı alıvermişti. Ciddi- dan kayl-oJmuştu. yacağı Belediye tarıı!ından Mimarlar Ce· bir tek salon oyunu kfıfi geldi. Ceza ve - dışan sürmesi, ortalığı kan ve ateşe boğ-

Halbuki ceJ;k kralının ölümünde bir miyctine bildirilmiştir. rileceği zaman onlar birbirlerini daha iyi ması pek uzak bir ihtimal değildi. Alek· 
~....._ Olanda' dedim .. bilirsin ki beni cinayet ol~rıdı{,'I. anlaşıhyordu. Yapı.. tanıdıkları için en uygun olanını hemen siyos bunu düşünerek ortalığı büsbütün 
~ den hiçbir şey ayıramaz. Fakat ara- lan tahkikatta kaznen öldüğü sabit olu- Posta paket gümrilk nizamnamesi buluyorlardı. İçlerinden birine verılen karıştırmayı, Latin askerlerini başka şey
,~a en müdhiş hakikat bile bir sır yordu. Ka1.aen zehirlerunişti. Yeni postn paket gümrük nizamname- ceza bizim ıçin eşsiz bir ziyafet oldu. Bu Jerle uğraştırmayı düşündü: Latinlerüı 
~"1!- etmedikce .. bana hakikati daima Gece yemt"ğ:ndc yediği midyelerden sinin tatbikatı hakkında bazı kararlar ve- arkadaş sinemalarda filmlerden evvel oturdukları mahalleleri ateşe verdi. Yan-
~ID.l gibi söylemelisin.. kazaen zchirlcıt.T.iş olduğuna kafi su- r:lmek üzere dün Gümrükler Başmüdür- gösterilen (sine-jurnal) ı seslendirdi: gın yüzlerce evi sardı. Latin askerleri o-

\r anda şimdi zekasının en yüksek rette hü\.~o!unuyordu. Yediği midye- lüğünde bir toplantı yapılmıştır. Bu top- Mesela bir otomobil yarışını gösterirken rada oturan kendi ailelerini, çoluk çocuk 
~~ ecesile yanan gözlerile yüzüme ba- }erden... lnntıyn Gümrük Başmüdürü Mustafa Nu- bir taraftan fransızca izahat veriyor, dl- ve akra'balannı kurtarmak ka)gısına 

0tdu, Birdenbire: Radziwiil'in yediği midyelerden ze- ri, Posta Telgraf Umum Müdürlüğü pos- ğer taraftan otomobillerin, çıkıştaki ho • düştüler. Böylelikle Bizanslılar kat'i zn . 
t~ :h"ak:ıt sen hastalığın zamanında hirlenerek öldüğünü görür görmez ta dairesi reisi İbrahim, İstanbul Posta murtularmı, virajlarda, yokuşlarda ve feri kazandılar. 
ben şeyleri bilmiyorsun!.. deh~etle t:trf'dim. Gazeteleri elimden Başmüdürü Yusuf, gümrük ithalfitı mü- düz yoılarda motör gürültüsünün aldığı Tarihte bir çok defalar çok biıyiık or-

E!di. attım. dürü Methi, Paket postanesi müdürü Tay- çeşid şekillerı o kadar güzel taklid etti ki dularla kuşatıldığı halde zaptedilemiyen, 
' l3en de onlan öğrenmek istiyo- Teped~"l tırnağa kudar titriyerek a- yar iştirak etmişlerdir. Toplantıya bugün gözlerimizi kapasak bir yarışta olduğu- edildiği zaman da pek çok kan ve emeğe 
() ··· yağa kalktını. ı:a~ret. ve de~şetirnde~ de devam edilecektir. muşa şüphe etmiyeceğiz. malolan, hatta daha sonra Fatihin bile 
~~arıda gnrib bir tereddüdle gözleri- fıdeta boğazım bır ıl~~kle bogul~~ş gı- Bir tenis maçını da gösterdi. Sporcu - yüz binden fazla askerle ve elli üç gün 
,1l'J:>tı. Sonr:ı, birdenbire: b·vdi Yüzüme kan hucum etmıştı. ERTUÖBUL SADi TEK ların sıçrayışlannda; topun raketlere, ye- muhasaradan sonra girdiği İstanbul bir 
~, l>ren~ Radziwill öldü! dedi. ~Korku ve l 1aşyetle Olnndanın olduğu T . y A T R 0 s U re, yahud ağlara çarpışlarında çıkardığı tek adamın vakitsiz dışarı çıkarak gö • 

~1~ gıırndan boğuk bir feryad çıktı. tarafa baktım. .. .. Pazartesi sesleri canlandırdı. Genera1 Garonun ço- rülmesi yüzünden böyle kolaylıkla ele 
h,..ı \•oltıuk b:r elektrik kablosu, sanki, Çelik krn 11 zehirli midyelerle olmuş- (I{ J k" S lak kolile ve aksıya aksıya askeri teftiş et geçmişti. • 

r11 1. dek' tı ı vy - Oreyya) da: 
~laııerıbire beynime boşanmış gibiydi. tü. Tıbkı Stokholm· ote ın 1 garson (Bu Maaal ~esini, bunlardan birine yaklaşarak öp- Böyle fırsatlara kavuşmak bahtiyarlık-
~~ elayı omuzlanndan tutup sarstım. gibi. Olandayı evvela geniş _odanın i- Böyle Bitti) mesini sanki yeniden seyrettik. sn fırsatlardan istifade etmek de her _ 
~ıı..._:lt bir sesle, hayret ve dehşetle sor- . de görcrniyerck hayret ettım. Sonra nıl ilk d .1 Bu sırada sert bir radyo paraziti du • kesin harcı değildir. Tarihte bunun daha 
""ıt çın .. .. d - .1 u y vo vı 3 perde ld D b. 

b·rdenbire onun etejc.rin onun e egı - ÇarşambH (ÜskOdar) da: yu u. önüp baktık. Makinede cereyan ır çok misalleri olduğu gibi aramızda 
öldü d~ğini, eteje:in üstünden ~ir siga;a ~1- ( UNU1 ULAN ADA "I) bk~le 

1
yoktu. Meğer bunu da yapan bir mül- ve günlük hayatımızda da vardır. 

d - . uzun fildişi ağlzlıgına avızenın ır. ıye i arkadaşmış. Başka birisi onun her Kadircan Ka.flı 
ıg.nı, ı S Perde 3 tablo h · b 

t::~ Çelik kralı prens Radziwill 

~l~i~· d ·~a rı a dondurucu bir soğukkanlı-
ti'bi:' gayet tabü bir şey söylüyormuş 

~ t\Pet., öldü! diye tekrarladı. 
~lilt ~alan! Yalan! .. Dünyanın koskoca 
)~d ltraıı .. bir çelik kralı... Bir mil
~it ~r .. bir milyarlar sah.ibL. bir prens .. 
~~ ~aYi ve servetler Allahı .. ölsün!.. 
.~ı da, bu kadar ansızın •. yalan! .. 0-
)~~;· · · Oyunların, yalanların kafi, 
Oı~ Kati.. yeter!.. Olanda, yeter! ... 

~~lt d~ benim yüzüme kan hücum e
~ g bırdenbirc bir buhrana düşüşü
\IQll,_ ayet soğukkanlılıkla bakıyordu. 

~a b· 
~l 1 ır anda, yüzünde bir asabiyet 

~~~1• Yüzüme adeta istihkarla ba-

~~ı:en zaten bu meseleyi soracağım 
bed·en tahmin ediyordum ... 

aydınlığında tırnaklan par ıyan uzun nngı ir düğmesine dokunur dokunmaz, Şehir Tly~t~;;; -
spiker haber veriyor: llllllf fJllllll 1 

D f d 1 " d Al Dram kısmında 
İstanbul e ter ar ıgın an: - o, alo! Radyo Romaniya Şe radyo 

Bukarest! . 111111 1 Bu akşam saat 20.80 da 
Senelik icar F J D J 

bedeli Mükemmel bir caz dinliyoruz. Şimdi A NA K 
Peşteden bir serenad; sonra Paristen a- llllılılılll J Dram a perde Lira -.. -k . Sarıdemir mahallesinin Karakolhane sokağında eski 5, 

Kuçu pazar. .. A 

yeni 9 sayılı dukkan. 102 

ğl d . Kamcrbatun mahallesinin Tevfik sokağında eksi 7 yeni 
Bcyo un a. 

29 sayılı ev. 60 
r k da yazılı malın bir senelik icarı 15/3/938 salı günü saat 14 de ihale olu

)' uktarı K'ra bedeli dört müsavi ta1'sitte ve taksitler peşinen tahsil olunur. T.ı-
naca ır. l A • • A 

. 
1 

. N. 7 5 pey akçelerini yatırarak mezkur natte defterdarlık mılli emlak 
ltp erm ıo , . - (F ) ( ı ··a·· · "tı·nde mütec:ekkil satış komısyonuna muracaatları. . 087) mu urıy- li' 

ID 

jans haberleri, Tahiti adalarından bir tan- Yazan: Pandeli 
go ve en sonra Ankara radyosunun ala • 
turka şarkıları!.. Mükemmel bir artist. 
Asıl radyoya bakan bile yok. ----·--··-···· ... -.... ._ ... _____ _ 

BALK OPERETi 
14 Mart Pazartesi 
akşamı Sam 9 da 
Beşiktaş Suadpark 

tiyatrosunda 
Eski Hamam 
Eski Taa 

Operet 3 perde 
15 Mart Salı akşa
mı 9 da Pangalb 

Komedi inamı bu akşam saat 20.SO da 

DALGA 
Komedi 8 perde 

Yazan: Ekrem Reşid 

Çocuk kısmı bugOn saat 1' de 

MAVl BONCUK 
6ehzadeb:ı.•• •FERAHa Sinemada 

Bucfinden itibaren 4 film 
ı - Kültür fiiml 
Z - At~ KraU~esi 

rüRKCE sözlü mllyonluk 1i1m 
J - Gfindüz İnsan, Gece Kurd 

Heyecan ve korku fllml. 

~ela 1
• Yeıinden fırladı. Etejerin al

~liıe ~ bir t~ar gazete çıkard~ ve i~i 
' Utup onume getirdi, masanın u-

' i koydu: Grip, Baş ve Diş 
t'lll]e Şteı.. dedi .. gazeteler ... Hadiseyi 

Ağrıları. 

Romatizma 

Kurtuluş sinemasında - 16 Mart Çar
eamba akşamı 9 da Bakırköy Çan-

kaya slnemeslnda 

t - Cinayet Yolu (Buck Jones) 
Amerikan kovboy filmi. 

Her gece, cumartesi ve pazar 
ma Unelertnde: ö .:cp Yazdılar!.. Nevralji, Artritizm, 

~~~~~~~~cl~re ~~!\••••••••••••••••••••••••••••~' 0luın onlara da sürülmüş gibi ür- ,, 

Eski Hamam ·Eski Tas 
Operet - Orkestra - Bale ÇİN.ÇfN Trupu ikinci programı 



!ALKIN GÖZÜ 

~ALKIN KUL,GI 

~AL K 1 N D i L 1 
~~~~--.;...;....;;.;_..;;;.....:;.._::_..: 

.:ne a - No. 2722 Yazı işleri telefonu: 20203 SALI t - MART l 938 

Yunanistanla aramızda !Almanya, ordusunu 1914 
· I . h d 1 yılındakinden daha 
Yapı an yenı mua e e fa~ıa kuvvetlendiriyor! 

diin parafe edildi 800,000 kişilik mevcuda 120,000 
l1unan Başvekili ve Rumen Hariciye kişi daha ilave ediliyor 

1111. •• f b b h l' J • 7 Fw-ansa Büyük Erkinıharbiyesi Sovyet Erkanıharbiyesile 
JV.l·US eŞQTl U SQ Q ge Ulter müzakereye girişmeğe karar verdi, Fransız hükumeti 

Yunan Başvekilinin Beyan3tl f Muahedenin "'\ şimdiye kadar bu müzakerelere yanaşmamıştı 

Bay Metaksas: "Asil Türk milletinin yüksek zimam- metni 
d!lrları ile her. yeni te~as, ünyonumuzun derinliğini Celal 
Rıltikçe daha bariz bir surette göstermektedir,, diyor Bayar' Nis:ında 

Atinaya giderek 
muahedeyi imzalıyacak 

Ankara 28 (A.A.) - 30 Teşri -
nievvcl 19 30 tarıhli Türk - Yunan 
dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve ha
kem muahedenamesile 14 Eylıil 1933 
tarihli Türk - Yunan samimi anlaş-
ma rnisakına munzam muahedenn -
me bugün saat 19 da Hariciye Ve -
kaletindte Yunan Başvekili ve Hari
ciye Nazın Ekselans Metaksas ile 
Türkiye Hariciye Vekili Doktor 

(Dn1cır..ı 11 inci ıayfcıda) 

Alman onhuıı Sovyeı onfuıu 

Londrada çıkan Deyli Ekspresin yaz • lındakinden daha kuvvetli btr fekllde 
dığına göre Almanya, ordusunu 1914 yı-\ (Devamı 3 üncü aatlfada> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ice:~~~~~~ Aras tarafından =para-1 Et f i a t 1 a r ı b u g ü n d e n 
'" '" ·-~ itibaren ucuzluyor 

Mu~ ........ ...uafirkr Ankan -- bir...... Rusyada 2 2 sıya set Dün mezbahada satışlar yeni resim tarifesi üzerinden 
.tnkara 28 .<A.A) - Balkan aııtanhldött gündenberi hük\lmet merkezinin mi- • • yapıldı vali vaziyet hakkında "tekrar beyanatta bulundu 
~ tni konseyının 6 ncı toplantısına işti • safiri olarak buhmmakta olan Elen baş- ve ı l ı m a d a m 1 t 

Yetrnek üzere memleık~13 ... _. !~"":k: indi• scııtdfcada)•• _h _k d' I' ~~~:;.:~it~~;::~~~: ı:!• 4ö:.ğ~~=;~:~0~~4!:tF ~~: 
ugos av aşve ı ı un mu a eme e ı ıyor .... : ......... ~ ........................................... . 

gece İstanbuldan ayrıldı s_~çları: 1 - Maksi~ Go~kiyi ve Türkiyeni~ en uzun boylu ad1mı 
dıger blzı büyüklen zeh;rlamek, 

Qay Stoyadinoviçin dün Ankaradan gelince İstanbul 2 - Sovyet Rusyayı p~r_çalam~k, y a t t ıg"' l 0 t e l' Ö m e r e 
gazetecilerile yaptığı hasbıhal 3 · Casuslarla teşrıkı mesaı 

Moskova 28 (A·A.) - Röyter bil -
1 diriyor: 

1 

İki Martta askeri mahkeme önünde 
karyola bulamadı! 

mühim bir muhakeme başhyacaktır. 150 l ·ı "' ] "' · kl b ı Maznun1ar tedhişcilik, Sovyetler Birli- U O a~ır ıgına ve UÇ metreye ya aşan oyuna 
ğıni tahrib ve bilhassa Ukranyayı, Gür- rağmen Ömer henüz 16 yaşındadır, babası dün 
cistaru, Azct·baycanı, Ermenistanı ve otelden ayrılırken sıkı sıkı tenbih ediyordu : .. Sakın 
Vladivostoku Sovyetler Birliğinden a -
yırmak teşebbüsüyle itham ediliyorlar. ben yokken yaramazlık etmiyesin! n 
Mamunlar 22 kişi~ir .. Bunların arasın- _ 1nsan değil, can-

(DC'vamı 2 ıncı sayfada) h yangın kulesi mü· ............................................................. 
-, barek! .. 

• Boy Stoyadinoviç Hayd41'p0pu'41& lıtanöula ~erlcn VCIP"rda ~ 
Muhiddi" 0.ıü~ ile benıbtt 

~~nka~da toplanan Balkan Antantı Acemoviç olduğu hald~ ~ün saat .14,40 
~ e~erı konseyine iştirak eden dost da hususi trenle !ehrimıze ge!1'1~ş ve 1 
-~ı.u.t~fik Yugoslavyanın muhterem akşam eksprese baglanan hu~~ı blr va
tittdee~ıı Doktor Stoyadinoviç refaka- gonla Belgr:ı?a .~areket .~tm.iştır. 
da,. kı ıevat ve Belgrad sefirimiz Hay Büyük~~~~ . 
~goskvyanın Türkiye sefiri Bay Aziz misafirimızın do~~şl~? .. do~a -

-·················--·--····-·--- yı~ile hususi trenin geçtıgı butun ıs -
p tasvonlıırda Ekselans Stoyadinoviç'i 
rohsör M"Zh:ir Osmanın h!iİk tezahüratla karşılamıştır. İstanbul 
hatıralJrındı,n tir yaprak şehri de b~tanbaşa Türk ve müttefik-

1 lerimizin bayrilklarile donatılmıştır. 
"rev/ik R·· J•• A M h Oı- Haydarpaşa istasyonunda Vali ve 
1tt uş u raı, az ar .dd. Ü 1•· d g~ İs Cbıın s· ,·. ,. h . d . . BPlcdive Reisi Muhı ın s un a , -

ış f zmar ane•ın e ııı · . . ı c ·ı ta111 <ile l . . . . tanbul Komut:ı:ı Vekılı Genera eml 1 
.... m erı tertıb edıp etmedı- C h.d İ t bul Merkez Komutanı Ge- 1 

11111 t dk ·k ·· d ·ı · · 8 1 
' s a:ı 1 .... e z a gon erı mıftı. 1 1 th J}C1-z Emniyet Müdürü Sa-csu h nP"a san ,,es , 

"'l1at ,a, fakat çok güzel ve meraklı yazı lih Kılıç ile Yugoslavya, Yunanistan 
~k parçası buırün lç aayfala - ve Romanyı> konsoloslan, diğer zevat 

• ve büyük .bir h4J.k Jtiiu,.l Jarafmdan kar· 

, 1 - Ağırlığı da l!lO 

B ~ r roma n da , kiloda;ur:~~d;~i·· de 

n e 1 er ara rs 1 n 1 Z ? ~;:rin~i~o~.~unsa 
1 - Başına gore şap-

IHeyecan ve hareket mi?I 

l 1-. is ve tahlil mi? 1 

\Tez ve fikir mi? 1 

"Ah şu hayat!" 
Bu vasıfları en güzel şekilde 

bir araya get ren ender 
eserlerden biridir. 

Yazan: Nezihe Muhiddin 

Pek yakında başlıyoruz. 

ka bulamamışlar ... 
- Ayağına kun • 

dura uydurulama • 
mış! 

- Bu nerede yatı
yor, hangi karyola • 
ya sığıyor acaba? 

- Otelci bundan 
iki kişilik yatak üc • 
reti alıyordur! 

* Bunları dün, Bah· 
çekapıda, İzmir ote • 
linin kapısı önüııde· 

ki muazzam kalaba· 
lığı teşkil edenler 
konuşuyorlardı. 

Az sonra, içeriye . 
girip de kendisin - Ômer otelin kapuında tabit boydaki menı klılan" or'..aaınd11 
den bahsedilen insan azmanını görme - de altmışını mübalağa sanacaktım. Fa • 
11Jdim. ~ lalç delille yf tDevcıml JJ üaci a&JllMIJ 
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Bu Sabahki J 
C ,- Gaze:elerde -ı 

A 
Gördüğümüz Fikirler 

Vusturyada Nazı. er muazza rü~:ı:avlyt~"~:~1!~~~ıy:ı~:d~ 4:a::~~ ~~ 
ınaknledcn şu satırları alıyoruz: 

~alknn koruıeyinln sonunda neşredilen 

he k Ik 1 tebllli- bugunkü münnsebetlerln çerçevesi l-

Avrupa hô.diseieri 
karşısında Aınerika 

ir nu .. mayı·ş yapmıya a t1 ar ~:rlc!~fa~~:~~~d :~~~~n n:~tt~~~:şın~ı~:~~~~ 
lerin gn2'etecUerlni kabul ettJklert sırada 
ken~Uerlne dahn geniş, daha olgun bir Is -

bii tıl-br..Un ufuklarını gostermlşlcrdlr.ıt 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

,le. on Avrupa hadiseleri karşı

;;;;;}) smda Amerika efkfin umu-
Q ., lu1met niimagişin yapılacağı Graz şehrine ihi tabur asher gönderdi. llNılW 

M 
·~.ç •t "-T •ı TT.• •• • •• •• •• f b hs d • l Cıınıfıurbet - Yunu!I Nndl •Balkan an- miyesinde hiı ı! olan endişe gün geçti.kçe 
UıFl ı.Y8Zl er "ıganantn uzerıne yuruguş en 8 e ıyor ar ta:ıtı tarakkl etti ve tarnkld edecek• serıev- artmakla, Amerikanın dış sıyaset saha-

v· . h"li N h h-ılı başmakalesinde diyor ki: sında takib etmesi lazım gelen siya.'>et 

11
_ ıyana 28 (A.A.) - Nasyonal Sos- Nas~'onal Sosy~lıstı:r~. Da ı ye a -ı v~ . n~~a müfritler Viyana üzerine bir cı Eğer muhnll tarzederek söylüyoruz, Mll- hakkında fikirlerı ikıye ayırmaktadır. 

raQjtler Graz şehrine 60 bin kişilik bir zırı Seıss İnquart ile butun gece devam yuruyuşten bile bahsed"yorlar. leUcr Cemiyeti flkrl yiıriımlyerck dünya nl-rı .. - id •t•ı:.t Malüm olduğu üzere Amerikalılar bu hu-
~~ıayişC'i kütlesi toplamak istiyorlar- ~:fon mii7..akecder neticesinde nüma - AI tedb" 1 umı mes~rn. M. Mussollnl'nln dlıı c~ 'ö ~ Fakat asker kuvvetlerinin müdaha- vişteıı vazgc~mişlerdir. Graz'a iki ta -

1 
ınan ır er gibi dört btlyük devletin ~lrektunnna tabi susta vaziyeti ıki türlü mütalea etm kte-

lecı üzerin ki·ım· l d. v· -b· .. skcr gönderilmişti. Bu kuvvetleri \ iynna 28 (AA.) - Stirya'daki va- obrıı.ksa bu dlrektuar dortıu oımıyacak. bef- dirlcr: 
~ e çe ış er ır. ıyananın u. a . · t d 1 •• ~ • • 11 olacaktır. Beşincisi Balkanlılar ittihadının 1 - Monroe prcnsipine sadık kalarak 
d as~onnl Sosyalist mehafili hükumeti de gene bizzat Nasyonal Sosyalist olan zıye Q ayısile, butu~ .Avustu~ya ıçın 'temin et~fği büyük devlet olarak.... blr nevi infirad siyaseti takib. 
e"•rınek tes.ebbüsü hakkındaki şayia _ Dahiliye Nazın Seiss İnquart sevket - vata. npe!"Ver cephe reısı muavıni Zer-~ ı._ t h -.-.. ı - Dünya hadiselerinin gittikçe gl-
• 1 ıuıt'i olarak tekzib ediyorlar. Hü - miı::1L n. n ıo, cc.p .enin bu vilayetteki işlerinin Kurun - Asım us da bugünkü baemaka- f lcıı.... a d i b ri tleşen vaziyeti önünde diğer memle-

l. "."ııet m11.kı::ınıatı nümayişçilere teza - Viynnanın üstüne yürüyiif mil? 1 arcs nı ızzat deruhde etmiştir· J{'.sfrJ .. Balkan antantının Ankara toplantı-
•ıiirlerde h'l.llu.nmalarına kat'iyen mü - Graz 28 (A.A.) - Reuter ajansı mu Graz'ın politik hayatının organlzas- sı.nn tahsis etmiştir. Balkan antnntmın eh- kellerle daha sıkı bir teşrild mesaide bu· 
Saane d . . . . . .. h . . . b"ld. d. w. ·· St Nas u lı d b.. _ w emmlyet.lni anlattıktan sonra diyor ki: lunmak. r 
?in e ilmıyeceğını bıldirmelen uze - a~ırının ı ır ı~ne gore, yer - Y~" un n!'I. oyle dogrudan dogruya .Balkan B9.lkanlıl11;1ndır. Prensfpln Bal- Bir ara iküıct plana atılınıı gorunen 
tııa ~ ~unlar ınC!lTlnuiyetten haberleri ol yona! Sosyalistlerı, Graz'ı A~s::Urya - V1yananın kontrolü altına konulmuş - knn antantına blr temel olarak aımıı olan bu husustaki kanaatler Amerikan do-

tlıg1n1 söylemişlerdir. nL~ Münih'i yapacaklarını soyluyorlar tu... dört devlet tarafından neşredUen son teblll' nanmasının yeni eüz'ü~arla kuvvet· 
bü.,Ok Avrupa devletıerlnln harb tehlikeleri . 1 knr~l!ınd:ı blle bir seneden fazla bir uman- lendirilebılmesi maksadıle 800 bin doı.nr-

Atatürkün tarihi ve 
yüksek hita heleri 

I Ödemişte feci bir 
cinayet işlendi 

d:ınb:ırl blr türlU karar veremedlklerl bir ta- lık munzanı bir tahsisat istenmesi üzerl
kınl beynelmilel meselelerin Balkanlılara ne tekrar hararetlenmiştir. Amerikanın, 
r.ıütaalllk olan cephesi üç gün içinde ve en diğer memleketlerle fazlaca meşgul '>1-
°:t' blr şekllede halledlllvermlştlr.• mamasını istiyenler, bu hareketten Amc· 

Büyük Şefin general Metaksasla konuşurken 
söylediklerini Yunan gazetecileri Atinaya bile. irdiler 

Büyük Önder Atatürk Yunan Başveki- Bu örneğin her türlü tahminlerden 
ti general Metaksasla görüştüğü sırada I üstün olacağına k~naa~im vardır. 
lıaıır bulunan Yunan gazetecileri Ata· Uzun sulh devrelcrı tarıhde nadır • 
türkün söylediği bazı sözlerini çok gU- dır. /rinde bulunduğumuz devrey.i 
t.eı bı" r ilh 

1 
k k 1 1 t 1 mümkün olduğu kadaT uzatmak ı· am o ara arşı amış ar ve e - • - .. 

grafl . . . . . _ çin elden gelen her gayretı ve huına 
a gazctclerme bıldırmışlerdır. Bu· • • I 1• • M.ll ti • ·dare 

~k nıyetı sar etme ıyız. ı e en ı 
• Şefimizin bu yüksek hitabeleri şu- d l · · ·ıı. mut·· ı.~!• 0 ... 1·1 ... du . e en er ıç n r R ve en '"" ...... ... , 

r · tahıi gurura kavılmaktan kendileri
ni korumaktır. Herken memnun 
edecek bir adalete varmak güçtür. 
t.futlak manada bir hakkaniyet bel
ki de hiç bir zaman dünya yüzünde 
kurulamıyacaktır. Bununla beraber 
bütün kuvvetlerimizi bu yiikıek ide
ale doğru ~evirmeli ve buna yaklaı
mak iç ·n elden neler gelirae hepsini 
;:npmalıyız. ,, ..• 

l «- Milletlerim"z arasındaki ~a-
lfma birliği zamanla mukayyed bir 

t .. e.v değildir. Bıı beraberlik mantı • 
l'ın devamlı icablarına dayanır. ide· 
allerimizin tahakkuk edeceğine tam 
emniyetimiz vardır. Tesanüdümü -
~·" .. temeli ne kadar sağlam oluraa 
llfcuı Jünyo,ya göstereceğ"mi:z ör

llek o kadar miikemmel olacaktır. -----------------... ···~-----------------o • 

lngiliz - ltalyan · 
konuşmaları başlıyor 

londrada Komünistler ita/yan elçiliği önünde 
Chanıberlain aleyhinde tezalıürat yaptılar 

Londra 28 (Hususi) - Bir kaç gün 1 vcyş kanalı meselesi İtalyan • İngiliz mil
rtfında biJfiil başlıyacak olan ingiliz - zakerelerinden ayrı olara~ t~dkik edıle
talyan müzakerelerinin hazırlıklarına cek meselelerden ancak bıridır. Mısır mc 
de\'anı edilmektedir. ıhafilinin ısrar ettiği bir nokta varsa o da 

llalcn Londrada bulunan İngilterenin İngiliz • İtalyan müzakerelerinin net~ : 
~0tna sefiri I.ord Perth, bugün de bari • cesi her ne olursa olsu~ Mısırın millı 
cıye nezaretine giderek Lord Halifax'la müdafaasını kuvvetlendirmesi za.rureti
ltıun boylu görüşmüş ve talimat almış • dir. 
1ır, Komünistlerin niimayişi 
bıger taraftan alınan haberlere göre Londra 28 (A.A.) - Trafalgar'da yap-

~Ussolini de bugün hareket etmiş olan tıklaı:ı mitingi_ ~-üteak~~ .. ?n bi~ kom? -
lnlyanın 1 ondra sefiri Grandiyi kabul nist ltalynn buyuk elç~lıgıne gıtmek ~s. • 
~eeck ve kendisıle İngiliz _ İtalyan mü· temişlerse de atlı posıl bunların elçılik 
~k.eı eleri hakkında görüşecektir. bınasına yaklaşmalarına mani olmuştur. 

l3u müzakereler hakkındaki mütalea • Komünistlerin bir murahhas heyeti el -
larını bıldiren sağ ve sol cenahlara men - çiliğe l\1össoliniye hitaben yazılmış blr 
~b cazeteler seri neticeler beklememek mektl!~ vermi§tir. Bu mektu~da C?~.m • 
~ geldiğini yazmaktadırlar. bcrlainın İtalya hakkında takıb ettıgı si· 
?aily Telegraph gazetesine göre ademi yaset reddolunma_k_ta_d_ır_. _____ _ 

~';;tu~ale komıtesinde yapılacak !§terin Japonlar Çi de ye;;i bir zafer 
tın ugu dolayısile İngiliz - İtalyan itila- deh l k z ndıl lr 
bıt'.n bir kaç aydan evvel aktcdilmcsine • 

ı;:ar edllmeme!iciir. Lor~ h 11 28 (Hususi) - Çinlilerin, 
İngiltere Mısıra teminat verdi Şan~i ey::ılctindc Japonlara karşı orga-

ltl~on~ra 28 (Hususi) _ s:ııaı-.fyettar 

1 

ni1~ ettikleri mukavemetin kırılmış ol-

lt~:fılde~. bildir~ldiğ"ne göre Ingiliz hü- du u anlac:ıın_ı:ıktad.:r· .. . 
ı~ _ tı, ınutt fıkı bulunan Mısırı İngı - Bu mıntak .. da dort gundenben. de -
d 1taıy.m görüsmelpr"nd n t-ı.ab,.rdar e- \'am edo:ı k<ınlı muhaı ebelerae Çmll -
.. ec ğ"ne daır Kahire hükumetin" teminat ~er ağır zaviata u~rayarak gerilemek 
~~- . ıştır. mc"buriyctinde kalmışlardır. 

t Kahirede hava 
ınu~nd.r~ 28 (A.A.) - Timesin Kahire 

S hırı bildiriyor: 

Muharebeve i~tirak eden bir Japon 
kolu Sarı nehrın şimal sahillerine var
m•şt ır. 

4000 Çin askeri batırıldı 

R 
• rlkanın İngiltere ile bir anlaşmaya gltti-

Bir kadın, kardeşi ve diğer omanyanın yenı ğ~ manasını çıkarmışlardır. Bu sırada A-
b. ·· ·· "' ·ı b ı·k d •• merikan deniz erkanı harbiyesine men· 
ır curum ortagı 1 e :r l anayasaSI UD sub yüksek rütbeli bir zabitin tnglltere-

olarak kocasını öldürdü ·ı A d ·ıd· )'C gittiğine dnir Ortaya çıkan rivayetler, 
Ödemiş 

28 
(Hususi) _Ödemişin Be_ resmen ) an e 1 J Amerıka donar.ması başkumandanı ami-

Bu .. kr"'ş 26 (A.A) Yeni Rwnen ka ral cLcahy• sorulan bazı suallere amira-
bckfor köyu-ndc çok feci bir cinayet ic • " • · - k" ··k 

"$ • ; h".kumet er anının yu - lln kaçamak!: cevablar vermesi, bir A-
lendl. Feride isminde genç bir kadın, kar- nu'lu esasıs. u .. .., 
d y . - - . ı sel: diwn azasının, ordu rucsasının ve merikan • İngiliz anlaşmasına gidilmek· 
eşi aşar ve şerıki cunımlen Mustafa + - •• 1. • h rile dün taht te olduğunu iddia edenlerin şıibhesini \ e 

ile birleşerek geceleyın· uyumakta olan teşrıı mcc 1;!: .azasdı?ımın·şt~zu 
al d l e ı ı ır hükumete karşı hücumlarının artmaımu 

k ·· u la k k d · · · b w s onun a ı an . 
ocasının ust ~c atı ra en ısını og- Patr;k Miron Cristea. Plebisit neti- intaç etmiştir. 

muşlardır. Kattller bundan sonra cina • . . . k ı ikr tmış· İnfiradcılara göre Amerikanın kuvvct-
1 

- ·· k . cesmı gosteren ra am arı z e , 
y~t erine bir intihar susu verme iste.: Kral da bir nutuk söyliverek yeni ka - !eri, l>lr müdafaa harbi yapmak için ken-
mışler, Ferldo !Ambayı tutmuş, Yaşar o- . . ·ın • t1 d dogw disine kafidir. İster ııimdi, ister uzak bir 
1
.. - bo b" i · ı.. M taf nunu esasının mı zarure er en - "$ 
unun ~·nuna ır P geçırm~, us a w b tmi f Kr ı ö istikbalde, Japcmya ı ... rafından aerek 

d ··ı·· ·· 11 · • b ğl k k d" .. muş oldugunu eyan e ş ır. a ş y ,... ~ 
n o unun e crını a ıyara en ısını le demiştir: Atlas Okyanusunda, gerek büyük Okya-

asmışlardır. •Bu kanun ile birinci bağlı olan be- nus sahillerinde Amerıkaya karşı her-
Hadiseyi habrr alan müddeiumumilik nim ve onun birinci muhafızı olaca - hangi blr tecavüz yapılamaz. Şu hale 

derhal tahkikata girişmiş ve hakikati ğım.• göre, diğer memleketlerin deniz silAhları 
meydana çıkararak katillerin üçünü de yanşınn iştirak etmek demek olan oo-
tevklf etmiştir. A /manya, ordusunu nanrnanın Jü .. umwıdan tazıa takviyesı-

Cinayet S('beblnin kadının kocasından 
intikam almak istemesi olduğu tahmin e
dilmektedır. 

Askeri maluller 
için yeni bir 

kanun yapılıyor 
Ankara 1 (Hususi) - Milli Müdafaa 

Vekaleti subaylarımızı yakından alaka
dar eden malüliyel dereceleri ile bunla
rın şekillerini değiştiren bir kanun pro
jesi hazırlamışbr. 

Bu projeye göre bugünkü kanunun bir 
çok maddeleri değiştirilmekte ve yeni hü· 
kümlcr konulmaktadır. 

Ameliyat ve tedavi ile giderilmesi fen
nen mümkün görülen bütün hastalıklar 
ve mali\liyctler devlet hastane ve mües
seselerinde parasız tedavi edilecek, an
cak tedavilerine imkan olmadığı tahak
kuk edenlere derece ile tekaüd ve terfiye 
muamelesi ~·apılacaktır. 

Kanun n<'şri tarihinden itibaren üç yıl 
içinde bütiin askeri rnalüllerin yeniden 
muayenelerı yapılacak ve malUliyetlerl 
bu kanunla değiştirilen şekle göre yeni· 

den tnyin ve tesbit edilecektir. Proje ma
hiliyetleri altı dereceye ayırmaktadır. 

Hatay işi için Cenevreye 
gi ·en heyetimiz 

Anknra 28 (Hususi) - Hatay için Cc· 
nevreye gidecek heyet bu akşam cks -
pı·esle hareket etti. Kendilerine istas • 
yonda Hataylılar namına bir buket tak
dim edilmi:;otır. 

Ti.iı k dc1cgasyonu, B. ı 1umnn Mene
m •ncio · ıu'nun reis! ·inde, Adliye Ve -
k~ıcti hukuk işleri umum müdürü Şi
nac ıle c;iva al bilgiler okulu Profesör
k-rinde"l Etem Menemencioğlundan 
müte ekltıldir. 

1914 yılındakinden ne ne ihtiyaç vardır! 
l!azla kUVVel/endir/gor Buna karşı~ kara, ha\•a ve deniz silih-
/' . larınm azamı dereceye çıkarılmalarını 

(Btı§ tarafı 1 ıncı sayfada) istlycnlerm noktai nazarı şudur: 
hazırlamıya koyulmuştur. Filvaki Japonya tarafından Amerlka-

Bugünkü 800 bin kişilik Alman ordu .. nın büyük ve Atlas Okyanusu sahiller ne 
su mevcuduna 120,000 kişi daha ilave e- müessir bir tecavüz yapması şimdilik 
dilmektedir. Böylelikle 13 ordu 15 ordu· mevzuu bahsolarnaz. Japonlann AmE' ri
ya iblağ olunmaktadır. kaya hicret etmemeleri için alınan "d· 

Bugünkü İngiliz ordusu, ihtiyatlarile birler de, bu taraftan tehlıkenin ön•ine 
beraber 508,500 askerden mürekkebdir. geçmiştir. Fakat Hnvay ve Filipin &ıla-
Fransız ordusu - 4 milyon ihtiyatla ları ıçin vaziyet böyle değildir. Bu 3da-

690 bin kişi. lar, her zaman için Japonların mües;:.ir 
Sovyet Rusya - Bir milyon 500 bin. taarruzlarına hedef olabilir. Buna mani 
İtalya - Bir milyon üç yüz bin. olmanın yegane çaresi ise vaziyetin icab 
Lehistan - 280 bin. ettirdıği şeki;de kuvvetli bulunmaktır. 
Fransız ve Rus erkllnı harbiyeleri Bundan başkıt, Cenubi veya Orta Aıne-

arasında müı.a.kere rıkada, İspanya hadiselerine benzer şe-
Londrada çıkan Niyoz Kronikle Paris kilde vsziyetlPr hasıl olabilir. Amerika 

muhabirinden alarak haber veriyorı bu hadiselere karşı kafi derecede kuv-
- Pek yakında Rusya ile Fransa er • vetli bulunmazsa işler çığırından çıkar. 

kanıhnrbiyeleri arasında müzakerelere Bundan ötürüdür ki donanmanın taıcvi-
başlanmnsı ihtimali vardır. yeslne :htiyaç vardır. 
Fransız - Sovyet anlaşmasında, askeri Maamafıh Uzakşm·k hiıdiseleıri knrşı-

müzakcrelc yapılacağına dair bir kayıd sındn büyük bir aksülamel duyacağı sa. 
bulunmasına rağmen, Fransa Sovyetle • nılan efkarı umumiyenin beklenen has
rin müteaddid isteklerine rağmen şim - sasiyeti gostermemesi, infirad siyasetine 
diye kadar bu müzakerelere yanaşma • taraftar olanların vaziyetini kuvvetlen
mıştı. dırmcktc ise de hükfunctin bu yolda mü

Bcy:nclmilel vaziyetteki rnüşkülatın art tcyakkız davranması, bir tarafta bozu
ması Fransa hükCımetini, bu husustaki lan muvazeneyi, diğer taraftan aldığı 
fıkrini değiştirmeğe sevkcımiş bulun • tedbirlerle tPkrar tesis etmek suretile 
maktadır. bır aksaklık vukuuna mani olmaktadır. 

Bir mecmua kapatıldı 
Ankara W (Hususi) - Yeni Adam 

mecmuası İcra Vekilleri heyeti kararile 
kapatılmıştır. 

icra Vekillerinin dünkü 
top'anh~ı 

Ankara 28 (Husıısi) - İcra Vekilleri 
heyeti bugün (iğle üzeri toplanmıstır. Bu 
toplantıda ünün mühim işleri görüşül
müş ve bu arada hiikumct tarafından ya
rın M el· c takdim edilecei. olan 1938 
büdcc pr j ine son şekil verilmişıu. 

Maamafih umumi vaziyet mübhemdir ve 
Avrupanın duyduğu sıkıntı orada da ve 
müzaaf surette mevcud görünmektedir. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir İngiliz boml'ardın .an 
tayyaresi kayboldu 

Londrn 28 - Muazzam bir bombardı -
man tayyaresi, iki gündenberi esraren
giz bir takım ahval ve şerait dahihnde 
ortadan kaybolmuştur. 

lton~veyş kanalında İtalyaya atfedilen 
l'l'Utıi~ol n yctlerinin tckzıbi burada mem
'l'tabl t, uva.ndınnı.,tır. Fakat İtalyanın 
ee~i hus dakı kuvve !erini geri çekmiye
l'ı.u--· akkındaki r<' mi haberler bu mem-

·•ıvet• h 
Iıc;h. 1 ayli azaltmıştır. 

Tokyo 28 (A.A) - Dömci ajansı -
nın T.entsin'den aldığı malfunala gö - Frcnkonun B lk nlardaki ajam 
re. Tientsin - Pukof demiryolunun <:e- I~panyunın eski Bükreş sefiri Marki dö 
nurund • kayıklara sığınan 4 bin Çin P:ırtln Frankonun Ankara, BUkre.ş ve Atlıuı. 
askeri Japon topçusu tarafından batı - ajs.nı olarak vazife gorcceğl haber .. ·crllmek 

ltalyan\";\r denize iki harb 
ge 1 i.:;i d ıha indir iler 

Rom & (AA ) - İtalyan filosındn 
yeni ıkı gemısi. bagun biri Livurn'da, di
ğer r ı o • e denize indirilmiştır. Bun
lar GL·n re torpido muhribile Partenope 
toı pıdo udur. 

Tayyarenin içinde bulunmakta olan uç 
k şmin telef olmuş olduklanndan korkul
""f'lktadır. Cumartesi günü yap;lan araş
tırmalara yüz tayyare iştirak etmiştir. 

Bu arnstırmalara dün de devam edilmış
tır .. 

İnşası tarzı gizli bir bombardıman tay. 
ya resin in mümasil ahval ve şerait dahi • 
Unde ort..'ldan kaybolması ilk defa oln -
rak vukua gelmiş olan bir hadise dcğa • 
dir. lrede beyan olunduğuna göre, Sü- rıımıştır. ledh". 
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Mart l -
Her gün ~l Resimli Makale: X Kuvvetten dogan benlik.. X 

Devran yine ol devran, 
Atem gine ol alemi 

- Yazan: Muhittin Birgen 
a 

O 
ıler dönüp dolaşıp Mill;tıer Cemiy6:' 

tinin başında toplandı. Yahud, eski 

bir tabir ile kabak onun başına patladı. 
Geçenlerde bir İsveç gazetesinin demiş 
olduğu gibi, Chamberlain'in son nutku, 
Milletler Cemiyetinin mezarının başında 
İrad edilmış lhr gömme nutkundan başka 
bir şey değildir! 

İtalya Mılletler Cemiyetinden 'çekildi. 
Arkasından biraz geçti, bu defa Bay 
Hitler, irad ettiği son nutkunda Alman • 
yanın Mılletler Cemiyetine bir daha av
det etmiyeceğini söyledi. Hem de .Asla! 
Asla o diye teyid ve tekid ederek! On
dan galiba bir gün sonra da Avam ka • 
~rasındaki münakaşada Chamberlain, 
Milletler Cemiyetinden bahsederken en 
ümidsiz ve en bedbin kelimeleri kullan
dı. Bu müeS&:Seden hemen hemen hiç bir 
şey beklemediğini, dünya işlerinin dü - J 
.zeltilmesini gene onun haricindeki hususi 
faaliyetlerden beklemek lazım geldiğini ı 
sarih surette söyledi. Bu hadiselerden 
sonra artık Milletler Cemiyetinin bey • 
nelınilel halın sayılır bir amil olarak 

1 

varlığını muhafaza -ettiğine inanmanın 

imkan ve ihtimali kalmamıştır. Hükmen 
vücudü bugün de devam ediyor; me • 
sela, Hatay meselelerinin halli için baş • 
lanmış olan müzakerelere devam etmek 
üzere bir Türk heyeti bugünlerde Cenev
reye gidip oradaki beynelmilel hukuk 
makinesinin acıklı bir gıcırtı ile dönen 
çarkının hareketlerini takib edecek ama, 
fülen Milletler Cemiyetini cyaşamamış• 
saymak daha doğru olur. Bu müesseJie 
artık vefat etmiştır. Kendisini müslü • 
manca teıkive kin cmerhumu iyi bili • 
riz!, diye şahadet etmiş dahi olsak, mer
.Jıum arkasında tıı<; bır güzel hatıra bırak-
mış, chayır• ve .hasenah eseri işlemiş 
değildir. İçimizden bunu da itirafa mec
buruz. 

* Eden, genç hararetile Milletler Cemi· 
yetini müdafaa etmişti. Fakat, kendisi de 
onun varlığına ve kuvvetine tamamen 
inanıp İngıli7. siyasetinin selametini onun 
eline teslim edemediğinden netice, bu 
genç devlet adamının mağlubiyetine var
dL Chamberlain, cBen :Milletler Cemi • 
yeti baricındeki müzakerelere tarafta • 
nm!• diyerel. i§in içinden çıktı. 

Bu defa da Delborun söylediği nutuk
tan anlıyoruz ki, sade Chamberlain değil, 
Fransa başvekili ve Fransa hüklımeti de 
ckonuşmıya. taraftardU'. Son dakikaya 
kadar Milletler Cemiyeti haricinde ko • 
nuşmaktan istinkaf etmiş olan Fransa • 
nın şimdi .konuşmıya• taraftan ohnası 
güçtür. Bunu pek iyi biliriz. Fransada 
bütün zihinlH yirmi senedenberi hep 
ayni istikamette dönerken şimdi bunla • 
rın birdcnbıre durup aksı istikamette dön
rneğe başlaması kolay olamaz. Fakat, ma
demki İngıltere dönüyor , mademki 
Cha.mberlain konuşmıya taraftardır; şu 
halde, bütün muhafazakarlar .kütlesinin 
İngiltere siyasetine vermek istediği isti
kamete Fransanın da teveccüh etmesi za. 
rurldir. Yinni senelık Fransa siyaseti -
nin elinde kala kala müsbet olarak yal
nız İngiltere kaldı; Fransa ondan ayrıla
maz. Onunla beraber yürüyecek ve o -
nunla beraber ckonuşacaktıh. 

Şimdiki halde, bu konuşmaların vara-

İngillderin Anm kamarasmda ımıllalif meb'uslar bükU· 
meti Almanya w İtalya karpsmda zayıf harekette bulun • 

makla itham etmi§lerdi, ba~kil şu eevabı verdi: 
- .Zayıf veya küçük bir memleketin her zaman yapa -

rnıyacağmı yapmak, yani ruh büyüklüğü göstermek ancak 

büyük bir memleketin karıdır, ancak onun elinden 

gelir.• 

Siyasi hayatta olduğu gibi hwıus! hayatta da k:u'Yvet in
ı;anı zayıf için riayeti mecburi <Na bir çok kayıd:lardan 
kurtarır, ona daha serbest, daha düşünceli hareket etmek 
imkanını verir. Zayıf olan kuvvetli görünmiye çalışır, fakir 
olan fakirliğini örtıniye uğraşır, kuvvetli ~ zengin bir 
adam ise hem zayıf, hem de fakir görün.mekten çek.hım ez, 
kuvvetli ve zengin olduğunu yalnız kendisinin bilmesini 
kafi sayar. 

( 
Küçük bir kızın şayanı •---------* 
Hayret cesareti BiR . Fr A 

Resim dersi 
M eş1ıuT ressam H orcıee Vernet bir 

gün Göncv gölü kenarında bir tablo 
yapıyordu. Genç bir lngiliz kızı yet• 
nına sokuldu. Resmin bazı no1ctala
rına itiraz etti ve değ~tirmesin.i, b(l§
ka tarzda boyamasını !öyledi. 

Erteıri gün Vernet vapura binmi§ti. 
Vapurda ayni kızı gördü. Kız bu se
feT de yanına geldi: 

- Ben, dedi, resme çok meraklı
yım, bu vapura bilhassa meşhur res
sam Horaee Venıet'in vapurda oldu
ğunu duyduğum için bindim. Siz ta
myorsanız bana gösteriniz. 

- Resme istidadınız olduğu. mu-

1ıakko.k, f aka.t herhalde çok dalgın· ı 
sın.ız. 

- Dalgın mıyım? 

- Evet, H oraee V emet'i ne çabuk 1 
unuttunuz .. halb1lki da.ha dün siz ona 
resim dersi vermiştiniz. 

) 
Madam Curie'nin kızı 
ilimden korhuuor 

lf- lf> Meşhur radyom kaşifi Madam Cu -. 
A lnıanyada genç rie'nin küçük kızı: 
u d l l l 1 - Bir aileye üç Nobel mükafatı yet-

Resmini gördügunuz lttiçuk .ıtız, oan na ın ar ÇB iŞ ırı ıyor mez mi? Ben ilimden, fenden korku -

yo odasının kapısım açamayınca dama Dört senelik Almanya ekonomi prog- yorum. Dah.l ziy~de musiki ve edebi -
çıkmış ve yirmi metre yüksekliğinde ramının tatbikını uhdesine almış olan yattan hoşlanıyorum. Doğuştan iline 
olan b~ damdan inmek için, bir su bo- mareşal Göring'm emrile yirmi beş yaşın düşkün değilim, fakat büsbütün de a -
rusundan aşağıya kaymış, ve yere 3 dı-ın aşağı bekar kadınlar eğer en az bir Iakasız değilim, demektedir. 
mct!'e kalınca da hiç çekinmeden atla- sene ziraat veya ev işleri san'atlerinde 
yıvermiş, kendisine de hiç bir şey ol- istihdam edilmezse şimdiden sonra ne Zaharo/un servetine bir 
mıunıştır. d{'vlet işininde ne de hususi müessese- talih daha çıktı 

Bir sinema kwnpanyası vak'ayı ha- lerde i~tihdaınlan caiz olacaktır. Köy- 1936 kanununda Fra.nsada ölen ft dün-
bt.>r alır almaz, müstakbel bir Shirley liilcr ziraat işlerinde, şehirliler de ev 
bulunduğuna inanarak kızı derhal an- hi1metlerinde istihdam edilmektedir -
~Pe~~& ~ 

yanın esrarengiz adamı diye §Öhret bu
lnn ~az~! Zaharofun, büyük yeğeni ol
duğunu iddia eden 19 yaşlarında Olga is-

cağı neticeyi merek etmemek kabil de
ğildir ama bunu keşfe çalışmak beyhude 
bir iştir .• Bir takım şeyleri vermeğc. az- larnadığı akibetten dolayı acı ve hüzün rek bugünkü haline geldi. Demek olu • mir.de bır genç kız Boston mahkernele
metmiş görünen İngiltere ile Fransanın duyuyor. Cihan harbinin kanlı faciaları yor ki bugün insanlık, dünkü insanlık • rinden bır!ne müracaat ederek, 50 milyon 
everme• sahaları kolay genişliyemez ve içinden doğan bir insanlık duygusu, mil- tan daha ileriye gidememiş, bugünkü liralık serve!in yegane varisi bulundu
calmak, zamanının geldiğini görenlerin Jetleri, bir daha böyle facialara düşmek- dünya, dünkü dünyad~n daha başka bir ğunu söylemiştir. Boston Üniversitesin
iştihaları da son zamanlarda 0 kadar art- ten korumak için hak ve adalet duygu- alem olamamıştır. Hiç olmazsa Avrupa .:le tahsilde bulunan Olganın elinde, sıh
mıştır kı az şeyle iktifa edemez. Bunun lan ve insanlık prensipleri üzerine ku • insanlığı, kendisinden ümid edilen tck5.- riyetin! ısbat edecek vesikalar vardır. 
için konuşmaların neticesi, belki de ge;.,e rulmuş bir müessese yaratlnıya sevket - mül derecesini bulmamış ve gene hiç, ol- !ddiasın:.ı göre de, Zaharofun bütün 
bugün ckaçınılmak istenen akibet. olur. rnlşti. Eksik doğmu~ bir uzviyet halinde mazsa Avrupa dünyası eski dünya ol • servetini kendisine bıraktığını yazan va-

Fakat, netice ne olursa olsun, dünya, meydana gelen bu müessese, kötü dadı- maktan kurtulamamıştır. siyetnamesi ortadan kaybolmuştur. 8 se-
ycniden 914 senesinden evvelki diploma- lar ve sütnineler, cahil doktorlar elinde Hakikat budur ve bakalım bu hakikat, ııe evvel milyoneri Pariste ziyaret ettiği 
si devrine girmek tehlikesine düşmüş bu- bir türlü büyüyüp serpilcmedi ve niha - Avrupaya nasıl bir mukadderat hazırlı- zaman, Zaharofun bu niyetinden kendi-
lunuyor. yet günden güne kuvvetlerini kaybede - yor? Muhfttin B;Tgen sini haberdar ettiğini söylemiştir. 

914 senesinden evvelki diplomasi dev- ;r~:==:=:;::::;:::;:;::=:=:::;:=::=:=:=:::::::;::=:;::::;::;:::=::=:=:==:=:=::=:=:============~===-,~ 
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gizli. diplomasi devresidir. Gizli diplo -
mcı.sı, karanlık diplomasi, kuvvet rnüva- Dün Fatih semtinde oturan bir okuyucumuzdan şöy1e ne ettiler, 'fiatını sordular, on beş lira, dedim, çok gördüler, 
zeneleri, kuvvet arttırma, silahlanma, bir mektub aldık: belki mecburiyet karşısında fiatı biraz kıracaktım, fakat 
diplomasisidir. Dünyanın yeniden içine cBenim küçük bir eşeğim var, nrasıra biner, Edirnekapı kendi aralnrında yaptıklar; bir ınünakaşa kulağıma geldi, 
gömülrneğe doğru gittiği beynelmilel si- dışına çıkar, Ramiye kadar gidip gelirim. Fakat şimdi şehir hayvanın 80 kilo gelip gclmiyeceğini tahmin etmiye çal~, -
yaset devri işte bu karanlık alemdir. içinde eşek kullanmak yasak, benim de nafile yere hayvan yordu, anladım ki hayvanı kullanmak jçin değil, kesip pas-* bcsliyecek vaktim yok. Satayım, dedim, bir tanıdık müşteri tırma yapmak için alncak1ardır, vaz geçtim, şimdi sizden 

İşlPr tekrar bu istikamete dönünce in- bulmayı vadetti, ve baktım. iki kişi yollamış, eşeği muaye- soruyorum, bu hayvanı ben ne ye.payım?. 

san miiteessir oluyor ve bugün Cenev - İ S T E R İ N A N, İ S T i R İ N A N M A! 
rrde ıhtizar halinde bulunan Milletler 
Ccmıyctı müt>ssesesınin bi,. türlü kurtu- ---~-----------------·--------------------------~ 

Sözün Kısası 
---

Yazı ÇoK Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Rusyada 22 siyaset 
ve ilim adamı 

muhakeme ediliyor 

da Buharin Rikof, Yagoda, ~ 
Rnlfovski, Rosenholtz ve lvanuof cif 
varılır. 

Dört doktor, Profesör Levin, Plet ' 
nef, Kasakof ve Maksimof da suikast " 
ellik ve Maksim Gorki'~i Qebu reiS ' 
liğir.e Y:ıgoda'dan sonra gelen Menı ~ 
linski'yi devlet planlan dairesi retst 
Kuibişefi zehirleyip öldürmekle ithaıll 
edilmektedir. 

Muh:ıkeme aleni olacaktır. 
Moskovn 28 (A.A.) - Tass aja~ 

bildiriyor: . 
Sovyetler Birliği iç komiserlil 

cSağ cenah ve Troçkistler bloku• ~~ 
verilen suikastçi grup hakkındaki ~
kikatı bitirmiştir. Tahkikat, bu grupuJI 
Sovyetler Birliğine düşman olan b8s' 
yabancı devletlerin casus teşkilatlat' 
tarafından tertib edildiğini gösterrnJf -
tir. 

Suikastin bir çok idarecileri, bir ç<>1' 
yıllar b~ casus hizmetleri için ça ı~ 
m!şlardır. Suikast fikrinin başında 
let düşmanı Troçki bulunmaktadır• 
Troçkinin 1921 Cienberi yabancı bir ~a
sus teşkilatile, 1926 danberi de dıg~ 
bir yab:mcı casus teşkiatile alakadnr? 
duğu sabit olmuştur. Blok şefler nifl 
ekserisi, Sabotaj, iftirak, tedhiş icraa~ 
lanna Troçki, Buharin, ve Rikof 
emirlerile ve bazı yabancı devletler er-
kanı ha:-biyelerinin hazırladıklan ge ~ 
niş mikyasda planlar dairesinde de\'ll 
ediyorlardı. 

Müttehimler, Kuybişef, Mejirıskl' 
ve Gorki'nin öldürülmeleri tertib9tıı:! 
idare etmişlerdir. Bu işde rnahkeıne) 
sevkedi!ecek olanlar şunlardır: . ~ 

Buharın, Rikof Yagoda, Krestın 

Zakovski. Rosenholtz, Feyzullah :Hoe': 
ef, Şarangoviç, Zubaref, Bulanof, Le"' 
vi11, Pletnef, Kakakof, Maksimof, 
Kriuçkof. 

Muhakemeye 2 Mart 19 38 de ?°\f : 
yetler Birliği temyiz mahkemesinırı " 
kerl koleji önünde başlanacaktır. 

Hitlerin ltalya seyahati 
resmen ilan edildi 

• Berlin 28 (.Hususi) - HiUerin ~ 
yısın ortasına doğru Jtalyayı ziyaret 
deceği resmen ilan edilmiştir. 

Ziyaret programının teferrüatı teS; 
bit edilmiştir. Hitlerin bir hafta kad 
İtalyada kalacağı, Napoli ve Floren~ 
i de ziyaret edL-ceği anlaşılmakta~ 
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O 
ıler dönüp dolaşıp Mill:Uer Cemi~ 
tinin başında toplandı. Yahud, eski 

bir tabir ile kabak onun başına patladı. 
Geçenlerde bir İsveç gazetesinin demi§ 
olduğu gibi, Chamberlain'in son nutku, 
Milletler Cemiyetinin mezarının başında 
İrad edilmiş lhr gönune nutkundan başka 
bir şey değildir! 

İtalya Mılletler Cemiyetinden 'çekildi 
Arkasından biraz geçti, bu defa Bay 
Hitler, irad ettiği son nutkunda Alman • 
yanın Mılletler Cemiyetine bir daha av
det etmiyeceğini söyledi. Hem de cAsla! 
Aslau diye t.eyid ve tekid ederek! On
dan galiba bir gün sonra da Avam ka • 
marasındaki münakaşada Chamberlain, 
Milletler Cemiyetinden bahsederken en 
ürnidsiz ve ea bedbin kelimeleri kullan
dı. Bu müessc:seden hemen hemen hiç bir 
şey beklemediğini, dünya işlerinın dü -1 
zeltilmesini gene onwı haricindeki hususi 
faaliyetlerden beklemek lazım geldiğini ı 
sarih surette söyledi. Bu hadiselerden 
sonra artık Milletler Cemiyetinin bey -
nelrnilel hatırı sayılır bir amil olarak 1 

varlığını muhafaza "ettiğine inanmanın 

im.kan ve ihtimali kalmamıştır. Hükmen 
vücudü bugün de devam ediyor; me • 
sela, Hatay meselelerinin halli için baş -
lanmış olan müzakerelere devam etmek 
üzere bir Türk heyeti bugünlerde Cenev
reye gidip oradaki beynelmilel hukuk 
makinesinin acıklı bir gıcırtı ile dönen 
çarkının hareketlerini takib edecek ama, 
fiilen Milletler Cemiyetini cyaşarnamış• 
saymak daha doğru olur. Bu müessese 
artık vefat etmiştir. Kendisini rnüslü -
manca te1kive için crnerhumu iyi bili -
riz!, diye şahadet etmiş dahi olsak, mer
.Jıum arkasmcıa hı) bır güzel hatıra bırak-
mış, chayır• ve chasenah eseri işlemiş 
değildir. İçimizden bunu da itirafa mec
buruz. 

* Eden, genç hararetile Milletler Cemi~ 
yetini müdafaa etmişti. Fakat, kendisi de 
onun varlığına ve kuvvetine tamamen 
inanıp İngiJi.7. şiyasetiıtln selametini onun 
eline teslim edemediğinden netice, bu 
genç devlet adamının mağlubiyetine var
dL Chamberlain, cBen :Milletler Cemi • 
yeti haricindeki müzakerelere taraf ta • 
nm!• diyerek ifin içinden çıktı. 

Bu defa da Delbosun söylediği nutuk· 
tan anlıyoruz ki, sade Chamberlain değil. 
Fransa başvekili ve Fransa hükumeti de 
ck.onuşmıya:. taraftardu. Son dakikaya 
kadar MilleUer Cemiyeti haricinde ko -
ııuşmaktan istinkaf etmiş olan Fransa • 
nın şimdi ckonuşmıya, taraftan ohnası 
güçtür. Bunu pek iyi biliriz. Fransada 
bütün zihinln yirmi senedenberi hep 
ayni istikamette dönerken şimdi bunla • 
rın birdenbire durup aksi istıkamette dön
meğe başlaması kolay olamaz. Fakat, ma-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kuvvetten dogan benlik.. X 

İngilizlerin Anın kamarumcıa multalü rneb'uslar hüktı· 

meti Almanya w İtalya karşı.smda zayıf harekette bulun • 

malda itham etınitlerdi, ba~ekil 111 cevabi veroi: 

Siyasi hayatta olduğu gibi hw;us! hayatta da kuvvet in
ı;anı zayıf için riayeti mecburi oıa bir çok kayıdlardan 
kurtarır, ona daha serbest, daha düşünceli hareket etmek 
imkanını verir. Zayıf olan kuvvetli görünmiye çalışır, fakir 
olan fakirliğini örtnıiye uğraşır, kuvvetli 'V'e zengin bir 
adam ise hem zayıf, hem de fakir görünmekten çekinmez, 
kuvvetli ve zengin olduğunu yalnız kendisinin bilmesini 
kafi sayar. 

- cZayıf veya küçük bir memlekeün her zaman yapa -

mıyacağını yapmak, yani ruh büyüklüğü göstermek ancak 
büyük bir memleketin karıdır, ancak onun elinden 

gelir.• 

( ARA~DNDA 
' 

) 
Küçük bir kızın şayanı •---------• 
Hayret cesareti HERGü BiR -Fi' RA 

Resim dersi 
Meşhur ressam Horaee Vernet biT 

gün Göncv gölü kenarında bir tablo 
yapıyordu. Genç bir lngifü: kızı 11a
nına sokuldu. Resmin bazı noktala· 
rma itiraz etti ve değ:i;tirmesini, b«§· 
ka tarzda boyamasını söyledi. 

Ertesi gün V ernet vapura binmişti. 
Vap-urda ayni kızı gördü. Kız bu se
fer de yanına geldi: 

- Ben, dedi, resme çok meraklı
yun, bu vapura bil~sa meşhur res
sam Horaee Vernet'in vapurda oldu
ğunu duyduğum için bindim. Sitı tez,. 
myonanız bana gösteriniz. 

- Resme istidadınız olduğu mu-
1ıakkak, fakat herhalde çok dalgın-

1 
sınız. 

- Dalgın mıyım? 

- Evet, Horaee Vernet'i ne çabuk 1 
ımu.ttumtz .. halbuki dııJıa dün siz ona 
:-esim der3i vermiştiniz. 

* ~ 
Alnıanyada genç 

Madam Curie'nin kızı 
ilimden korlıuuor 

Meşhur radyom kaşifi Madam Cu -
rle'nin küçük kızı: 

demki İngıltere dönüyor , mademki Resmini gördügunuz ıruçuk JOZ, oan 
Chamberlain konuşınıya taraftardır; §U yo odasının kapısını açamayınca dama 
halde, bütün muhafazakarlar kütlc>sinin çıkmış, ve yirmi metre yüksekliğinde 
İngiltere siyasetine vermek istediği isti- olsn bu damdan inmek için, bir su bo
kamete Fransanın da teveccüh etmesi za- rusundan a.~ağıya kaymış, ve yere 3 
r~ridi~. Yirmi senelik ~ransa siyaseti - mctı:e kalınca da hiç çekinmeden atla
nın elınde kala kala musbet olarak yal- yıvermiş kendisine de hiç bir şey •0 1. 
nız İngiltere kaldı; Fra~~a .. ondan ayrıla- mrımıştı;, 
maz. Onunla beraber yunıyecek ve o • Bir sinema kumpanyası vak'ayı ha-

Kadınlar çalıştırılıyor 
- Bir aileye üç Nobel mükafatı yet

mez mi? Ben ilimden, fenden korku -
Dört senelik Almanya ekonomi prog- yorum. Dahd ziyade musiki ve edebi -

rarnının tatbikmı uhdesine alınış olan yathn hoşlanıyofum. Doğuştan ilme 
mareşal Göring'in emrile yinni beş yaşın düşkün değilim, fakat büsbütün de a -
dPn aşağı bekar kadınlar eğer en az bir Iakasız değilim, demektedir. 

sene ziraat veya ev işleri san'atlerinde 
i<ltfhdam edilmezse şimdiden sonra ne Zaharo/un servetine bir 
d~vlet i~lrrinde ne de hususi müessese- talih daha çıktı 

nun!a ~e~aber ckonuşacaktır,. b'.'r alır almaz, müstakbel bir Shirley 
1Prde istihdmnlan caiz olacaktır. Köy- 1936 kanununda Fransa.da ölen ve dün-
liilcr zirrıat işlerinde, şehirliler de ev 
hi'lmetlerinde istihdam edilmektedir -
ler. 

Şımdıkı halde, bu konuşmaların vara- bl!lunduğuna inanarak kızı derhal an
cağı neticeyi merek etmemek kabil de- g::ı.jc> etmiştir. 
ğildir ama bunu keşfe çalışmak beyhude =======-=-========================= 
bir iştir. cBir takım şeyleri vermeğe> az- lamadığı akibetten dolayı acı ve hüzün rek bugünkü haline geldi. Demek olu • 
metmiş görünen İngiltere ile Fransanm duyuyor. Cihan harbinin kanlı faciaları yor ki bugün insanlık, dünkü insanlık -
everme• sahaları kolay genişliyemez ve içinden doğan bir insanlık duygusu, mil- tan daha ileriye gidememiş, bugünkü 
calmak, zamanının geldiğini görenlerin letleri, bir daha böyle facialara düşmek- dünya, dünkü dünyadıµı daha başka bir 
iştihaları da son zamanlarda 0 kadar art- ten korumak için hak ve adalet duygu- alem olamamıştır. Hiç olmazsa Avrupa 
mışhr kı az şeyle iktifa edemez. Bunun lan ve insanlık prensipleri üzerine ku • insanlığı, kendisinden ümid edilen teka
için konuşmaların neticesi, belki de ge;,e rulmuş bir müessese yarattnıya sevket - mül derecesini bulmamış ve gene hiç, ol
bugün ckaçırulrnak istenen akibeta olur. m'işti. Eksik doğmu§ bir uzviyet halinde mnzsa Avrupa dünyası eski dünya ol -

Fakat, netice ne olursa olsun, dünya, meydana gelen bu müessese, kötü dadı- maktan kurtulamamıştır. 
yeniden 914 senesinden evvelki diploma- lar ve sütnineler, cahil doktorlar elinde Hakikat budur ve bakalım bu hakikat, 
si devrine girmek tehlikesine düşmüş bu- bir türlü büyüyüp serpilemedi ve niha - Avrupaya nasıl bir mukadderat hazırlı-
lunuyor. yet günden güne kuvvetlerini kaybede - yor? Muhittin B:rgen 

yanın esrarengiz adamı diye ~'1ıret bu
lan ~az;: Zaharofun, büyük yeğeni ol
duğunu iddia eden 19 yaşlarında Olga is-

mir.de bır genç kız Boston mahkemele
rinden bır~e müracaat ederek, 50 milyon 
liralık servetin yegane varisi bulundu
ğunu söylemiştir. Bostan Üniversitesin
je tahsilde bulunan Olganın elinde, sıh
riyetin! isbat edecek vesikalar vardır. 

!ddiasına göre de, Zaharofun bütün 
servetini kendisine bıraktığını yu.an va
siyetnamesi ortadan kaybolmuştur. 8 se
ne evvel milyoneri Par.iste ziyaret ettiği 
zaman, Zaharofun bu niyetinden kendi
~ini haberdar ettiğini söylemiştir. 

914 senesinden evvelki diplomasi dev- r------------------------------------------------, 
ri, biliriz ki, neticesi harbe varan ve em- ı· S T E R ı N A N, ı· S T E R ı· N A N M A ! 1 

peryalist mücadele İ-uhundan ilham alan • 
gizli diplomasi devresidir. Gizli diplo -
mnsi, karanlık diplomasi, kuvvet müva
zeneleri, kuvvet arttırma, sillıhlanrna, 
diplomasisidir. Dünyanın yeniden içine 
gömülmeğe doğru gittiği beynelmilel si
yaset devri işte bu karanlık alemdir. 

Dün Fatih semtinde oturan bir okuyucumuzdan şöyle ne ettiler, 'fi.atını sordular, on beş lira, dedim, çok gördüler, 

* İşler tekrar bu istikamete dönünce in-
san müteessir oluyor ve bugün Cenev -
rrde ihtizar halinde bulunan Milletler 
Ccmıycti müt>ssescsmirı bi.,. türlü kurlu-

bir mektub aldık: belki mecburiyet karşısında fiatı biraz kıracaktım, fakat 
cBenim küçük bir eşeğim ·wu·, arasıra biner, Edirnekapı kendi aralarında yaptıklar. bir rnünakaşa kulağıma geldi, 

dışına çıkar, Ramiye kadar gidip gelirim. Fakat şimdi şehir hayvanın 80 kilo gelip gclmiyeceğini tahmin etmiye çal~-ı • 
içinde eşek kullanmak yasak, benim de nafile yere hayvan yordu, anladım ki hayvanı kullanmak için değil, kesip pas
besliyccek vaktim yok. Satayım, dedim, bir tanıdık mü.Şteri tırma yapmak için alacaklardır, vaz geçtim, şimdi sizden 
bulmayı vadetti, ve bakıırr. iki kişi yollamış, eşeği muaye- soruyorum, bu hayvanı ben ne y<ıpayım?a 

1 STE R l NAN, i S T t: R İ N A N M A! 

Mart 1 ~ 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çok Olduğa /çin 

Bugün Konamadı 

Rusyada 22 siyaset 
ve ilim adamı 

muhakeme ediliyor 

Jf aznu•Lırdan ikisi 
1Ukof Y agcıctı 

da Buharin Rikof, Yagoda, KrestmsJdl 
Rnxovski, Rosenholtz ve İvanuof di 
vanlır. 

Dört doktor, Profesör Levin, Pleı • 
nef, Kasa kof ve Maksimof da suikast " 
ellik ve Maksim Gorki'y:i Q.ebu reiS " 
liğir.e Y::ıgoda'dan sonra gelen Men~ ~ 
linski'yi devlet planlan dairesi reıst 
Kuibişef'i zehirleyip öldürmekle ithaıG 
edilmektedir. 

Muh.ıkeme aleni olacaktır. 
Moskova 28 (A.A.) - Tass ajan~ 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliği iç komiscrlıJI 

cSağ cenah ve Troçkistler bloku• isnıl 
verilen suikastçi grup hakkındaki tab"' 
kiltatı bitirmiştir. Tahkikat, bu grupUJS 
Sovyetler Birliğine düşman olan bas' 
yabancı devletlerin casus teşkilatlat' 
tarafmdan tertib edildiğini göstermif ~ 
tir. 

Suikastin bir çok idarecileri, bir ço1<ı 
yıllar b~ casus hizmetleri için çalış .; 
m!şlardır. Suikast fikrinin başında J1ll 
let düşmanı Troçki bulunmakU dır· 
Troçkinin 1921 Clenberi yabancı bir ~a"' 
sus teşkilatile, 1926 danberi de dıge~ 
bir yab:mcı casus teşkiatile alakadar ? 
duğu sabit olınuştur. Blok şeflerıııitl 
ekserisi, Sabotaj, ütirak, tedhiş icraa~.~ 
larına Troçki, Buharin, ve RikofıJJ• 
emirlerile ve bazı yabancı devletler er 
kanı ha:-biyelerinin hazırladıkları gc ~ 
niş mikyasda planlar dairesinde dc\'8 
ediyorlardı. 

Müttehimler, Kuybişef, Mejinsldr 
ve Gorki'nin öldürülmeleri tertibatıııl 
idare etmişlerdir. Bu işde mahkeme) 

8 

sevkedi?ecek olanlar şunlardır: . 
Buharın, Rikof Yagoda, KrestinsJtlt 

Zakovski. Rosenholtz, Feyzullah HoC'" 
ef, Şarangoviç, Zubaref, Bulanof, µe ~ 
vi.11, Pletnef, Kakakof, Maksimof. 
Kriuçkof. 

Muhakemeye 2 Mart 1938 de So\f., 
yet1er Birliği temyiz mahkemesinin aS" 
keri koleji önünde başlanacaktır. 

Hitlerin İtalya seyahati 
resmen ilan edildi 

• Berlin 28 (.Hususi) - Hiilerin ?J•"' 
yısın ortasına doğru İtalyayı ziyaret e"' 
deceği resmen ilan edilmiştir. 

Ziyaret programının teferrüatı teS ., 
bit edilmiştir. Bitlerin bir hafta kad~ 
İtalyada kalacağı, Napoli ve Florence" 

i de ziyaret edlaceği anlaşılmaktad_;::_., 
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[ 
Bu Sabahki J 

,- Gazetelerde -- ı 
Gördüğümüz Fikirler 

Avusturyada Naz· er uazza 
bir nümayiş yapmıya kalkt1lar 
liiikümet nümayişin yapılacağı Graz şehrine iki tabur asker gönderdi. 

Tan - Ahmed Emin Ynlman cBalkt.\n g5· 
ni~ zaviyesi• serlevhası altında y zdığı b:ış 
makaleden ~u satırları alıyoruz : 

Balkan koruıeyinln sonundcı. neşredilen 
tebl!" bugi.ınkü münasebetlerin çerçevesi l· 
çl ıc!e mcvcud ahenğln ve görüş birliğinin 
bir Hndesldir Atatürk müttefik ınemleket
lerln ga.:retecllerlnl kabul ettikleri sırada 
kenf'Ucrlne daha geniş, daha olgun bir Is • 
tıl'bc.Un ufuklarını göstermişlerdir. • 

Avrupa hadiseleri 
karşısLnda Amerika 

Ynzan: Selim Ragıp Emeç 

l_E!.. on Avrupa hadiseleri karşı

;;;;;;}) sıI!da Amerika efkfın umu-,.,.,,.,,., 
cumhuriyet _ Yunus Nrıdl tBalkıın nn· miycsinde hası! olan endişe gün geçtikçe 

tnntl tarakkt etti ve tarnkkl edecek• serlev- arLmakta, Amerikanın dış siyaset ıxıha-
V h:-Jı b3şmakales1nde diyor ki: sında takib etmesi lazım gelen siya et 
. iyana 28 (AA.) - Nasyonal Sos- Nasyonal Sosyalistler, Dahiliye Na -1 ve hatta müfritler Viyana ilzerine bir a Eğer muhali farzederek söylfiyoruz. Mll- hakkıncia fikirlerı ikiye ayırmaktadır. 

Müfrit Naziler Viyananuı üzerine yürüyüşten bahsediyorlar 

faU~tıcr Graz _c::ehrine 60 bin kişilik bir zırı SeLc;s İnquart ile bütün gece devam ' yüriıyüşten bile bahsedivorlar. ıeuer cemiyeti fikri yurumlyerek dünyıı nı-tı11- "t " iği Malum olduğu üzere Amerikalılar bu hu-
~ıayişci kütlesi toplamak istiyorlar- ı:?:fon miizakec~ler neticesinde nüma - Alına tedb" 1 zamı mesela M. Mussolinl'nln 1ddlıı ett Pı. F n ır er ü ü d 1 ti dl kt nnna tabi susta vaziyeti ıki türlü mütalea etmekte. l · .~kat asker kuvvetlerinin müdaha- yiş~en vazgc~mişlerdir. Graz'a iki ta - gibi dört b Y k ev e n re u 

e.ı:1 uz · k·ım· l d" y· bu ... asker gönderilmişti. Bu kuvvetleri Viyana 28 (A.A.) - Stirya'daki va· oısrtıks:ı bu dlrektuar dörtlü oımıyacak, beş· dlrler: 
.,.~ enne çe ı ış er ır. ıyananm . i t d 1 u 0ıncaktır Beşlnclsl Balkanlılt.\r ittlhaduun 1 - Monroe prcnsipine sadık kalarak 
''iasyonnl Sosyalı"st mehafı011· hu""ku"metı" de gene bizzat Nasyonal Sosyalist olan z ye IJ ayısile bütün Avusturya için • · d vatnnpe ' h . . . i z temin et~1ğl büyük devlet olarak.... btr nevi infirad siyaseti takib. 

larıe\•innek teşebbüsü hakkındaki ~ayia _ Dahiliye Nazarı Se!ss İnquart sevket - :ver cep e reısı muavın er· - ,.. f h ııww- 2 - Dünya hadiselerinin gittikçe gl-

k
• kat'i olarak tekzib ediyorlar. Hü - mi~tL na ıo, cep enin bu viiayetteki işlerinin Kurun - Asım Us da bugünkü baomaka- rif 
Um yu··nı·'yii• mil? idaresini b. t d hd . t' k A k toplantı tleşen vaziyeti önünde diğer memle-h' et mP.kanıatı nümayişçilere teza - Viynnanın üstüne ~ ızza eru e etrnış ır· l!'sirl cnıı.ı nn antantının n ara - ketlerle daha sıkı bir teşriki mesaide bu· 
lirlerde buhmmaJarına kat'iyen mü - Graz 28 (A.A.) - Reuter ajansı mu Graz'ın politik hayatının organizas· sı.nn tahsis etmiştir. Balkan antantı~ı~ eh· 

&aaıi a· . . . . . .. h . . . b'ld" d" P• •• St N s o b d b .. l • d • emmlyctlnl anlattıktan sonra diyor .... lunmak. , 
. .e e ılmıyeceğını bıldirmelen uze - a~ırının ı ır ıgıne gore, yer 8 - Y . tıu un aft oy e dogrudan ogruya ıBalknn Balkanlıle;ındır. Prensipln Bal- Bir ara ikinci plana atılmış görünen 

tin~ bunlar mC!ffinuiyetten haberleri ol yonal Sosyalistleri, Graz'ı A~s~urya - Vıyananın kontrolü altına konulmuş - kon ııntantııuı bir temel olarak almıt olan, bu husustaki kanaatler, Amerikan d°" 
bıachğınt söylemişlerdir. nı..~ Mü:ıih'i yapacaklarını soyluyorlar tu... dört devlet tııratından neşredilen son teblll nanmasının yeni cüz'ütamlarla kuvvet-

Atatürkün tarihi ve 
yüksek hita heleri 

1 Ödemişte feci bir 
cinayet işlendi 

Bir kadın, kardeşi ve diğer 
bir cürüm ortağı ile b:rlik 

olarak kocasını öldürdü 

bil7llk Avrupa devleUerlnln harb tehlikeleri .1 • 1 knrşınnd:ı bile blr seneden razıa blr zaman· lendirilebıınıesı maksadlle 800 bin do!..D.r-
d:ınberl bir türlü karar veremecllklerl bir ta- lık munzanı bir tahsisat istenmesi Ozerl· 
kım beynelmllel meselelerin Balkanlılara ne tekrar hararetlenmiştir. Amerikanın, 
r.ıütanlllk olan cephesi üç gün lçlnde ve en diğer memleketlerle fazlaca meşgul '>1-
kat' blr şekilede halledlllvermlştir.• mamasını istiyenler, bu hareketten Amc-

Romanya nın Yeni
• rikanın İngiltere ile bir anlaşmaya gitti· 

ğ: manasını çıkarmışlardır. Bu sırada A-

d •• merikan deniz erkanı harbiyesine men· 
anayasası UD sub yüksek rütbeli bir zabitin ingiltcre-Büyük Şefin general Metaksasla konuşurken 

söylediklerini Yunan gazetecileri Atinaya bik irdiler resmen ı·ıa" n edı.ldı· ye ~itti/JinP. dnir ortaya çıkan rlvayet!er, 
Amcrıka donar.ması başkumandanı ıt"lli· 

Ödemiş 28 (Hususi) - Ödemişin Be - . 
Büyük Önder Atatürk Yunan Başveki- Bu örneğin her türlü tahminlerden bekl k"" .. d k f . b" cl t . Bükreş 28 (A.A.) - Yem Rumen ka ral eLeahy• sorulan bazı suallere amira-

• er oyun c ço ecı ır naye ış • . . .. ,. ,. ··k IJ '·- ki bl f b ' 1\ 

ıi general Metaksasla görüştüğü sırada lüstün olacağına k~naa~im vcudır. lendi. Feride isminde genç bir kadın, kar- nu:rıu _esası:! hukumet erka:ıının. yu - n IYiÇaIDR : ceva ar vermes • ır ·•
h U lh d 1 t hd adır deşi Yasa ik" .. -mıen· Mustafa •sek dıvan azasının, ordu ruesasının ve merikan • İnglliz anlaşmasına gidilnıck-
azır bulunan Yunan gazetecileri Ata· zun su evre crı ~arı e n : ~ r ve şer ı curu ~ .• . ,. h ·ı d "" taht t ld h .. ., "dd·2 d l ·n "bh · · tu d / · d b ı d - d v yı il bi 

1 
k 

1 
. kt 1 ~eşrıı mcclu: azasının uzun e un e o uo ...... u ı ı e en en şu . esını ve 

rkün söylediği bazı sözlerlnl çok gü- ır. rın e u un ugumuz e re . e r eşere gece eyın uyuma . . 8 0 an salonunda ilan edilmiştir. hükumete karşı hücumlarının artmasını 
t.el bir ilham olarak karşılamışlar ve tel· mümkün oldl ağ~ kadaT u~m;..k ~: kocasının iistü~e atılarak kendısmi boğ· Patr;k Miron Cristea, Plebisit neti- intaç etmiştir. 
grafla gazetelerine bildirmişlerdir. Bü· ç~n el.den lge enl. e: gaMy~leltııı"e •. udsnu muşla~dır. ~ahiler bu~d~n sonr~. ~na • cesini gösteren rakamları zikretmiş, İn!iradcılara göre Amerikanın kuvvct
~k nıyett sar etme ıyız. ı e eTl ı are yctlenne hır intihar susu vermeA ıste - K 1 d b" t k ·· ı· k ni ka lerl. l>lr müdafaa harbi yapmak için ken-

dur. 
Şefimizin bu yüksek hitabeleri şu· edenler ı·ç·n ı"lk ·•c en m•i•L~!• 0,,,,,,,,1·ıA, . 1 F fd JA b t t y - ra a ır nu u soy ıyere ye -., ~RW ...... .. mış er, er o .ıım ayı u muş, aşar o- . • ·ıı· tl de dogv dıs· ine '·ı:.fidir. İster §ırn· di, ıs· ter uzak bı·r . • .. - . . nunu esnsının mı ı zanıre er n - ıuı 

fahıi gurura kaınlmaktan kendılen· lunun boynuna hır ip geçırmiş, Mustafa ld v b troı"ştı"r Kral ı:offy istikbalde, Japonya camfından aerek d "T" - 11 . i b •1 k k d" .. muş o ugunu eyan e . ,.. 0 

I «- Milletlerim "z ara•ındaki ça- ni korumaktır. Herkesi memnun. a 0 ~nun e erın ag ıyara en ısını le demiştir: Atlas Okyanusunda, gerek büyük Okya-
lfrna birliği zamanla mukayyed bir edecek bir adc.ılete varmak güçtür. asmış ardır. •Bu kanun ile birinci bağlı olan be· nus sahillerinde Amerikaya karşı hcr-
ı:y değildir. Bu bcrabeTlik mantı • Jfutlak manada bir hakkaniyet bel- Hadiseyi haber alan müddeiumumilik nim ve onun birinci muhafızı olaca - hangi hlr tecavüz yapılamaz. Şu hale 
~rn devamlı icablarına dayanır. /de- ki de hiç bir zaman dünya yüzünde derhal tahkikata girişmiş ve hakikati ğım.• göre, diğer memleketlerin deniz siltıhları 
cılleı-imizin tahakkuk edeceğine tam kurulamıyacaktır. Bununla beraber meydana çıkararak k atillerin üçünü de ysnşına iştirak etmek demek olan rlo-
ernni;yetimiz vardır. Tesanüdümü - bütün kuvvetlerimizi bu yüksek ide- tevkif etmiştir. Almanya, ordusu11u nanmanın lü.c.-umundan fazla takviyesi-
~,, temeli ne kadar $ağlam olarıa ale doğru ~evirmeli ve buna yaklaı- Cinayet sebebinin kadının kocasından 1914 yı/ındakindeıı ne ne lhtiyaç vardır? 
biitün clünyo,ya göstereceğ"miz Ör· mak iç"n elden neler gelirae hepsini intikam almak istemesi olduğu tnhmin e- .ç la huvvetlendirigor Buna karşı~ kara, hava ve deniz silıih-
11-'- dilmektooir. I az !arının azamı dereceye çıkarılmalarını 

Ç#( o kadar nıiikemmel olacaktır. :;apmalıyız .H. ·• (Bll§ tarafı 1 incı sayfada) Uıtfyenlerm noktai nazarı şudur: 

0 
+•• • hazırlamıya koyulmuştur. Filvaki Japonya tarafından Amerika-

! . ı . it ı . Askeri malôller Bugünkü soo bin kişilik Alman ordu. nın bUyük ve Atlas Okyanusu sahiller.ne n g ı ı z - a y a n su mevcuduna 120,000 kişi daha illive e- müessir bir tecavüz yapması şimdilik 
İÇİD yeni bir dilmektedir. Böylelikle 13 ordu 15 ordu· mevzuu bahsolamaz. Japonların Amrri-

k 1 
. b ı ya iblfığ olunmaktadır. kaya hicret etmemeleri için alınan ,Pd-

0 Il UŞID a arı aş ıyor kanun yapılıyor Bugünkü İngiliz ordusu, ihtiyatlarile birler de, btl taraftan tehlikenin ön•ine 
beraber 508,500 askerden mürekkebdir. geçmiştir. Fakat. Havay ve Filipin a<la-
Fransız ordusu - 4 l)lilyon ihtiyatla !arı ıçin vaziyet böyle değildir. Bu :ıda-

londrad;-Komünistler ita/yan elçiliği önünde 
Chamberlain aleyhinde tezalıürat yaptılar 

- - - --
Londra 28 (Hususi) - Bir kaç gün 1 veyş kanalı meselesi İtalyan - İngiliz rnü-

ftfında bilfiil başlıyacak olan İngiliz - zakerelerinden aytı olara~ t~dkik edıle
tıııyan müzakerelerinin bazırlıklanna cek meselelerden ancak bırldır. Mısır mc 
de"aın edilmektedir. ıhafilinin ısrar ettiği bir nokta varsa o da 

lialen J...ondrada bulunan İngilterenin İngiliz • İtalyan müzakerelerinin net~ : 
~0rna sefiri 1..ord Perth, bugün de hari • cesi her ne olursa olsu~ Mısırın mil~ı 
Ctye nezaretine giderek Lord Halifax'la müdafaasını kuvvetlendirmesi za.rureti-

~un boylu görüşmüş ve talimat almış • dir. . • .. . . 
tır. Komünıstlenn numayışı 

bıger taraftan alınan haberlere göre Londra 28 (A.A.) - Trafalgar'da yap-
lı.tussolini de bugün hareket etmiş olan tıkla:ı mitingi~ ~-üteak~~-?n bi~ kom~i • 
İtalyanın Londra sefiri Grandiyi kabul nist Italynn buyuk elç~lıgıne gıtmek ~s. • 
~eeck ve kendisile İngiliz • İtalyan mü· temişlersc de ııtlı posil bun~rın elçılık 
~keı eleri hakkında. görüşecektir. binasına yaklaşmalarına manı olmuştur. 

llu rnüıakereler hakkındaki mütalca • Komünistlerin bir murahhas heyeti el -
larını bildiren sağ ve sol cenahlara men _ çiliğc l\fussoliniye hitaben yazılmış bir 
Stıb gazeteler seri neticeler beklememek mcktl\b vermiştir. Bu rnektubda Cham • 
la% geldiğini yazmaktadırlar. bcrlninin İtalya hakkında takib ettiği sl-

Ankara 1 (Hususi) - Milli Müdafaa 
Vekaleti subaylarımızı yakından alaka
dar eden maluliyet dereceleri ile bunla
rın şekillerini değiştiren bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. 

Bu projeye göre bugünkü kanunun bir 
çok maddeleri değiştirilmekte ve yeni hü
kümler konulmaktadır. 

Ameliyat ve tedavi ile giderilmesi fen
nen mümkün görülen bütün hastalıklar 
ve ma.lftllyetlcr devlet hastane ve mües· 
scselerinde parasız tedavi edilecek, an
cak tedavilerıne imkan olmadığı tabak· 
kuk edenlere derece ile tekaüd ve terfiye 
mua.nı clesi ~·apılacaktır. 

Kanun nC'şri tarihinden itibaren üç yıl 
içinde bütiin askeri mallıllerin yeniden 
muayenelerı yapılacak ve maluliyetleri 
bu kanunla değiştirilen şekle göre yeni-

den tııyin ve tesbit edilecektir. Proje ma· 
IUliyetleri altı dereceye ayırmaktadır. 

baily Telegraph gazetesine göre ademi yaset reddolunmnktadır. 

~~dahaıe komitesinde yapılacak ış1erin Japonlar Çi de ye:1i bir zafer Hatay işi için Cenevreye 
~ luğu dolayısile İngiliz • İtalyan itilfı.· k 11 I • 
iıt '.n bir kaç aydan evvel aktedilmesine • dch::ı z nuı lr gı 'en heyetimiz 

tızar cdilmemr>!idir. Lm~rlı 11 28 {Hususi) - ÇinliJerin, Ankara 20 (Hususi) - Hatay için Ce-
t fngilterc l\fJsır.ı teminat verdi Ş~nsi e~·:ılct~ı:de Japon!a:a karşı <>rga- nevreye gidecek h_eyet bu akşam cks _ 

l'ı"t 0n?rn 28 (Hurnsi) - S~liı'ıfyettar J nı7? ettıklcrı mukavemetın kırılmış ol· I presle hareket ettı. Kendilerine istas • 
ır:!af~lden bildirildiğ "nc göre Ingiliz hÜ· du u anla.,, ılm:ıktad.~r· .. . yonda Hataylılar namına bir buket tak· 
lt.ı .. etı, ıniittC'f1 ki bulunan Mısırı İngi - ı Bu mıntak&da dort gundeııberı de • dir.ı edilmiştır. 

d İtaly.ın görü!':melC'r"rıdrn hah rdar e. vam edc:ı krınlı muharebelerde Çinli • 1 •.. ·k d 1 • B N ecE't.· • _ . - k .. 1 k uı e egasyonu, . uman Mene-
\' 6 ıne daır Kahire hükumetine teminat ıer agır znvıata ugrayara geı 1 eme · ·ı ' · ı · ·· d Adi" erıni . . •. d k 1 1 d m.?ncıog unun reıs gm e, ıye Ve _ 

§tır. me"bur.ıyctm e a mış ar ır. k"' 1. 1 k k · 1 • .. d .. .. 
M h b 

. . k d bl J n c ı m u ış erı umum mu u ru Şi· 
~ n:nhircdc hava ,. ıu are ~ye l!J ıra e en r apon . 1 . l b"l ·ı k l -~ond . . h"Jl · mı<:ı ı c sıyasa ı gı er o u u Profec:or-

l'ı"t ra 28 (A.A.) _ Timesin Kahire kolu Sarı nchrın şımal sa ı erme var- 1 . d Et ,._"' . · 
llhabın b"ld" . l·rın C"l em füenemencıoğlundan 
c.. ı ınyor: m•ştır. t k•· "ld" t.;)u, L mu e~e "'ı ır. 

Itont 'eyş. kanalında f talyaya atfedilen 4000 Çin askeri hatınlw -----
?ıur/01 n yetlerinin tekzibi burada mem- Tokyo 28 ( A.A.) - Dömei aJansı -
'l'rah~ eı, uya_ndırmıstır. Fakat İtalyanın nın Tıentsin'den aldığı malCı.mata gö -
ce~i hus dakı kuvvetlerini geri çekmiye. re, Tientsin - Pukof demir-yolunun ce. 
?ı.un· akkındaki resmi haberler bu mem- nurund~ kayıklara sığınan 4 bin Çin 

l(ıy~ti hayli azaltmıştır. askeri Japon topçusu tarafından batı -
ahırede beyan olunduğuna göre, Sü· rıımıştır. 

Frcmlconun B lk nlardaki :ıjam 
İf µanynnın eski Bükreş scrırı Marki do 

P:ırtln Frnnkonun Ankara. Bükr~ ve AUıın 
aj9.tU olarak vazife gôreceğl haber verilmek 
tt'dlı. 

690 bin kişL lar, her zaman için Japonlann müessir 
Sovyet Rusya - Bir milyon 500 bin. taarruzlanna hedef olabilir. Buna m.ini 
İtalya - Bir milyon üç yüz bin. olmanın yegane çaresi ise vaziyetin kab 
Lehistan - 280 bin. e:ttirdıği şeki~de kuvvetli bulunmaktır. 
Fransız ve Rus erk.anı harbiyeleri Bundan başk:\, Cenubi veya Orta Ame-

nrasmda mü7.akere rıkada, İspanya hadiselerine benzer şe--
Londradıı çıkan Niyoz Kronikle Paris kilde vaz.iyetlı>r hasıl olabilir. Amerika 

muhabirinden alarak haber veriyorı bu hadiselere karşı kafi derecede kuv-
- Pek yakında Rusya ile Fransa er • vetli bulunmazsa işler çığır·ından çıkar. 

kanıho.rbiyeleri arasında müzal~erelere Bundan ötürüdür ki donarunanın taıı:vi-
başlanması ihtimali vardır. yesine ihtiyaç vardır. 

Fransız - Sovyet anlaşmasında, askeri Maamafıh Uzakşark hadiseleıri karşı· 
müzakerele yapılacağına dair bir kayıd sında büyük bir aksülamel duyacağı sa
bulunınasına rağmc:n, Fransa Sovyetle • nılan efkarı umumiyenin beklenen has
rin müteaddid isteklerine rağmen şim - sasiyeti {?ostermemesi, infirad s iyasetine 
diye kadar bu müzakerelere yanaşma • taraftar olanların vaziyetini kuvvetlen
mıştı. dırmekte ise de hükfunctin bu yolda mü

Bcynelmilel vaziyetteki müşkülatın art tcyakkız davranması, bir tarafta bozu· 
ması Fransa hükumetini, bu husustaki la.n muvazeneyi, diğer taraftan aldığı 
fikrini değıştirmeğe sevkcuniş bulun .. tedb!rTerle tekrar tesis etmek suretile 
maktadır. hır aksaklık vukuuna mani olmaktadır. 

Bir mecmua kapatıldı 
Ankara 28 (Hususi) - Yeni Adam 

mecmuası İcrn Vekilleri heyeti kararile 
kapatılmıştır. 

icra Vekillerinin dünkü 
toplantın 

Ankara 28 (Hmaısi) - İcra Vekilleri 
heyeti bugün liğle üzeri toplanmıştır. Bu 
toplantıda günün mühim işleri görii.şül

müş ve bu arada hükumet tarafından ya
rın ~"cclisc takdi•n edilecc~. olan 1938 
büdce pr jesine son şekil verilmişıu. 

İtalyanl';\r denize iki harb 
ge i i.;i d-ıha indir ' iler 

Ro:n W (A.A.) - İtalyan filosındn 
~eni ikı gemisi. bugün biri LivurR'da, di
ğerı N l o'ıue denize ind irilmlştır. Bun
lar Gen ere torpido muhribile Partenope 
torpıdosudur. 

Maamafih umumi vaziyet rnübhemdir ve 
A vrupanın duyduğu sıkıntı orada da ve 
müzaaf surette mevcud görünmektedir. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir lngiliz boml-·ardın . an 
tayyaresi kayboldu 

Loııdra 28 - Muazzam bir bombardı • 
ma.n tayyaresi, iki gündenberi esrarcn· 
giz blr takım ahval ve şerait dahilınde 
ortadan kaybolmuştur. 

Tayyarenin içinde bulunmakta olan üç 
k şinin telef olmuş olduklarından korkul
""!\ktadır. Cumartesi günü yap:lnn araş
tırmalara yüz tayyare iştirak etmiştir. 

Bu araştırmalara dün de devam edilmiş
tir .. 

İnşası tarzı gizli bir bombardıman tay
yaresinin mümasil ahval ve şerait dahi • 
linde ortadan hybolması ilk defa ola -
rak vukua gelmiş olan bir htıdise dcza • 
clir. 



4 F.ayra 

Müzeler idaresi Prostun 
plinına itiraz ediyor 

Aeh1rcll1k ml1tehu
a.sı Profi'un gelecel: 

hartadan 90nra istan -
bula ıelme:sl ve .. hlı 
plfuu üzerinde çalıt • 
maia ba~amuı mub 
temeldir. Şeh!r plln 
avanpr ... Jes:l birkaç gü-

~ 
[ . ~. .,u AJ OOSTtR~ l<!101<J 

ne kadar Şehir Mecll 
alne sevkedllecektır. 

Prost, bundan sonra 
Detaylar üzerinde ça -

lışmata başlıyacaktır. 
Şehir pl1nı teferrl\a• 

proJelerl hazırlanır • 
ten Türk mlmarlann -
dan da isUfade edU -
nıesı lstendlği malftm
dur. Avanproje §ehrln 

lbldatı batanından mu 
selet idaresine ıöate -
rHmiştir. Müzeler İda· 
resı projeyi tedkik ., -
lllil ve lbidelerln Deri
de alacağı TUtyeU 
ıömıuıtür. PJ&nda 8ul 
\ananmed camll, Aya • 
.,rya müzesi ve TOp • 
tapı sarayı Güzel S&n· 
aUar mahallesi oJa -
rak gösterilmekt.edtr. 
Projeye aid Detaylar 
hazırlanırken bu mm
tatanın esa.s proje.al 
meydana getlrllecektlr. , 

Bu 1' için bir komb-
JOn teşkil edllml tir Pros&'11n pllnma rire Emlnönlinin miistakbel teldi: t7serınde na-

' · mara n harf bulanan adalar lsthnlik edilecek olan. noktalı çiz
Komisyon, Güzel Sanat (iler halinde ıösterllen adalar da zamanla ortadan kalkacak olan 
lar mahallesinde ya - bqiinki blnalarm ba"undalu yerlerdir. 
pılacak !llvelerl, tethlr edilecek eaerlerln eskiden bugunkü gibi Abide, heykel dikmek 
Jı-rlf'rlnl tesbit edece.it Te mahallenin mtia • bilmezlerdi. Tarihi vak'alara şahld olmu§ 
t:ıkbel pllnını hamlıyacattır. Bundan 800_ yerlere, tarlhde hizmeti dokunmuı klmsele
ra bu mıntatada yapılacak hafriyat .,. de- re l2afeten ya bir cami, mescld veya çeşme 
tıJıtııkler bu projeye uydurulacattır. yapınlardı. Bugün harab olmuş bu gibi. bl-

Avanprojede bazı harab cami, meacld Te nlllar da bunlardandır. Meseli Baltallma -
teŞmeler 10Uara kalbedllmettedlr. Bunlar nınrla harab blr halde bulunan Şücca ça -
busüntQ hail ııe harab blr halde bulunduk- VUf camlı Bebek - İstinye yoluna kalbolun
lanndarı kaldırılmalarında blr mahzur ö _ m~kt.adır. Burası btanbulun fethinden eT-

S vt'l gem!lerinJ Baltıollmaoında banndıran 
rülır.emlatlr . .ılalbuld müzeler idaresi harab üs"Ü bahri kumandanı Süleymanın otağ tur 
ftlm1, mcscld ve Çef!Delerln hodbehod tal • dutu yerdir. İstanbul alındıktan sonra ye -
dınlmuına taraftar görünmemektedir. Mü- rl"l tarihine hürmeten bir camı yapılmıştır. 
•ler İdarul Belediyeye bu hu.susta mtıraca- Cnmll lı:aldırmat demet bu tarihi silmek 
at yapacat, harab olarak bulunan cami, olat'&ktır. Müzeler İdaresi bu husustaki ttl • 
mtac-ld Ye oeşmeıertn blrer Abide oldutunu razını belediyeye gönderecek, bu ıtıraz Şe
lpret edecelı:, Te yerlerinin taybolmamaaı - hlrclllk miltehaaaw Prolt tarafından tedkllt 
IUD &em.ln1n1 lateyecettlr. Çünkü Türkler edllecett!r. 

SON POST~ . Mart l 

l Zincirlik uyu • • 
cınayetı Istanbulda hava 

düzeldi · Çoban İbrahim cinayet hakkında şahitleı in söyledik
lerini kabul ediyor, muhakeme başka güne kaldı 

Yapıhn bir ihbar üzerine müddeiu- Aktarlar ailesi büyük kayıplan An- 1 

mumilik şüpheli bir hadisentn tahki - kara saylavı B. Rasim Aktann vefatı 1 

kat~a başlamıştır. dolayuile derin acılanna gerek tifahen 
Galatad:ı Necatibey caddesinde 135 k tah · ictirak lütf ela b" _ 1, 

ı d""kk. d h 11 b" ·1· ve gere rıren -s un ı numara,ı u an a ma a e ıcı ık ya-
Şarlo Eski Zamanlarda 
Vataıısnlar Cehennemi ye 

K.onaa ita Dün balıkçılar ve 
leblebiciler toplandılar 

pan Petronun çıraklarından biri dün ı lnnan saym dostlanna tefekkür ve 
• ti . • (1026) 

~U~müra~at~~~~~~rmıdü~n~ı•m•n•e•e•n•m••~•ar•.••••••••~~-;~-;~-;~-;~-;~-;~-;~-;~-;;-;~-;~-;~-;-.;-~l 
kanın üzerinde bulunan bir odada asıı-1 

1 

mış bir vaziyette buıauklarını söyle - ı Geceleyin Parls Ba.lann sizli eıran... ·; ,. 
Gece batakhaneleri... KadınlarL•• 

Bahkçılann toplanhsı pek kalabalık ve hayli gürültülü 
ol.du, birkaç aza kongreyi terekettiler 

mi~tir. Bunun üzerine derhal tahkika-
ta geçi!miş, vaziyet müddeiumumiliğe 

de bildi:ilerek, hadiseye muavinlerden 
Kemal Tan el koymuştur. ı 

Dört bin kadar mukayyed izası bu-ı il(i üç kişile beraber kongreyi terket _ Ya~ıla? tahkikat netice~inde .ı::etı:o-
Junan ve .12 yıllık bir mazisi olan Ba _ miştir. nun hır cınayete kurban gıtmesı ıhtı -
h~ç:lar ~e~i-~eti hey~eti urnumiyesi ı . Bundan sonra, ~eni idare hey'eti in- mali kuvvetlenmiş, ceset de Morga kal 
d:.ın Emınonu Halkevmde toplanmış - tıh~bına geçilmiş, azadan müddeti bi • dı!ılmıştır. r 
tır. Toplantıya ~tirak etmek üzere Tuz! ten beş kişmin değişeceği bildirilmiş - PetrC'nun evli bulunduğu ve __ çocuk
la vesaire gibi civar şehirlerden gelen- tir. Bu aralık, idare hey'eti azasından ları ~I?uğu da ~nlaşılmıştır. ~uddeiu
le.,.lc ŞPhirdeki balıkçılar dün bin beş _ Remzi tarafından gönderilen istifa mek mu!llıhkçe tahkıkata devam edilmekte-
y :tz kişiye yakın bir kalabalık teşkil tubu okurun~, orada bulunan idare dl.. 

1 

etmişlerdir. hPy"eti azasından Yusuf Yarar ve Meh- Tahkikatın tevsii ile hadisenin fail-
İçtimada, geçen yıl hesabının ted _ m~~ de istifalarını bildirmişler, veri - leri ort.aya çıkarılacaktır· 

k:k; üç kişi!ik bir komisyona havale e- lc"l bir takıirle, intihab, umumi olarak ..,. 

Zevk ve sef ah etleri •• 

Blltiln bunları yarın akşamdan itibaren 

S C M E R Sinemasında 
gOstertlecek olan ve bazı sahneleri meşhur FE\1İNA bannda çekileli 

MÜŞKÜL iTiRAF 
ihtiraslı, lhtışamb ve son derece gOz kamaşbrıcı 

gOreceksinlz. Baş rollerde : 
filminde 

ALBERT PREJEAN, JACK HOLT Ye ERJC vo" 
STROHElll _....... 

dilmiş, komisyon hesabı tedkik etmiş, YP!"ıden yapılmıştır. Eshab isminde bir adam l3alatta bir 
idare hey'eti ibra edilmiştir. Bu ar3lık verilen diğer bir takrir • arkadaşma misafir gitmiş, birlikte ye- ~--•••••• .. Bu akpm aut 21 de 

Bundan sonra Sanyerde dalyan sa- le balık S3tıcılannın da cemiyete alın - mek yemişler, konuşmuşlar, fakat Es- M u- N 1• R • N u R E D D 1• N 
ı..:b · 

1 
k" ·d' h , t" .. .-..:.ı malan hususunda nizamnameye bir haba tam aynlacaklan sırada bir fena-

ıı! : o rm es ı ı are ey e ı az&sµıuan . • . ı · 
Sabih 

·· · t · k lk k mı:\dde ılave edılmesi teklif edilmiş lık gelmiş, ve birdenbire ö iıvermiştir.' 
soz ıs ~mış, a ara : h ' . . , E h b k lb k i d ··ı . "h PY etı umurnıye, bu hususta idare s a ın a se tes n en o mesı ı -

- A:s:ım?zda balıkçı olmıyanlar da hE>y'etine salahiyet vermi t' til"!ali kuvvetli olmakla beraber, hl -
b l id h ' t· "f · · ş ır. u unuyor a!"e eye 1 vazı esı~ yap Bundan sonra, yeni idare hey'eti, es dise şüpheli görülmüştür. 
mıy~~-- Bu balıkçı olmıyanlardan ıdare ki idaıe hey'eti reisi Ahmed yerine Cesed Morga kaldınlmış, tahltikatal 

KONSERi 

F R A N S 1 Z tiyatrosunda 
B?letler tiyatro ıifainde atılmaktadır. 

. 

. 

' :· 
1 

,: 

hey e.m.:? kadar sokulanlarla beraber, M,..hmed Remzi Aksun ve aza Ömer başlanılmıştır. • 
bey'e~, cemiye~_i, budan~ayan, gübre - Erkman yerine Bürhan Baştimar, ölen -------------------------------------.;;;ılılmmmİİİİİİIİ.= .. .,ı 
lenmı~E'n ve _böyle oldugu halde yal. - il\i 87.a yerine de diğer iki kişi seçil • r-------~ yalnız bu hafta1a mahaaa b11 aenenin 3 btyllk filmi birden 
DJZ mutemadıyen meyvası toplanan bır mek s•ıretie Yusuf Yarar, Mehmed Ak- 1 B E y A z K A D 1 N T • C A R E T ı• ağl'ç halinde istismar ediyorlar, de - yii:-., Hamd~ Bütün, İsmail Deniz, Meh- • 1 
mi,, bu cümleden olmak üzere-.. diye mc.-d Kurşun, Arif Denizci, Zekeriya Baş rollerde: KATE DE NAOY • JEAN P1ERRB AUMONT 
sözüne devam etmek istemiş, fakat Sa- Gir.dli •.re Sadık Yavaştan teşekkül et- O R M A N L A R Ç O C U ~ U 
bihin M>zünün burasında, hey'eti umu- miştir. 2 • \ıl 
miyede homurtular ve hoşnudsuz1uk Saat on altıda da Leblebiciler Ce • Hlndlıtanda çekilmiş hakiki ftl avı 
izhar eden sesler yükselmeğe başla - mi:veti hey'eti umumiyesi toplanmıŞ, o N s B A m?Ş, kongreye riyaset eden Hamdi Bil- geç('n yıl hes.ablar~n.ı tedkik etmiş, müş 3 • c İ M L D o • A L İ A B 
ti1n, işin şahsiyata intikale başladığını, ter,·k yardım teşkılatına yardım etmek 
bunun doğru olmadığını söyliyerek Sa iç;n idare hey'etine salahiyet verilmiş, PANKRAS O'OREŞ M0SABAKAS1 

bibi susturmuştur. Bunun üzerine, Sa- bazı hasbıhallerde bulunulduktan son - .._'llil .. •••••• 

bih: ra dc.ğıJmıştır. Yarın M 1 L L i sinemada başlıyor. 
- Söz hürriyeti olmıyan, ist~iğim 

tel"kidi yapaıruyacağı.m bir toplantıda 
J1aba fazla duı11J11am. diyerek kalkmı~, 

Bntnn lstanbul'un 
methettiği nefis film 

VlCTOR FRANCEN 
Yfl BLANCHE MONTEL MACERA ADAMI 
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Er zin canın kurtuluş bayramı 1 ;<;;bü~'ü~a;·~nıbaşmda büyümeQe 
tezahüratla kutlulandı başlıyan bir köy var 

Kurtııltl§ resmi geçidini seyredeft. Erzinca,.. hüktimet ve ot"du er~ 

h~l'·lfncan · (Husust) - Erzincanın kurtuluş yıldönümü bu messilleri ve esnaf cemıyetleri reis ve azalan Erzincan halkı 
tullgeçen yıilara nazaran daha parlak ve daha canlı ·llar:ık namına müfettişlikte buluna':>. komutana ve valiye giderek 
tt .andı. Köylüler de mera..,ime atlı.riyle iştirak etmişlerdi. bu vazüeyi ifa etmişlerdir. Gündüz şehir bayraklarla dona
~~nca.na hağh kazalardan b;rçok halk bayrama iştirak et- tılmtş, taklar kuru;muştur. Belediye önünde davul zuma ve 
~ herdi. Otellerde yer bulunmuyordu. Merasim saat on bir- incesaz çalınış \'e halk milli oyunlar oynamışlardır. Köyler· 
~lt aşladı. Cumhuriyet meydanına toplanan asker, jandarma, den gelenlere Halkevi tarafından çay ve pasta ikram edilmiş· 
~ltl lehler, m_illi teşekküller, (:Snaf cemiyetleri, köylü, şehirli, ti.r. Gece Gazipaşa okulundaki l!alr.nda yoksul çocuklar rnen
~ll erce halkın alkışları ve İstikJi! marşile törene başlandı. faatine bir balo verilmıştir. Belediye önünde hava fişekleri 
~~tıklar söylendi. Asker ve janda!'malarımız ve okullar ta• atılmış ve çalgılar çaJınarak milli oyunlar oynanmıştır. Bü· 
~U lerıle teşekküller ınüf eUişlik önünde bulunan generalin tün ev ~~ dükka~lar, mağazalar föner asmak suretile ~ehir 
ti tlden geçid rE>smi yaptılar, dakikalarca alkışlandılar. ı~ıklar ıçınde parıamıştır. Fener alayları tertib edilm;ştir. 
\ı tı Şerefli günü bize gösteren şanlı or!1umuza arzı teşekldr Cumliuriyet meydanında bando çalmış, sabahlara kadar ıen· 

ek üzere behodiye re!si ve az~ları. milli teşekküller m:i· lik yapan halk uyumamıştır. 

~····························································~·························· 
Ceyhanrn imar projesi Nafıa _ünye - !e~m~ 

V "I 1. .. d .·fd' yolunda hır kopru eka e ıne oon en ı yaptırıldı 

66 evli Kapullu köyünde yeni kira evleri yapı\mağa 
b:ışLlnıldı, yeni dükkanlar ve kahvelerde acılıyor 

Karabük (Hı;su. 

si) - Karabük inşa· 
a·tmın hemen y;\nı 
başında, bundan . 600 
sene evvel kurulmuş, 
66 evli bir köy var: 
Kapullu. .. Bu köy, 
Gedes ormanları i· 
çinde kurulmuş. Kö
yün urnwni nüfusu 
290 kişi ..• 

Üç dcrsaneli köy 
nektebine, Karabük., 
Öglebeli, Arıcak gibi 
civar köylerden de 
talebe geliyor. Köy

Kapullu köylerinden. bir gnı.p 

lüler, bu mektebin beş dersaneli olmasuu 
arzulamaktadırlar. 

Karabük inşaatı, köyün umumi y:ışa· 

yışı üzerinde büyük de~iklikler vücu
de geıirmıştir. Hemen bütün evler tamir 
(:dildiği gibi, kiraya verilmek üzere ye
niden evler de yaptırılmaktadır. 

Köyün, Karabük - Zafranbolu şoseııin· 
den ayrılan bir de otomobil yolu var. 

Kapullu üzümü pek meşhurdur. He
men hiçbir yerin üzümünde görülmiyen 

bir hususiyeti vardır. Bu üzümler, Zaf· 
ranbolu, Zonguldak, Çankırı, Kastamo-

nu ve Ankara pazarlarında pek maruf· 
tur. 

Köylüler. dedelerinden kalma bağcılık
tan başka, ziraat işlerile de uğraşma~a. 

sen zamanlarda sebze ve kavun karpuz 
da yetiştimıeğe başlamışlardır. D~\·:ır, 

Tratzonun eski beLdiye erkanı 
muhakeme edi~eceklEr 

kümes hayvanatı ve arı da üretmekte
dirler. 

Köyde, sou zamanlarda, bir fırın, bir 
bakkal, bır de kahvehane açılmıştır. 
Öğretmen Ahmed Tuluyu, köyfüler 

pek sevrnE>Jdedirler. 
Köy, her yıl muayyen bir büdceyle ida. 

re edilmekte ve masraf, üç sınıf üzerin
den, köyierden tahsil olunmaktadır. 
Pınargözü m~baından çıkan ve kö

yün dört taratını dolaşan bol ve tath su, 
köyün bc\o;tanlarını da sulamaktadır. 

Köylü, bu suyu kuyulara almakta ve ıç
mek ıçin d::! kllllan.maktadır. Köyün, lıun
cian başka, bir de pınarı vardır. 

Köylüler, bugün, şeker, gaz ve ~iye

cek ~şyasL"ldan başka bir şeye para \·er
memektedirler. Anlattıklarına göre, \•ak• 
tile, pamuk ta eker, iplik haline getirir, 
giyecek eşya için kumaşı da kendileri 
dokurlarmış. 

Antepte inşaat ustalarına 
ehliyetname nri.iyor 

Terme (Hususi) - Bir seneye yakın 
bir zamandanberi ilçemiz kaymakam ve
kaletini yapan Halid Kayalı oğlu Sam
sun nüfus müdürlüğüne tayin edilm~;:ir. 
K&zaya yeni tayin edilen Bingöl kayma
kamı Necati geldiğinde yeni vazife.sine 
gıdecektir. Trabzon (Hususi) _ Belediyeden bazı Gaı~.a~te~ (Hususi) - Şe_hi~de .mev-

Vekaletl esnasında memleket imarına :zevatın devlet şura~ınc~ .lüzumu ~u~~- ı c~d. b.ıtun ın~aat ustaları hır. ı.mtıhana 
son derece çalışmış olan Halıd Kayalı kcmesine karar verılmıştır. Kendılerıne , tabı ~ntLıl ~akta v~ m~vaff.a~ıy~t. d.ere:
oğlu son E-seri olarak ta Terme • Ünye &-1 tebligat yapılan zevat arasında eski r~is celc.:ı~e ~~re kendılerı.~e bırıncı, ~kıncı, 
rasmda Çankallar mevkiinde devlet ~o- · Kadri Ever, reis vekili Kamil Dedeoğlu ve .uç . .mcu_ sınıf u.sta unvanı verı~ek• 
sesinin tam ortasında büyük harka bir ı ve muhasebeci Osman bulunmaktadır. tedır. Verılen vesıka ustanın yevmıye
köprü yaptırmıştır. Yine Terme • Ünye Ayrıca sabılt belediye mühendisi ,.e 1 sini de işaret etn~ektedir ki bu, inşaat 
arasındaki geçid vermiyecek hale gel~n şimdiki Ka:::.tamonu nafıa müdürü Saf!e- işlerinde bir iııtizam tevlit . e~ecektir. 
Mıliç köpriısünü de beton köprü bitinciye tin, beled:~.re fen memurlarından Sami, Marangoz, sıvacı, betoncu gıbı ustalar 
kadar münakalatın kesilmemesi için ta- Hamdi, Sa!ih VP. zabıta memuru Abdul- bu katara bağlıdırlar. 

~ Ce111ınndan bir in§aat manzarusı {yeni bir köprünün ıondajı yapılırken) 

mir ettirmiş ve bu suretle her iki ıtaıa lahın da şürayı devletçe lüzumu muha· MevC'ut bütün inşaat ustaları bir a
arasında yaz, kış işlemesine iınkan ver- kemelerine karar verilmiştır. Mahkeme- raya toplanarak bir birlik kurmuşlar, 
n.ıştir. terine füze ağırceza mahkemesinde b.l· nizamnamelerini yapmışlar ve idare 

Terme - O'ny! yolu iyi bir vaziyete gir.. kılacaktır. heyetini seçmişlerdir. 
~t Yhan (Hususi) - Profesör Yansen arabaıarın tekerlek ve hayvanlarının ge
tt~fıllcian hazırlanan ve buraya gönde- tirdiği çamurla bozulduğu görülmüştür. 
hıt eıt hakkı:-ıdıı bazı izahat istenen se- Bu saha, yazın toz, kışın da çamur ve ~u 
~~tİı!~ar planı üzerinde icab eden ~~a- ile dolmaktadır. Halk. b~ra~ı~. bir ~n 
~ttlt ~ izah;ıt verildikten sonra plan, evvel betonlanarak bu halin onune geçıl
~~a~söre iade edilmiştir. Ayrıc~ hazır· mP.sini döl't gözle beklemekte ve temen
l'!ai d ~7 sayfalık imar ve kalkınma proı. ni etmektedir. 
4,fıa e tedkilı ve tasdik edilmek üzere -----------

~ İstas\lekôleti:ıe gönderilmiştir. lzmit lstanbulun tir kazası mı 

mişse de O'nyenin beş kilometre yakının
da buhınan Cürü ırmağı ve bilhassa Ün
ye Derbendi yanında yarım kilometreiik 
çok çamurlu bir yer olmasından orada 
kamyon ve otomobiller büyük zahmet 
çekmektedfr. Havaların iyi gittiği bu a
ıalarda oramn da "Cnye kaymakamlığı· 
nın ufak himmetiyle yapılacağt ve bu 
suretle hu ikı komşu kazanın birbidne 
daha iyı bağlanacağı ümid edilmekt~dir. 

·~tıJtı Yonun k'lsaba tarafındaki boş ~a- J O ? 
~t b da Adanı istasyonundaki gibi Dev- o uy r Atat ur k Ün mermer büstünü 
~da:l'b.ıryollc.rı Adana işletmesi tara· Adapazarı (Hususi) - Son . günlerde A. T h · 
~'f. İ)• b;ton!a yaptırılması takarrür et· ağızdan ağ1z9 dolaşan bir şayiaya göre rı ıye to um ıstasyonu satrn aldı 
~de ır ışlrıtme müfettişi gelerek mahal- İzmit viiayeti bir kaza olarak İstanbula Adapazan (Hususi) - Mübadil muha-
~~ :edkikler yapmıştır. Fakat, aradan ilhak olu::ıacak, Bilecik ve Bolu vila,•,rE't- cirlerden Mehmedin yaptığı Atatürkiin 
~lf. b ~rn~n geçtiği halde bu iş yapılma· leri de lağvedildikten sonra Sakarya na-

1 

mermerden büstü Arifiye t~hum ıslah 
~itıı~ ~dıyenın yaptırdığı istasyon cad- mı altında bir vilayet kurulacak, Ada· istasyonu tarafından satın alınarak cift. 

lsl.lsyon kısmı, bu sahadan geçen pazarı da hu vilayetin merkezi olacaktır. liğin münasib bir yerine rekzedilmi~tir. 

'ti~ liasan Bey, doktorlar 
~il. bı:tıın faydası hakkın· 

t.. Çok şeyler söylüyor-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kiJ 

... MeseUı sabahları bir 
kaç armudla elma ••• 

... Akşamları da biraz 
portakal, muz yiyince in • 
san kendinde bir hallilik 
hissedermiş. .. 

Hasan Bey - Hafiflik bu 
kadar yemiş aldıktan son· 
ra daha manav dükkanın • 
~başlar, dostum! 

Dursunbeyde il<i kaçakçıhk 
vak'a~ı 

Boyabadda tir kaza 
Boyabarlın Tepeköyünden ve Satılmıt 

oğullarından Mehmed oğlu AH bir kaza 
Dursunbeydm yazılıyor: Gökçedağ na_ neticesinde tabanca kurşunu ile karnın• 

hiyesinin Doğancılar köyünden Halil dan yaralanmıştır. Ali hayvan satmak 
oğlu Talibin hayvanının heybesinde ~~e 1 i~in kasabaya g itmiş, hayv~~ım ~~~~p nv
evinde 5 kilo 300 gram kıyılmış kaçak tu- elet ederken bir arkadaşı koye goturmek 
tiin bulunmuştur. Talib cürmü me~hnd 1 üzere kendis 'ne bir tabanca vermiştir. 
mahkemesine verilmiş, 6 ay hapse ve 30 ı Ali bu tabancayı beline sokarken taban. 
lira para cezasına mahkum edilmiştir. ca ateş alınış, çıkan kurşun karnından 

Kireç nahiyesinin Dada köyünden tü· girmiş ve b&caklarının arasından çıkmış
tün zürraından Hüseyin oğlu Alinin e. tır. Ali d~rhal hastaneye nakledilmiş, ya• 
vinde yapılan aramada da 7 kilo kaçak pılan tedavi sayesinde ölümden kurtul. 
yaprak tütün bulunmuş, adliyeye ve - muştur. 

rtlmiş ve muhakemesine başlanmıştır. · · · · ---=-=··::·::· .. ~-=-:.:·.:::-~=~::::::~==-
' küçük memleket haberıeril Domuzlar üç köylüyü 

yaraladılar, b. ri ölt U 
Trabzon (Hususi) - Of kazasının Ça· 

lak köyünde domuz mücadelesi ile meş
gul olan köylülerden üçü domuzlar tara
fından y:ıralanmışlardı.r. Yaralılardan 

Kadı oğlu Mehmed derhal Trabzon mem
leket ha:naneşine nakledilmiş, fakat ya
pılan bütün tedaviye rağmen kurtulam.ı
yarak ölmüştür. 

Bursadı iki f- brikatör 
mahkum oldu 

Bursa (Hususi) - İş kanununa aykırı 
hareketlerınden dolayı muhakeme edil· 
mekte olan şehrimiz fabrikatörlerinden 
Çokurel ve Lavinin muhakemeleri lni:aç 
edilmiştir. Su~!arı sabit görülerek her 
ikisi de yirmişer lira hafit para cezasına 
mahkiım olmuşlardır. 

Bıırsada bir kaçakçıhk nk'ası 
Bursa (Hususi) - Sigortacı İhsana ald 

b'r çiftlikte araştırma yapmak lüzumu hasıl 
olmuş ve burada kaçak olduğu anlaşılan 50 
kilo şarab ile bir kilo rakı bulunmuş ve 
müsader~ edilmiştir. Ayrıca iki aded de Yu
nan silfihı bulunarak alınmış, sahibi hak
kında tutulan zabıt varakası adliyeye ve -
rllmlstir. 

Kozan Kı:r.ılay kongresi 
K('z:ın (Hususi) - Kızılay yıllık kongresi. 

b:ı~kan veklll Emin Kurdoğlu tarafından ve 
kuruma kayıdlı azalar huzurile açıldı. 

Kongre başkanlığına tekrar Emin Kurd
oğlu ~eçildi. Ve ruznamedeki maddelerin gö
rüşülmesinde de samimi birlik hasıl oldıı. 

Rllahare idare hey'etl seçimine geçllerell: 
bıı.~kanlı~a eczacı Nedim, sekreterliğe Emln 
Kıırdoğlıı, veznedarlığa da Nimet Daniş se~ 
çl:.dt. 

Orncl kongrede şubemlzl temsU etmek O.
zere murahhab olarak Adana aaylavlarındaıı 
Bay:ın Esma Nayman seçilmlş 'e durum 
kencllsino de melttGla bllcUrllmlttar. 
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Ü LK~AHAR iki şık Türk merinosçuluğunun 

atbaadaymı_ İlkbaharın ilk gü-ı - Termometreye blr baksana?.. Elbise modeli k 
· nünde şöyle çiçeklerden kuşlar- - Sıfır. b_ugu•• n u•• vazı•yetı• .. .. ' - Tevekkeli delil- Sıcak bir ıhlamur 

dan, güllerden, bulbullerden bahseden ı·ı~ 1_ da i . . 
ı ı:ın O.ızıil çunız ısın sa 

bir yazı yazacağım.. n·· . ba a -~-ı.J:- 'f -tıl * L:i ~ 
. - un eenın yan &~ı:.- u.uu. _.. F. -='- 11» • 

Kapı açıldı. Arkadaşlardan biri içen _Evet evet bir kürk manto ba.knuya Merino. bide haıiiz kali derecede yeti§tirilmif değilair. cuıat 
gtrdi: çıkmıştı. ' · kamet ba if için verimli bir faaliyete geçmiıtir. Tatbik edilmekte ~l~ 

- Yahu dondum.. Ne soğuk, ne so • _ Yeni şoson almışsın öyle mi? programa göre Bar.adan Çanakkaleye kadar olan •aha. (Merıtt 
ğu'k: - Çok lazımdı. bölgui) olmak apılmııta. ~ 

Bir başka arkadaş nli çaldı, gelen ha· _ Ben bugün yün fanila giydim .. Şim-
demeye ba_ğır~ı: . diye kadar hiç yapmadığım şey.. Yazanı Taramman 

_ Kalorıfcrı yakmadınız mı nedır, do- Onların ~ylediklerine artık kulak ver-
nuyoruz. 
Arkadaşlardan biri telef onu açtı: 
- Neresi orası, kömür deposu nıu? .. 

Evet, evet, ben telefon ediyorum. Biz.im 
e\•de kömür bitmiş, bir ton daha gönde -
rın! 

Yerine oturdu; konuşmıya başladılar. 
-Canım şu kapıyı da hep açık bıra -

kırlar. 

- Kar gene başladı. 
- Hem de müdhiş yağıyor. Bu gidişle 

yanna kadar her taran kapıyacak. 

- Muhabir mektublarına göre her ta
rafta kar var, Soğuk müdhişmiş .. 

- ?\e kar.lnlık hava; içime sıkıntı ve
riyor. 

- Şu ı-asadhaneye bir telefon edelim.. 
Yann nasıl olacak. 

- Ben ettim. 
- ~e dediler? 
- Kar daha devam edecekmiş .. 

mcdim. 
Kendi kendime: 
- Hele şu yazımı bir bitireyim! 
Dedim. Kalemi elime aldım. Parmak • 

Janm donmuş. .. Kalemi bir türlü tuta • 
ınadım. Gördüler: 

- Ne <', yazı mı yazacaksın? 
- Evet, cİlkbahar:t serlevhalı bir ya • 

zıya başladım. Şöyle bahardan, çiçekten, 
gülden, papatyadan, dekolte entarilerle 
sokaklara dökülmüş genç kızlardan bah
scd<!ceğim. Bugün ilkbahar geldi. Böyle 
bir yazınm tam günü değil mi? 
Arkadaşlarım yüzüme baktılar, ve 

kahkahayla. güldüler .. Onların bu halltıe 
çok kızdım. Bu yüzden de yazacağım rey
lerin hepsini unuttum. 

Şunu merak ediyorum: Acaba bana 
neye güldüler? .. Ben gülünecek bir şey 
söylememiştim ki! .. 

ltnnet Hultlsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
14 senedenberi cereyan eden 

şatranç müsabakası 
Ounyanın en kıymetli incili 

hangisidir ? 
Amerikan!n Dünyanın en ,\\ l/ı// 

Poriland şehrinde kıymetli olarak ;- ~ 
' -::::: Jturan Mister Wal- tanınan İncili A· · 

ter ile Montebello merikan a y a n ;; 
şehrinde oturan meclisinin kütüb
kardc~ Jorj ara- hanesinde bulu
sıtıda on dört se- nan kitabdır. Bu 

r.edenberi bir şatranç müsabakası yapıl- kitabı, matbaa hu
maktndır. İki kardeş, bu oyunu muhabe- rufatının mucidi 

re yolile oynadıkları için oyun bu karlar Gütcnberg basmıştır. Bu İncilin tab'ına 

uzamıştır. İki taraf şimdiye kadar birer (1453) s~"lesinde başlanmış ve iki cildi 
oyun kazanmışlar ve barebere kalmışlar- iki senede tam3ml<ı.nmıştır. Filvaki Gü
dır. Üçüncü maça henüz yeni başlan-

tcnberg tarafından basılmış olduğu bili· 
mıştır. 

* 
nen daha (259) İncil varsa da bunların izi 

kı:ybedilmiş ve çoğu da ziyaa uğramış-Dünya millsllerini temsil eden 
tır. 

bütün bayr"klar yedi renkteJdir 

Solda: Öğleden 60l1ra albis~sf, 6nfi bol, 
yakasında iki gül var. 
Sağda: Sentürsüz, sade; yünlü rob, bu 

biçim kaiçalan ince gösterir. 

Robdöşambr ve 
•• 

pıJama 

Bir Merinos sflrilsü -O?. 
Geçenlerde Ata türkün uğurlu eli ile masındadır; yani bu fabrika yalnız ) "cJ 

işletmeye açılan Merinoo fabrikası, şüb- lü endüstrimizin ihtiyacını dahilde l"' 
be yok ki mükemmel bir endüstri eseri- ederek, milli servetimizin harice ~1' 1' 
dir. Dört milyon lira harcanarak meyda- sına sed çekmekle kalmıyor, aynı _,,, 
na ge:tirilen bu fabrika, yılda 3 milyon mnnda Türkiye koyunculuğunun dn ~ 
kilo kadar yün işliyerek, bugünkü ihti- zaııçlı bir istikamete yönelmesini tc> 
yacunızın % 85 inden fazlasını k.arşılıya- etmiş oluyor. 
bilecek.tir. Fakat, bizi övündüren nokta, * rı"_ 
sadec~ bu çapta, bir eserin kurulması 'Başvekil Celnl Bayarın nutuk~~rı .. afl 
muvaffakiyeü değildir. Onu asıl değer- söylediği gibi, Merinos bizde henu.z bB"' 
lendiren cihet, Tilrkiyenin yarınki ikti- Q-3recede yetiştirilmiş değildir. Bu ıtJ d~ 
sadiyatında oynıyacağı önemli roldür. la fabrika ihtiyacını şimdilik dışai'l ..,_" 

b'• "lW Eğer Merinos fabrik,:ısının kuruluşun· getirtecektir. Fakat bu tarzı, ta ıı · d 
da, y'llnız işçiliği tasarruf etmek, yani lam ak lazımdır. Çünkü, Merinos ~ t 

11
br 

dokuma sanayiimizin ihtiyacı olan yün riJmesi işi, bir fabrika kurulması ıŞ· ,~ 

ip'iği, dışarıda hazırlatmayıp ta, yurdda ol::ımnz. Birincisinde eserin meyd:ırı rtı!l!) 
Türk işçisine haz.ırlatm'nk gayesi güdül- ktc;ı p::ıra ve emeğe; ikincisinde bli
SC'ydi, bundan kazanacağımız çok bir ş~y ve tabiate bağlıdır. Bununla bera~.,r ,_,. 
tutmnzdL Belki bu yüzden fazla verd•ği- kumE·tin Merinos programı şimdıY yfr 
miz milyonu önlerdik ama,.. yünü dışarı- dar yüz ağartacak bir düzen içind ıe<' 
dan getirterek burada işlemek, mem•('- rümiıştiir ve işi ellerine alanlar bO ·e#'" 
ket tktısadiyatmda beklenilen değişikli- yürütmekte de berdevnmdırlar. Bı ti 

! ği ~östemıezdi. Nihayet 6-7 bin nüfuı.u a1,,,yh, gerek köylü taraflarında, fıır 

gC'çindirecek bir iş artımı, göze batacak f:ıbrib tarafında Merinosçuluğun peı 
bel!i başlı fark olurdu. v:ıffak eserlerini göreceğimiz günler 

Asıl mesele, yünlü dokuma sannyii • uz.-ıktıı değildir. ~ 

Dünya ınille:tle- m1Uetin bayrsğında mevcuddur. İkinci 
rini iemsil eden dereceyi beya.r renk .ı.lrnaktadır. (51) de- ı ~~-
bayraklarda, topu fa ile. Bayrakları tek renkli _olarak 1kf 1 ,;;~ <;t· 

nıizir. ihtiyacım tamamen içeriden temi:ı Bu vesileyle Merinosçuluğuıni.ld; 
etmek, hatta bu malı dışarı satmaktadır. b:r nebze baltsetmeyi faydalı bll tıı1' 

Ancak bu takdirde başarılan iş, milli Merin:>sçuluğumuz ne halde? Buı1l1 ~ 
prensiplere uygun düşecekti. Fakat M~ tün şümuliyle anlatmaya şübhesiz b rrJ' 
rinos fabrikasının tasarlandığı günlerde tun elvermez. Fakat şöyle bir pano et' 
kô'yuncumğumuzun bu ihtiyacı karşılı- sını ~izmek te okuyucu1ara kafi ge 
ynbilmek durumundan uzak bulunuşu, tir. glJ'_ 
meseleyi değiştirmişti: Türkiye koyun Tatbik edilmekte olan prograJlltl ,. 
ırldarınm hiçbiri, bir (kamgarn) fabri- Bursadcın Çam~kkaleye kadar olan lJ • 
kasının istediği yünü veremiyordu. Bi- (Merinos bölgesi) olarak ayrılmıştır ~ 
naenr.leyh: A - Ya, fabrikadan vazgcçe- r::1arın ötedenberi yetiştirdıği 1' 
rek, milyonla lira verip yünlü dokuma cinsi bildiğimiz Kıvırcıktı. Bu n11nl 
sanayiinin ihtiyacını dışarıdan gefüt• dala yüz binlerce koyunu yok edip 1 

meye devam etmek, B - Ya, fabrikayı ri11e Merinos cinsini koyuvermek ~ 
k•1rup sadece yünü idhal ederek burada siz bir hayaldir. Böyle bir şey far ,jtl' 
işlemek ve böylelikle hiç olmazsa işçili- hal • miimkün olsa bile, dışarıdan S tJ1 

topu kaç renk kul-ı mc.mleket vardır: Fas ve Zengıbar. 

Janılır, bilir miı>i- Bayrağı tam murabba şekilde olan da 
niz? Tnmam yedi bir memlekettir ki bu da Annamdır. 
renk. En fazla kul- ı Bayrakları tek renkleri amudi olarak 

lanılan renk . kırmızıdır. Bu renk (54) tanzim edilmiş memleketler (37) dlr; 

Zorla saadet de 
Olmaz! 
Bayan Cavideye: 

Kızım; 

Mektubunu dikkatle okudum. E
ğer senin yazdıklarının altında, ba
banın ilave ettiği satırlar bulunma
saydı. 

c- Bakalun? Diyecektim, anlat -
tıklann doğru mu? Acaba, şikayet 

ettiğin erkeğı de dinlesem, o da ken
djsi ni senin kadar haklı gösteremez 
mi? 

Fakat babanın bu mektubu, hiç bir 
tarafını tekzibe, tashihe, tavziha lü
zum görmeclE:n bana elile gönderme
sini bir şahadet addediyorum. 

Ve şikayetlerinin hakikate tama
men uyduğunu kabul etmek mecbu
riyetinde bulunuyorum. 

Bu takdirde, hislerimin muhalefe
tine rağmen, dinliyeceğiın, \'e sana, 
v~rdi~ aynhş kararının isabetli 
C'lduğunu söyliyeceğim. 

Eğer yuvanızın tadını kaçıran ye
gane scbeb; kaynanan olsayc:b· 

- Kızım ... Arada bir çocuk var. 
Dişini sık, yuvanı yıkma, derdim. 

F'akat mektubundan anlıyorum ki, 
nra yerden kaynana heyulasını ta .. 

rnamcn kaldırabiJecek bir çare bu -
luns::ı bile, St:!nin kocana karşı besle. 
diğin duygular, mes'ud olmanıza ma
nidir. 

Vakıa kurulmuş bir yuvanın da -
ğılması. ürkütücü bir felakettir. Fa-

kat birbirlerinden nefret eden, bir· 
birlcrlle anlaşmalarına imkan kal • 
mam1~ bulunan iki insanın istemiye 

i::tenıiye bir arada yaşamaları, ayrıl
rna!arından daha büyük bir felaket· 
lcr doğurabilir. 

Scır.ra sen, sokakta kalıp sefalete 
yuvarlanmak tehHkesi1e de 'karşı 

karı:ıya bulunan bir kadın değilsin. 
B'nacnaleyh, hakaret görmeyi, da
yak ,v('meyi bile göze alarak bir er-

keğin tahtı nikahında yaşamıya hiç 
bir mecbuıiyetin yok. 

Mademki henüz, mes'ud bir izdi
vac yapabilecek kadar genç' ve gü -
ze!sin, mademki babanın gölgesi, se
l';, ı uhumı yabancı kalan hoyrat bir 
erkeğin himayesine muhtac olmak
tun kurtaracak derecede geniştir, 

fünrl:nün en güzel.l yallaruu niçm 
7.ehirliyeceksin? Zorla güzellik gibi, 
:zorla saadet de olmaz kızım! 

TEYZE 

ği tafanuf etmek, C - Yahud da, fabrıka lccek yabancı bir ırkın mcmlekeU .;er 
ile birlikte, Türkiye koyunculuğunu rta iklim, mer'a. bakım, şu ve bu husııı teıı 
bu işi cevablandıracak bir hale eriştir- ]erine kaynaşması imkanı yoktur. ıl 
mek lfıı.ım geliyordu. Merinos yetiştiren her memleket, ıı.ııııl' 

Cumhuriyetin becerikli büyükleri, kenöi yerli ırkJannı ıslah etmek yo ,şııf· 
Türkiyenin böyle bir dava karşısındaki kuJlanarak mahaJli tipler yartıtrı: -; 
durumunu adamakıllı inceliyerek, işi Bövlece Almanların Alman :Mefl,~ ~ 
mııilaka üçüncü şekilde halletmek kara- Ma~;.rların Jo.facar Merinosu mc) ,,'6' 

Sağda - Kenarlarına koyu renk ipek- .rını verdiler ve Merinos fabrikasının te- geldiei gibi bizim de bir Türk ?Jer' fJi' 
Jidcn dilimler geçirilmiş orijinal bir pi- rn<'l taşı atılırken, Merinos koyunlarının meyc!ana getirmemiz lazım gelmiştlf~rııır 

yetiştirilmesi işine de hız verdiler. nı:cnalcyh, ayırdığımız bölgenin l<'\ 11ıJ jama. . 
Solda - Çiçekli kumaştan rob :Iö 

şanıbr. 
İşte Merinos fabrikasının asıl değeri, lıınm tedricen Merinosa çevinnel<. 

MylE' iki başlı bir gayeye dayanmış ol· (Devcımı 10 uncu sayfada) ~ 

Bacaksızın masharalıhları ·: Babaya yardım 
------------------------------------~---~------------------~------------------, 

• 
( ). 

........ 
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SON POS1.'A Sayra 7 

lstanbul hapishanesi yıkılırken İngiltere, İtalya ve Almanya ile anlaşabilir mi? Erzurum Belediye 
Meclisi Ziya Şakire Almaıiya ne istiyor? 
teşekkür ediyor • ZiN NLARI A .H. 

~eın_lekelte ceza telikkisi ile adalet mefhumu arasın
akı geniş mesafeyi kısaltan ilk inkılab nasıl oldu ? 

.. E~~intiijareden(Doğu)re- Italya ne istiyor? 
fıkimızltl sou gelen nüshalarında (Bir 
karar) başlığı altında §U fıkra ;azıl - r "'\ 
mışlır: lAıağıda okuyacağınız aatırlaT Fran.aanın çok tanınmıı aiya~ muhaT) 

Erzurum Belediye Meclisi, son içti- rirlerinden Saint • Brice taTalından ycızılnnıtır, tabii franau 
mıu~da muharrir arkadaşımız (Ziya görÜfÜnÜ üaJe eder. 

Yazan: Naci Sadullah 
j . 

-6-
Sizde hıtu F.;şapo~ kullanılmazdı: Ölüm J 

~la ınu ya asılır, yahud da yağlı ka· ı 
~ ~boğulurdu. Kayışla boğulması ta-1 
d z~r edl"n mehkum, celladın önüne 
l~ coktürülürdü. Cellfıd, mahkumun bo
geç~na, kcmend denilen yağlannuş kayışı 

Ş_a?r) e, gazetemize tefrika ettiği cA -
zı:ıy: Tabyası• için, şehir namına te- 0 

şekkur etmeye karar vermiştir. n lalya ve Almanya ile anlaşmak müm-

Bizim memlekette, her türlü yar _ kün müdür? 
Mistr Eden: dı.'"lldnn uzak, çalışma sartları bozuk 

k 1 • ' 
azanç.an mahdud olan muharrir!er i-

n'r r, ve iyke sıkardı. 
~ unu rnütcRkip, kayış gevşetilir, ve o
de~ boğazcıa bıraktığı mor çizgi üzerin· 
bı\ ~nt'e, kcsk n bir bıçak geçirilirdi. Bu 
l'e a • :nınhki'ımun teneffüs cihazını açar, 

1 çh böyle manevi taltiflerin büyük kıy
meti vardır. 

13s~n Uefesinl keserdi! 
~unu, yani mahkumun ölümünü mü
tııetl ıp, kelle, baltayla "\"Ücudden tama

() <ıyrıhr, v~ ceza tamamlanırdı. 
itin devirde,· cezaların veriliş usulle:-i
ı~ :le ncaib hususiyetleri vardı. 

"sela, bir vezirin, bir maznun için: 
~ E:aldınn! 

eya: BüyiLk Repd P<l§a 

..... Yıkın! demesi: dersane a~ılan ilk Türk hapishanesini de 

V Asını bulacağız. 
eya: Şimdi yıkılmak üzere bulwıan Umu· 
Q Boğun! manasına geliı'di. mi hapishaneae nçılan bu dersanenin ilk 

~l 1 .. hayatın sona erdirilmesini karar- hocası, Ali Şefik baba idi. 
dc.nı~an koca hüküm, bu bir tek kelime- cBaba• liknbile anılan, ve memlekete 

\> ıbarcıti! almancadruı türkçeye bir de kıymetli lü-
btr ~tıi, o devirlerin zalim vezirleri, koca gat kitabı kazandıran bu mübarek ihti
~1/1san hava!ını söndürmek içln, vic- yar, ömrünün birçok yıllarını, fele~in 
!ı:q arını yoklamayı, dimağlarını zorla • sıllesinl yemiş talihsiz mahkümlara ders 

Yı d" - . h k 4ım' uşunreyı, mu a eme etmeyi vermekle geçirmiştir. 
l.1.1' fazla birkaç kelime söylemeyi b!le Yukarıya yazdığım suallerin cev:ıblıı· 

!et lll!uz. manasız bir zahmet, bir kül- rını vermiye girişmeden evvel, Ali Şefik 
..., sayarlardı! babanın başından geçen meşhur bir va· 
~Ug" lıtn une kadar yazdığım yazılar, hapis- kıayı anlatacağım: 

l'llqtt!lerf~i:zin, ve zindanlarımızın, Tanzi- Şefik baba, ıçi azılı katiller, sabıkalı· 
rıtiia <levrıne kndar gl'len uzun tarihini ı lar, hırsıziar, dolandırıcılarla dolu olan 

() ~ eımiş oluyor. dersanesindeki bütün mahkümlara karşı 
kısı 0, an sonra, memlekette ceza t~!5.k· bir baba nlakası, ve baba şefkati göste
~Uk le adalet mefhumu arasındaki bü- rirmiş. 
t'ııı ınesafc, mümkün mrrtcbe kısattıl- Dersanesinddd mahkum talebeler ara-
xlır, sında bulunan Sadık isminde bir tle1i-
~ ~'iye tarihimizin ka\ uştuğu bu iııkı· kanlı, ~iirde ve edebiyatta, Şefik baba· 
Ô oüyük Reşid Paşanın eseridir. nın nazarı dikkatini celbedecek derece-

8uJ "'lllan]ı iır.paratorluğwıun tarihinde, de istidad gös:eriyormu§. 

Başka yerlerde, akademiler muhar
ri"ler i~in bir gaye; ve her es~r, 0 ga _ 
y~ye yııkselten bir basamaktır. 

Bizde henüz böyle bir müessese ku
rulMamış olduğu için muharrir, efka
rı urnumiyenin hislerine tercüman o -
l:ın bu gibi nadir ve manalı hareket -
leti tabintile, şültranla karşılavacak -
tır.· ,, 

Zaten yazıcılığın manevi itminanı 
c~Jıetini bertaraf edecek olursanız; çe -
tın ve tahanunül edilmesi güç bir fi -
kfr ameleliğinden başka bir şey olnu-

tı,Utı~n Süleymandan sonra, ikinci cKa- Basit bir münakaşa asabiyeti içinde, 
lı:tn • sayabiJcceğimiz Reşid Paşa, adı- bir nrkadaşını hafifçe yaralıyan, ve 8 ay Ziya Şakir 
!ah başındaki ·büyük~ sıfatına bihakkın 1 hapse mahkum olan bu delikanlı, Şefik 
~d: bir şahsiyettir. Onun yaptığı kamın 1 hocadan, diğer mahp~lan kıs~dıracak yan kısım kalır. Bu ise, hiç bir varlığı 
llıaıt n bazıları, Cumhuriyet dc,-r1nde bile 

1 

derecede şefkat ve hımaye goruyormuş. k"r.disine çckemiyecek kadar kuru he-
ı.,,~ul .. yılmaktadır. Abdülhamidin Şefik hoca da. bir kam. kurb~nı .saydı- yecansız, ve şiirsizdir. ' 
~~ : fllat fermanile vücud bulan huku- ğı bu ~enc;te sezdıği genış ve umıdhahş Erzurum Belediye Meclisinin son 
tatı<ıınrne esası, memleketin içtimai h:ı- ! istidadın ink~nfını temin için hiçbir gay- kara:-ı. yazıcıya karşı belki rnemleketi
~llltıda çok ha:11rlı ve büyük bir rol 'JY· retten kaçınmı~·ormuş. mi1~e ilk d.efa k~iin alika duygusu _ 
;n~Ş!ır. B.u şefkatten şunaran delikanlı bir gtln n~ ıf.ad: edıyor· Btr yazıcı için en bü _ 

ltııı ernıanın çıkışından sonra, ceza ~- Şefik babaya: Yuk ıstmadgah ve en büyük kazanç bu 
ı Yetı · d · · d b" "k b' · dır ' ~11 de erı P, c.-;za şekilleri de, ceza ev- - Hocam! cemBış, ~ız en u~ _ ~r ıs- ı . * 

ltr . • <'eza telakkileri de değişmiştir. tırhamım var... enım, yeryuzun e a-
~ iid P~ amn ortaya koyduğu kanun- namdan başk& kimseciğim yok. Halbuki, Matbuat hayatımızda ilk d f .. 
tnı~ .-can 1 k d ı a bu n· - e a go -~ 

1
't!n•k, cma •·. c~rz~ m~hafaz.asını te- ya~lak bir . a !n b~lman a

1
n. m~?· rVya rulen bu şayanı dikkat hiıdise, bizi iki 

\' · e gavesmı gutrnuşlcrdır gelıp te bcnı gore ı es ım ansız. a- şckUde memnun etti Bir' ık : <.ncıtk bu. sayededir ki, asırla~ca pa- kıa &rkadaşlarım. onu yardımsız bırak· e .. ; emekdar tefrika ~uha~;~z(Ze~emişzin 
"ia,ıla F ka -n çok rahats z ı ıya a-
~liJ., tın, vrzirlerin, kaptan paşaların, mıyorlar. _:.ı t ~eçen gu • ı 'kirl gibi çalışkan bir arkadaşımızın 

lı !in, kadıların, ağa'arın cmiırleri!e olduğunu oğrcn~ım. Ha~talığının ateşi tnkı:lir edilmesi; diğeri ve bundan d _ 
~l't:ri kesılebilen mağdur biçareler, c:ın- !çinde miıtP.madıyen. be~ı sayıklay~p- rlu-

1 
ha mühimmi ise, bir Şehir Belediye~ _ 

llııtı 
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an,. ırzlarmdan ve mal1anndan c- r~y~rmuş. E.ğcr benı goremedcn olurse, n~.n, kalem ve fikir sahibleri hakkında 
)~i labılrnek imkanına ka\·usabilrnişler gozu açık gıdecek. Onu bu ar:us~nd::ın . gosterdiği bu kıymetli takdir eseri 

:ahat b' . . . ' h bırakmak ta bana ornrumun ... \t Ça •rer nef(>S alabılmışlerdır. ma rum · ' cDo ·ru» refikimiz' b .. ~ (; f~ene 
0 

k 'd 
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scffıuna k:ıdar derd olacak! g • ın, u munascbct -
~ el l'llınk ı:-~~ .P ;. .. ı.n uru uşu, c.:>za- Siz, benim buraya nasıl girdiğimi bi1i- l? yazdığı samimi yazılara tamamile iş-

l'c- ''crrnis:t' .ı ıı)le mı, sade mahkeme- yorsunuz. Ahl5.kım hakkmda da, kafi tınık etmekle beraber, Erzurum Bele -
~ li bir ~ . derecede fikir edinmişsinizdir. Eğer de- di~·r>sinin, matbuata karşı gösterdiği bu 
~~· tııuh k nunu~, mnhkemcye gırnı~ lalet ve tekeffül ederseniz, bana birkaç ala1~a ve nezakete, meslek namına te _ 
~ tr ~fı ab eme cdılmeden ceza yemcsı- saat izin \'erebilirler. Benden fena bir ~c1,kür ederiz. 
tq l', lt'ak:t ~akmamak ı:'~esi güdülmüş- maksad umnrinr ve isterler.s~, yanıma -----r-------
~n ,.n b aalesef, butun gayretlere bir adam da katsınlar. Gid'p anamı ya- Otomobil kazalan 

t' t~h u g:ıyP, Cumhuriyet devrinden rım Eaat görevim, eğer bu istirhamımı Şoför Mahmudun idaresindeki 3424 nu-
~" rfllc-~kkuk ~dememişHr. Çünkü, ce- yerine gt•tirır~cniz, size ömrüm oldukça maralı otobüs Beyoğlundan geçerken An _ 
1) l'ıırd ;ı:: salahıyctini kaybeden ma- minnet duyacağım! Ayn· wmanda da, don isminde blr şahsın kullandığı moto.slk
b·1~tı bu'\ bulunanlardan birçok lan çıka- ihtiyar tır anayı gözü açık ölmekten, Jetle çarpışmış. Andon sol bacağından ya _ 
t·ilcliıtıer· 7rmnna ve kanunlara rağmen, ger.ç hir insanı bedbaht olmaktan kur· rnlanmıştır. 
ltlc-r. ını okumaktan vazgeçememiş- tarmanın büyük sevabını kazanacaKSı- * Unkapanında oturan 55 yaşlarında Ha

san Emlnönünden geçerken şorör Cemllln ı

dareslndeki 2643 numaralı otomobllln sade
nıeslne maruz kalarak başından tehlikell 
surette ynrıılarunıştır. Yaralı Cerrahpaşa 

hnst-lneslne kaldırılmış şoför yakalanmış _ 
tır. 

bı'l'?llzi:nı • . r.ız! ~lıkt atta, telakkılcr, ve cezalarla Delikanlının bu umulmadık teklifi, 
~lld1 rı~' bittabi, hapishaneler de değişti, yumuşak yürekli hocayı uzun uzun <lü
ler, t.o ar, cel!adlar, tomruklar, cla1e•- şimdünnüş. Mahkumun devam eden Js

:~lar~Uzlar. prangalar tnrihe karıştı ve ran ve ~özleri iizerine: 
''C.ler nl Yerlerini, resmi devlet hapisha· - Bakalım! demiş ... Hapishane mü-
~ n dı. B' h .. \o '1U ~ ald . . dürile bir görüşeyim! ır ma zur cor-

llbJ, 
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e . .rumdı sırn, şu suallerin ce- r.ıezse ne ala!.. - Arkası var -
nı ver . 

Belediye memurlarına yardım 
cemiyeti kongresi 

t k m.ye geliyor: 
lıe ' ıes . ., Ilı rnı devlet hapishanesi nerede, 

l3 :n: kim•n tarafından kuruldu? 
!tan· ı., Pt1'hant."ler nasıl idare olunurdu? 
~k aneıer· b' ~ ı ın k 1 ırer tecziye mahalli ol-
~ s~~i f. u~~:rmak, ve birer terbiye mü
;a?)-ıil'l ..,-~ lıne sokmak fikri evvela ne 
!! e ~inı· ı suaıı • ın tarafından ortaya atıldı? 

erıu <:evabları arasınd , içinde 

&Jedlye memurlannn yardım cemiye -
ti senelik kongresini akdetmlştlr. rcongrede 
ecnPbl memleketlerde ve tıışrııda ölen mc -
mur ailelerine yapılacak yardım şekilleri 
nıüznkerf" cdllmlştlr. Bundan başka çocuğu 
ol.mlara da yardım yapılıp yapılmaması 
h:ık.klnda ctüd yapılmasına karar veril -
mtştir. 

* Kasımpıışada oturan İdris köprü üs -
tünde blr tnrnftnn diğer tarafa geçerken 
1832 numaralı otomobllln sademeslne maruz 
k:ı.lnrnk vfıcudüniın muhtelif yerlerinden ya-
rolar.ınıştır. Firar eden şoför aranmaktadır. 

Yangınlar 

Üsküdnrda Hayreddin mahallesinde Ha _ 
tıce lsmtnde bir kadının üç katb ahşap evi 
1lo C:lhnnglrde 22 numarnlı npartımanın ı _ 
kl:ıc! katında yangın çıkmış ise etrafa si -
rnvellerlne meydan verilmeyerek söndürül
müştür. 

- İngilterenin ve Fransanın istedikleri 
garantileri almadan evvel bunu düşun -
ınek faydasızdır, demişti. 

• Mlstr Chambcrlain: 
- <Anlaşmak için işe hasmın ne iste

diğini anlamEkJa başlamak lilzımdır. Al-1 
manya ne istiyor, İtalya ne istiyor? Gö
relim" düşünct!sinde bulundu. 

* Roma iki şey istıyor, öyle iki şey ki 
esasen birbirine bağlıdır. 

1 - Habeşistanda teessüs eden fiili va
ziyetin tanınması ve bu memlekette İtal
yan ınkişafına imkan verilmesi, 

2 - Akdenizde sükUn ve huzura mü • 
tcallik ban. teminat tesbit edilmesi. 

Aradaki zincir göze çarpacak derece -
de meydandadır. Önce Süveyş kanalının 
Habeşıstana giden yola haklnı olduğunu 
hatırlayınız. Sonra İtalyanın orada isyun
lar tertib etmek arzusunda bulunanlara 
İngilterenin müzaheret edebileceğinden 
korkması ihtimalini düşünebilirsiniz. Ve 
nihayet uzun zamana mütevakkıf inkJ -
şafüm temin edebilecek sermayenin an
cak Londradan bulunabileceği aşikardır. 
Romanın bu yolda bir anlaşmıya mü • 

said davranmasının bir başk:ı sebebi de 
vardır: 

- İngiltere Cebelüttanğa., .Maltaya ve 
Suveyşe hakimdir. cKiıfi kuvvete malik 
olması şartile•, iptidai maddelerden mah
rum ve ahalisini beslemekten aciz olan 
İtalyayı ~·arımndasında boğabilir. 

Bunun içindir ki yarım asır müddetle 
İngiltcrcnin en sadık müttefiki olmuştu. 

Acaba tekrar eski hale gelebilir mi? 

İspanyol meselesi 
Hnbcşistruı hareketi aşılması imkansız 

bir münia değildir, hele Cemiyeti Ak -
vam meselesi bir kenara konulunca. Fil
haltık tnırıtere bu memleketi daha 1885 
yılında İtalyıtnlara teklü etmişti. 
İspanyol buhranı, eğer İtalyanlar A.lt • 

denizin garb havzasında yeni mevkiler 
l'lde <>tmPk niyetinde bulunsalardı anlaş
ma yolund3 deha ciddi bir kaya teşkil e
debilirdi. Fakat böyle bir niyetleri var 
mıdır? 

Snrdonyaya, Sicilyaya maille olduk -
tan sonra temenni edebilecekleri bütün 
strntcJik ınevkileri ellerinde bulundur • 
muş ~y1lm&zlar mı? Bu sual bizi bir 
başka muadeleye götürür: · 

- İtalyanın şimali Afrikada başka 
topra~lnrdıı, i'ilhassa Tunusta a~ba elan 
gÖ;:Ü var mıdır? 

1935 lanunusani muahedesi ile mu -
\'akkaten hudud harici çıkarılmış o!an 
bu iştiha ancak Fransa büyük bir zafa 
düştüğü zaın3n canlanabilir. 

Alman talebleri 
Almanynnın is'af edilmesi İtalyanınkJ

h•rdrn güç talebleri \'ardır. 

Trakyalı-

Bir göçmenin 
Acıklı hali 

Saint - Brice 

EvveJA vasati Avrupada milliyet pren· 
stbini Alman ittihadı lehine kullanmak 
hakkını taleb ediyor. Bundan da Avrupa 
mlivazenesinirı sarsılması, ve son kurba
nı İtalya olmıyacak olan bır hakimiyet 
doğma:ı ihtimalleri ortaya çıkıyor. Eğer 
Almanyanın bu talebi is'af edılirse İtal
ya tehlikeyi ncaba daha iyi anlıynbilir 

mi? 

... Sömürgelerin iadesi 
Almanlar üstelik eski sömürgelermi de 

istiyorlar. İngiliz matbuatında yapılmış 
olan geniş mikyasta bir fikir araştırma 
hareketi g&terdi ki bir çok İngilizler ou 
füıtıı ı:ulhun temin edilebilmesi şartile 
Alman talebini kabul etmek arzusundan 
uzak değillerdir. Buna rnuknbil toprak 
statüsünü bozmadan Alman menfaatle • 
rinl koruyacak bir kombinezon buluna
bileceğini düşünenler de vardır. 

Her iki sistem de vaziyetin en objek • 
lif bir şekilde tahlili esnnsındn dahi göz. 
önüne alınması icab eden ayni kayaya 
çarpıyor: Hiç bir zaman memnun olrnı
yan. her zaman fazlasını istiyen Alınan 
karakterinin hu herkesçe malfun olan hu· 
sus!yetine işaret etmek istiyorum. 

Bu sonuncu kayda karşı: 
- cAlmanyanın zorla aldığı veyn .\!

manyaya homurdanarak verilmiş müsaa
deler tecrübelerinin yapılmış olmasına 
mukabil ciddi ve açık kalbli bir alış ve
riş pazarlığuıın ender olarak yapıldığını 
iddia edecek olanlar çıkacakllr. • 

Mistr Charnberlain acaba bu usulü mü 
tecrübe etme!( istiyor? 

. Bu takdirde ha tırlıyalırn ki bu şekilde 
bır ameliye kuvvetli bir Fransanm \ ü • 
cudüne bağlıdır. 

Ben elimdeki müzekkereyi gösterdim. 
pnrasız olduğumu, soyulduğumu söyle -
dJm, fnkat. dinletemedim. Doktor garanti 
istedi Soğ kt · u a, yağmurda fena vaziyette 

Trakya göçmenlerinden Has3n oğlu 

Hasa!l bize yazdığı mektubda .şu acıklı 
hl\dlseyi anlatıyor: 

kaldım, ne yapacağımı şaşırdım. Vcrdl
Rlm g:ırantlyJ bana gene devlet vermlşt.1,, 
henüz bellnl doğrultamamış blr göçmene 
bu m•ıameıe ynpılır mı?. 

Bu garip hflaıseyı yalnız hem de h:ıtıt
leterelt yazmakla iktifa ediyoruz. Zavallı 

göçmenin mektubu sarih adresile beraber 

nr.zdi:nlzde mahfuz bulunmaktadır. Sıh

hiye Bakanlığının ve Trakya umumı mu 
fsttlşllğinin nazarı dikkatini celbedertz. 

Okuyucularımızın sorgularına 

ccvablanmız 

Anknradn. K. Tungut.'a: 

11- Geçenlerde köyden kasabaya gider
ken Ö!lüme bir kaç klşl çıktı, yanundald 
ıtadını almak istediler, benim mümnnaa
tnnı görünce üzerime çuUnndılar. Blr 
hayll dövdüler, başımı yardılar ve sıvışıp 
g!t Uler. Ben yaralı bir halde kasabaya 
g\ttlm, kaymakam bent bir müzekkere ile 
dispansere gönderdi. Hükumet doktorunu 
dispanserde bulamadnn. Yarnm gitUkçe 
fena bir şekilde tesirini gostermeğe baş
ladı, t:ıhammül edemedim, hük!kmet dok
torunun evine gittim, müzekkereyi gös
tererek tedavimi istedim, doktor ynrnmı 
yıkadı, temizledi, ilô.çladı ve sardı. Git
mek lstcdlğim zaman da: .:Nereye, dedi. 

-- Mektubunuz müsbet \ e s ı Ilı d •U
dlr. n:ıha açık, lsim ve mnknm t.ll.>!'ih e

derek yazınız. Hani tcdnvl ve ilaç ücreti?.• 
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Askerlik Bahisleri : ' 

Alman harb tibiyesinin 
son icadı: Şimşek harbi 

ispanyadaki muharebeler Alman nazariyecileri için 
mükemmel bir tecrübe tahtası yerine g~çti 

Hafif Alman ı.mklan ıon ıu,..a ııe bW yoktı§U Cınntuu.r&a.rkeflo 

İspanya harbin • 
den askeri dersler çı
karmak çok güç bir 
iştir. Bir taraftan 
harb sahnesinden ge 
len haberlerde ek -
seriya objektiflik ve 
kat'iyet yoktur, di
ğer taraftan da mü -
cadelenin hususi şart 
larmı gözönüne al -
mak, vasat derecede 
mücehhez bir mille • 

tin dahili çarpışma • 
sını mesela Fransa 
ve Almanya gibi iki 

büyük askeri devle ~ 

tin yapacakları harb
lerle mukayese et • 
rnekten çekinmek la· 
zımdır. 

Bununla beraber 
İspanya harbindf 
her iki tarafın da 
kullandığı Materie: 
b~kııİıından oldukça 
kat'i neticeler çı - Hafif A lman tanklarından birıiıin yakın dan gÖ'rii.nüşü 
karmak mümkündür ve şimdidaı biliyo- sür'at olarak meydana çıktı, çünkü ne et
ruz ki İspany<ı bu itibarla bir çok Avru- rafı görmiye, ne de ateş etmiye müsaid 
pa devletleri için bir tecrübe sahası tef • değildi. Ve bu tankları bu sür'atle kul .; 
kil etmiştir. ]ananlar ya yollarını şaşırıyorlardı, ya .; 

* hud da azim bir yorgunluğun tesiri altın-
Bu şerait altında •tanka 1arla tankların dan makinelerini idareden aciz kalıyor • 

amansız düşmanı olan ctanka karşı:t si· lardı. 

1filıların ne netice aldıklarını tedkik et • İspanyol harbinden şu netice ç1kmış 
rnek bilhas.o;a enteresandır. görünüyor ki tanklarda ağırlığı sür'ate 

16 mart 1935 tarihindenberi, yani Al- feda etmek manasına bir harekettir. Bila
manyanm kendisini askeri kayıdlardan kis zırhm mukavemetini arttırmak lazım
kurtardığı zamandanberi ve hele hafif dır. Zira asri bir harb sahası ağır mit • 
Alman t3nklarmm meydana çıkışlarından ralyözden başlıyarak 13 ile 47 milimetre 
sonra Alman na7ariyccileri büyük tank arasında değişen az çok otomatik topla
kıt'alarına gittikçe artan bir ehemmiyet ra varıncıy& kadar (tanka _ karşı) bir 
vermiye başlamışlardı, hatta müstakbel çok silahlarla doludur. Ve bu silahlar 1s
muharebcnin hiç df'ğilsc başlangıçta sa - panyol hüktımetinin ordusundaki Rus 
eece hava kuvvetleri ile motörlü k.ıt'alar modeli tanklara karşı müdhiş bir dü şman 
tarafından yapılacağını ve bu sahada ani olarak çıkan Alman materieli de dahil 
bir hareket yapanın zaferi elde etmesi olmak şartilı: fevkalade müessir görül _ 
muhtemel olduğunu söyliyecek kadar ile- müştür. Her iki tarafın yaptıkları tank 
ri gitmişlerdi. hücumlarının küçük bir ilerleyişi rnütea-

.Bir şimşek muharebesi olacak> diyor- kib akim kalmaları, bunun bir neticesi • 
}ardı, bu na?.ariye Avrupada ve bilhassa d' ır. 
Fransada oldukça büyük bir tesir yaptı 
ve istikbali fazla cesaretle keşfetmiye 

çalışanlar arasında bir zırhlı Alınan fır • 
kasının l\fajir.o hattını yararak bir gece 
içinde Paris kapılarına dayanacaklarını 
tahmin edenler bile görüldü. 

* · Halbulo hııfif Alman tankının İspan 
yada geçirdiği tecrübeden sonra Alman
yada askeri mecmualar seslerini hissedi· 
lecek derecede hafiflettiler. 

Zira İtalyan Kiat - Ansaldo tanklan gi· 
bi hafif Alman taklan da asri ctanka 
karş1> topların örtülü olan bir harb sa
hası için hem silahça, hem de zırhça gayri 
kafi görüldüler. 

* Almanların tahminleri hiltıfına tank -
lar yalnız başlarına hareketf' geçemiyor
lar. Mahvolmamak için topçunun ve pi· 
yadenin rnüzaheretine muhtaçtırlar. 
Şu halde h:panya harbinden ne netice 

çıkarmalı'? 

Evvela modern tan kda hem silah, hem 

de zırh fevkalade kuvvetli olmalıdır. Bu 
takdirde dahi tank müstakil b ir silah de
ğildir. Kendil'inin ölüm düşmanı ola!' 
tanka - karşı topların önünde biricik mü
zahiri gene topçudur. Topçuya dayan • 
madıkça kullanılamaz. 

Almanlar kE>ndilerine çok pahalıya 

malolan bu tt'Crübeleri gözönüne almış -* lar ve şimdiden gerek tabiyelerini, ge -
Bu makinelerin sür'atleri saatte 50 ki • rek materiellerini ci<'f(ştirmişlerdir. Bi

lornetreydt VE' lfi milimetreden eksik olan naenaleyh 19:~6 yılından kalma zırhlı Al
z1rhların1n kifayetsizliğini sür'atleri ile rnan fırkaları şimdi Fransa için pek kor
telfıfi edect'klerdi. Halbuki tecıübede · kunç görünmiyebilir. Fakat bu fırkaların 
tanka - kan:ı topların sür'ntleri tankla - İspanya harbinden alınan neticelere göre 
rın siir'atlı•rinde;ı fazla çıktı, ri'ğer ta - df'i1'i ..,tirilmis olarak gayet kuvvetli bir 
rafüın tıınkl,ır ırı 50 kilometreyi bulan Şfl kilrle mPydona çıkacakları gün uzak 
sür'atleri de lıaı bde istifade edilmez biı d<>ğildir. (Jour gazetesinden) 

Apartımanlarm parası 
- Sizin birçok apartımanLlrı-

nız vardı, onlar ne oldu? 
-:- Sattım? 

- Kaça? 

- Kaça sattığımı şimdi ha-
tırlamıyorum ama onların para
sile karım kendine yirmi tane 
manto, elli tane şapka, kırk tane 
elbise, on iki tane çanta yapur
mıştı. 

inci gibi 
- Kanının dişleri inci gibidir. · 
- Yok canım, şimdi uyuyor 

da öyle söylüyorsun .. uyandırıp 

Baş ağrısı . P 
Meşhur kutub kaşifi bit ~ 

~ir dostuna baş ağrısından fi 
yet ediyordu; dostu ~ldÜ~~ 

- Birader sen de ldJJlse .w 
b ~er· 

şine yaramıyacak kut \1 ıli6 

deceğine, .bir baş &ğrJJl roJf 

k<>.§fetseydin daha iyi olrnaJ .fJt' 

dı ., H . h de b~ . .. em ser.ın, eJ1l 

sin ·işine yarardı. 

Bit:remecilgr 
Bayan hizmetçiye sord~gıŞut' 
- Balıkların suyunu d 

•. ·1 mn mı. 
bakamıyacağımız için değil mı? - Hayu bayan! 

- Uyandırmaya ne hacet.. ya- - Neye değiştirmedin? '1•p• 
tnrken komodinin üzerine bı· - Ateş gibi yanan •kalbimi ayaklanr;.1zın altına koya- - Lüzum yoktu baY~rı~tiıt' 
rak.."llıştır .. şimdi getirir, göste· Nlsem.. dün koyduğum suyu içıP 
ririm. - İyi edP.r~-iniz, ayaklarım çok üşüyo.,., medecr. ~ 
--~~--~~~~--~-----------~--~~__;~~~~~__:...--___...,,, 

· ikisini birden 

ti, bayan, bunwı 

farkına vardı, me
rak etti: 

- Bugün, dedi, 
evi niçin iki kere 
süpürüp sildin? 

- Yarm izin gü-
nüm bayan. silip süpüremiyeceğim 

• Vestiyer2e 

o 
Müjde desenize 

cak, kömür olmuş. 
- Müjde, dese

nize bayan.. ben 
de kömür bitti, 

pılavı ısılamıyacağım diye korkuyordum.· 
Şimdi onJ kullanırım. 

• 
Dilsiz 

• Lokantada 
- Garson. 

- Efendim. 

- Bu piliç bir genç kız kadar güzel. 

- Öyledir Lay. 
- Evet, tabağın içinde bir tu tam kıv· 

rılmış ~aç bile var. 

Kasa kap -nmış 
Adam, tabancasmı 

kasadarın göğsüne 

dayadı: 

- Kasadaki par:ıyı 
bana ver. 

Kasadar duvardaki 
saate baktı: 

- Saat dört. Kasa 
kapanmıştır. Yarın 

gel! 

Lokaıhdı 
Müşteri bağlrdı: 

- Garson bu piliç 
sade deri ile kemlk. 

·-

Şu. getirdf.ğine kuzu eti deyip 
de beni abdal yerine koyma! 

- Emin olun kuzu etidir, bayım! .. 

Haydi çocuğum, şu ba~ndaki 

maskara külahını çıkar. 

- Evvela siz buyurun .. 
Olmaz, rica ederim siz buyu-

run l 

Şarkı söyleriın 
Taksiye binecekti, şoföre sordıı: 
- Sizin otomo· ~ ~ 

bilde radyo '\·ar ~~·{~ · ~ 
mıdır? ~~;.vı~~n~~-

- Yoktur ama • . 
bayan, bizim oto
mobil radyoludan .ec~~1l'l:tf:~CI" 
daha iyidir. Ben 
otomobil kullanırken daima 
r.im. 

• 
Şart 

- Kızımla 

- Kızımın annesini de 
götürmesi lazım. 

o 
P.afif ~eyler t 

Ç t k " kı·· k . ..., bilir ıı - an an cıa ço yu u.. ıı .. 
kadar yoruluyor· ~ 

sundur? t,;..$>~· 
- Merak etme· ~ 'J. 

yin hanımefendi, 

yorulmuyorum. 
-Anlaşıl-

d ı . Çantand:ıki 1,/ 

mektubJar hafif şeyler t'l}acak.. aş1' 
tubları filan gibi.. 

• 
S2çmalamak 

- Kocanız geceyi nasıl geçirdi· 
- Gene hasta idi 

doktor. Hem bu 
sefer çok fazla 
saçmaladı.. kendi ___ __.....,,,.. .,~.,..-'t~.'gı 
kendine: cHele bir 
iyi olayım, sevgili, ~ 

güzel karıcığıma ,1'~'ol' 
iki manto, dört şapka, altı çi~t .8~111r ~ 
yaptırayım• dedi. Sonra da, ı:~ ı j 
nıaz, eski borçlarını ödiycceg 

etti. 

o 
İsraf 111' 

Kadın - Gene bir paket sigıı~ 
m1şsın, artık bu kadar israf fazl

9
· 

'1 
Erkek - Sen de iç;yorsun yıı·eriP ti 
Kadın - Ben senin gibi parıı ~ali''~' 

kakt&n almıyorum.. Senin sigııt 
dan içiyorum. 

N. ükAfa~~ 
- Baba ll ıl 

birinci oıursat'1' eeer 
"k.f"t .;et ne mu a .. 

sin? . stC\~f 
B. ')11 tıC / _ ızı .

111 . rJel'I .ıti 
nen in defte , Jıı'" 

eJci.111 
rırım.. Y 
yaparsın! 

Sakın stl 
Bu sabah , 

- l>lf 
çok bcnziyeıı 

dıtJl · dama rastla o 

Garson sordu: 
_Tüylerini de ge- Erkek - Kanm da istasyonda bekli.yor. En iyisi §imdi imdad t§a.retini 

tireyim mi bayım? treni durduf'nıaktır .. istasyona kadar olan ııolu yaya yürürüm.. 

çekip 

_ Sakın b8Il
9 1 

ollı.ı ' 
beş lira borc 

ödcmiycsinl 
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Profesör J.\ttazhar O..,manın 

bir yaprak hatıralarından 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ar as, T ev/ ik Rüştü 
tımarhanesinde işunuş 

Mazhar Osmanın 
alemleri tertip 

tetkike gönderilmişti etmediğini 
-1-

t Profesör Mazhar Osman Umıan anla-
1~or: 

Şişli 
edip 

Say fa 9 

Güzellik enstitülerinde 
kullanılan yeni usuller 

Mütehassıslar " artık operatörün bıçağına lüzum 
kalmadı, parmaklarımız ayni işi görüyor n diyorlar 

Paraşüt açılıyor 

Habcşistanda nakliye vasıtalarının u
laşamadığı noktalarda, karakollar kuran 
İtalyanlar, orada barınan askerlerine er • 
zak yetiştirmek için, tayyareden azami 
mikdcırda i-stifade etmektedirler. 

İstenilen §Cyler, hatta canlı kuzu ve 

Bqtıca kahkah.4 adaleleri iı.ıerinde ya· 
palan ma.sa;. 

Paro.§Üt açılmadan emıel 

Yerde 

koyunlar paraşütle, istenilen mıntok.ıy::. 

atılmaktadır. 
Tayyarenin bugünkü harb tabiyt ~ nd 

ne mühim rolü olduğu, Ifabcşlstaı laki 
tatbikı:ıtile bir kere dahı:ı ,anhışılmı~ l.ıu -
lunuyor. 



10 Sayfa 

l F!>,~oğraf tahlilleri-
Omidsizlioe düşmemesi lazım Kendisini göstermesi beklenen 

gelen bir küçDk bir tip 
Samatyadaıı S• 

Wıaddin '°"' • 
yor: 

- Şimdi bi,. rı· 
f'O/jım, ileride Z<.>n

gin olacak mıymı1 
Umidsizllğe düş

mek iyi bir şey 
Cieğildir. Herkes 
için zengin olmak 
imkitnlan varsa 
da ıstek!er, aşkın olmamıldnr. 

* Kanaatkarhk ve buyuk emeller 
Tokat okuyucu

Adapazan oku .. 
vuculaf'1• 
rmzdan Nuredcfüa 

1 

cı. kcmıkterin.in 
ıahlilini isriy~ek 

IOf1ıyot'! 

- Muvaffak o· 
lacak mıyım.1 

Kendini mey • 
dana vurmıyan ze.. 
kirlar, ayni suret. 
le çalışmak.ta devam ederlerse muvaffa

kiyetlerine yol açmıı oldukları gibi gene 

sessizce menfaatler toplıyabilirler. Yal
r.ız. büsbütün içe kıvnlmak ta iyi bir şey 

lanm.ızdaa H. Ol- değildir. Biraz taşmak ve kendini gös -
gua ıonıyM: termek de lizımdır. 

* 

- MuvaffcıJc o.
la4Jk ınıyım1 

Büyük emel· 
ler peşinde koş -
maktAna 'll urilf. 
iktifa edip kana -
atltir dananmalr 
daha faydah olur. 

Neş'eli olması lleklenen bir tip 
Ak.saraydan Ne-

cati karakter.nin 

tahlilini ü;tiyor: 

Durgun ve tu • 

tuk olınağı, girgin 

~ neş'eli olmak • 

la mübadele et • 

mesi lazımdır. 

* Mültefit davranan bir trp ~ 

özenir. 

Kilisien Naz
mi de korakteri11in 
tahlilıni stiyor: 

Nazik ve mülte
fit davranan bir 
hali vardır. Ka -
dın mevzulartle 
meşgul olmağı ge
ri bırakmaz. Gü -
rültücü ve kavga. 
et değildir. Şıkhğa 

* lntizamsever bir genç 
Okuyucu

Uınmızdan Kazım 

Ôz1 ın da karak • 
teri•ıin ' tahlilini 
istiyor: 

* GörUnmiyen kıymetler 

* 

.4nkanıdan. Mus· 
tafa imzasile so
ruluyor: 

- Mut1Gffak ota-

GOrünüşe veri· 

len kıymetin gö-

rüruniyen kısım

Jarla da takviye e· 

diJı~ lazımdır. 

Dürüst bir genç 
M. Doğan imza• 

sile sorulan da şu: 
- Muvaffak ola· 

cak Tmynn? 
Kuvvetli ener· 

jiler, dürüstıuk-

lerle takvıye edıl· 
dıkçe muvafüık\. ·~ 
yelsizlik ihtuııal· .._ ı 
leri azalır. ::>!. • 

* SözUnU esirgemiyen b:r tip 
lzmirden Ethem 

de karakter'aun 
tahlilim istiyor: 

işini ve hesabını 
bilir. Gelişi güzel 
samlınl ve dost ol· 
maz. Menfaatle
rinden fedakarlık 

yapmak istemez. 
Sözünü esirgemez, 
müşküllere karşı 

kendisini müdafaa edebilir. 

* 

SON POSTA 

ı Ziraat: Türk merinosçuluğunun 
Bir ltm.n defteri - Bu 1s1m Ue çıkmağa 

J _____ Y~e_n_i~n_e_ş_ri_y_a_t_ 

::;::::~·s:m::.::: ;::~ bugünkü vaziyeti 
t11nı!ınd:ın çıtanıan bu havacılık ve spor ~ 

nıecmuaamın 209 uncu sayısı lntışar etmiş- (Baştarafı 6 ncı sayfa.da) Fakat sevincle kaydedebiliriz ki. ~ ~ 
tir. kıvırcık.larınuzın kanına Merinos ı~aıu ilk n<'.silde tesbit edilen neticeler ço ı,ıt 

Malla - Muğla Halkevl tarafından ayda katarak, bu kan nisbetini gittikçe ar!ır- Il"Jdbcıhştır. Müstakbel Türk Merinol ,r 
b!r çıkarılan kültür ve tarih mecmuasıdır. mak ve böylelikle hem yerli kabiliyet- şirndidl!n babalarının iyi taraflarıtı•a ... 1' 
11 l!lcl sayısı lntl.şar etmlştlr. fori korumak, hem yeni soyun üstünlük- hih olmuşlardır. Kuzuların hızlı b ~; 

idare - Dahiliye Vek:fıJeU tarafından neş- bıJ " 
rtdUmette olan bu aylık mecmuanın 115 ın- lerini elde etmek durumundaydık. .mesı. daha büyük ve etli olınasl d ıe' 
el st-.yısı çıkmıştır. Bu sayıc!a kanun, nizam- * susiyctin ilk adımıdır. (Merinosıar 1 

name, t.:ıllmatname, tamım. tekaüd ve ye- Bu iş için kafi mikdarda damızlığa fh· bJyı.imc; Son Posta • 14/9/937). .. ..A 
tJm muamelelcrlle Hasan Şükrü Adal ve Sa- ilk nesle aid yün kalitesi, henüJ~I':, 
bit Aykutun mesleld yazıları vardır. tivacımı? vardı. Hükıimct, çok ince bir k gua-'" 

1 l·t.ı·na ı·le, Avrupanın en tanınmıc mücs· ileı i olmamakla beraber, küÇÜ . - --tJl1 
Çocukl:ınnuz için manrameler - Em n :r li~~ •. 

Aıı Slp:ı.hln1n yazdığı çocuk şllrlerlnden mü- scselcrinden damızlıklar seçti ve bunlar cek lr.ad2r değildir: Fabrika yf' 
rekkeb olan bu klt.nb 1ldnci defa temlz blr içi:l yüksek fiatlar vermekte tereddüd rı!'lda yapılan bir tahlilde, ilk nesliO ~ 
tnskt ile basılmış ve satışa çıkarılmıştır. ctme:!L Damızlıkların getirilişinden S"n· nü şu notu almıştır (29-30 mikroıı _1,JI 
Ml\arlt Vekaleti M. T. ve Terbiye heyetince ra ilk i olarak bunlar için Karacabey ı;k, 2. C kaliteden, vasati elyaf ~ 
bütün llkmekteblere tavslye edilen bu şiir ı ' ş .. . . . . . İn dan P"'" 
mecmuasında 66 çocuk .şllrl toplanmıştır. harasında mustekil bır (Mennos yetıştır- 26 milimetre. celile bakımın ""-. 
Hepe;! de &lll~ bir çalışmanın mahsuhidür. me çiftliği) kurularak. işin idaresi de knr.m isteğine uygun, vasati elyaf fi 
Çocukların en çok sevdikleri küçük hayvan- miitehassıs ellere bırakıldL luğıı bakımından fabrikas)ona. el~ 
ıardan, tablatten, çiçeklerden, mllll duy- 0 , 1 d 1 t b . e 300 bin lira kadar d0~il.) Bu tahlil şübhesiz tek bit ıı . .tııt· 
gul&.rın112dan ilham alınarak yazılan bu ~ 1 ev P u ~ . . " n.:-r.indir ve bir örnek olarak konJ1l~·-Jı 
manzumeler arasında "ocuğun küçük zekA- parR ayırmış ve getırtılen bır mut<!hassı- _1.cı "" 

~ Maınıefih ilk nesilde bundnn faz-- .... 
smı muhteıır terbiyevi mlsallerle takviye e- sa mükenunel bir program da çizdirmış- dJ, il" 

den, yalancılık, kıskançlık, hodblnllk gibl tir. Nihayet ilk koç katımı mevsiminde, beklenemez. Yünün iyilik evsafın~. 
kötü huylan11dan sıyıran ve fenaya karşı ço- MerisonJann Kıvırcıklarla melezleştirıl· kım şarti.arının da büyük tesiri /gffl 
cuğ:.ı dnlma duşman eden birçok şllrler var- . . . . . . . .• (Et ve yün verimi: Son Posta • 24/B 

1
-

dır. Her nllenln çocuğuna seve seve vereceği mesı ışıne gırışılcll. Fakat bır koçun tabu Bu sebcble yün kalitesinde bekl~..JJ 
özlü ve faydalı blr kltabdır. s•ıreltc yılda 30 nihayet 40 koyuna aşa- baV-... 

b!lıii"ini düşünürseniz, eldeki mahdud üstimlüğün, yalnız kanla değil. -jflll 
Annelere Ötüt - Çocuk Esirgeme Kurumu 0 d:ı istihsaline çalışılmaktadır. Jtlef ,11, 

Genel Merkezi sıfır yaştan blr yaşına kadar d:ımız!ıklarla bir yılda kaç kuzu alınabi- "e P"" 

1 yetiştirme teşkilatı her yıl, bu gaJ ..ı 
çoc~un nasıl bakılacağını öğreten Anne e-1 Icceğini tahmin edersiniz. İşi hızlandır- dft .... W 

Öı:.- ·- birin ı ld bastırmış 1 s~irü bakımından, kuzu bakımın -: H re ,,ut un c sayısı yen en - k d koçtan çok sayıda l{uzu Ol' ... ~. 
tır. Blrtncl aayı öğüt blrer aylık yazılmış 12 m:ı ' az sayı a rd B 

1 
husu..,unda velhasıl yetiştiricilikte il' 

tane mektuptur. almak mecburiyeti va ı. una çare 0 a- lük gösterenleri nakdi mükafat te~ ,,ol 
İklncl aar- öğüt: Çocukların nasıl besle- rak ta, fennin en yeni bir usulü SovyE:t teşvık etmektedir. Yalnız geçen yıl ,ıl' 

neceğlııl ve mamalarının nasıl hazırlnnaca- Rusyadan sonra ilk°defa Türkiyede tat- lir:ı VE'rildiğini öğrendim. Ayrıca .. :/>ol" 
ğını öğretir bikn baclandı. Bu tıSul, koyunları, l:oi- lıı 

:r nm:ların bakımında hususi bir ro .,; 
Her ikt Öğütleri isteyenlere 

sız olarak gönderir. 
kurum para- laı-rlan alınan sperma (meni) ile s•ln'i y"1ich ziraatinin tamimi de gözdetl ıJ ~ 

surette nşılamaktır k~ bu sayede bir koç- tutulm3lllaktadır. Bunun için ın~iı1' 
tan yılda 30-40 değil, en aşağı 300-40~ vonca tohumu tevzi edilmekte, k 0Y -" 
k•ızu :>lmak imkaru bulunmuştur. (Sun 1 imhıylık gösterilmektedir. Geçen ;it 
tohumlama: Son Posta - 24/7 /937) 1935 2900 kilo yonca tohumu tevzi ed1 dl 
me·ısiminde, ihtısasını ~usyada yapan Kaldı ki, Merinos sayım vergisinde~ 
b:r mütehassısımız, bu ışde çalışacak ve syrı bir imtiyaza maliktir: Bir yer~. 
tcr?nerleıimizi bir kursa tabi tutarak ye- yu-ı 40 kuruş verirken o 20 kuruş 'ti 
tıştir<li. Ve o yıl Merinos bölgesinde bir Niha\•et yetiştiricilere, elde ettikleri ~ıJ' 
çnlr ic;tasyonlar açılarak 18 bin koyu:ı, kilo Merinos yünü için, ayrıca 15-30 
Merınos tohumuna aşılandı. Bu rnikdar ruş p:im de verilmektedir. dil 
ve teşkilat, mütea~ip yıllar~a daha çok Hü!fısn, Merinosçuluğumuz çok orı'\~ 
genişletilerek, 52 bıne, 13~. b~e çı~anldı. bir dunım içinde bulunmakta ve en I<" 

l\lodem Türkiye - Yeni lntışar ctmeğe 
bı.şhyan bu haftalık meemuanın ilk sayısı 
temiz blr kapak lçlnde ve dolgun blr mün
derecatıa çıkmıştır. En olgun bnzaları top -
!ıyar. bu mecmuanın bu sayısında Muhnr -
rem Fey::lnln slyasl milsahabe, Peyami Sa
ra:ım Modern Türk kızı, Sallh Muradın Ze
hirli cauar, Besim Koşalayın Fraklı, Smo -
kl'lll sporcul:ır, Hilseyln cahldln SUmer ta
rihi, Abidin Daverln Denizlerde slli'ıhlanma 
ıuızırlı6'1, Suad D~rvlşin Saç ve Kadın, A -
k:lgündüz'lin Küçük hikaye,, Faik Sabrının 
En Küçük Devlet başlıklı yazılarından baş
ka bir çok resimler, küçük yazılar vardır. 

tık sayısında seçilmiş yazılarla intişara baş
hynr. bu yent mecmua okuyucularımız için 
faydalı ınünderecatı havi bulunmaktadır. 

!?; Kanlı Koca - 25 kuru§luk kltablar se
risinden olarak bu isimde yeni bir roman in
tişar etmiştir. 

--------~--------~~----------
K!lyıp - 1926 yılında Edirne Ziraat mek

kblnden aldığım tasdlknameml zayi ettim. 
Yen\slni alacağımdan esklslnln hükmü kal
mndığını ilan ederim. (1025). 

Gönen: inhisarlar Eksperi 
Nuri Aysun 

SELANIK BANKASI 
T~ls tarihi : 1888 

• 

Bu yıl ayni iş daha buyuk rnıkyasta bir di.izen içinde yürümektedir. fabri ·ıo 
dl'vam edecek ve böyle tedricen daha nın a:adığı kalitede 2 milyon 850 bi..11 :it· 
çok koyundan daha az bir zamanda Me- y\\nün temini b"r kısa -zamnn mesel-' 
rL'1os kuzusu elde edilecel}tir. Tan17l-11lıı" 

Merinos fabrikasının açıldığı gün, 'für- SORGULRRA CF.VABLARll\llZ: 

ki_·~dcki ~erinosçuluğu~ rnikd~n. ~~yle -" 
gösterilmekteydi: Merınos çıftlığınde Eskişhlrde, Sivrihlsarda tannunaa 

17ı1 diş~. 1182 erkek safkanlı Merınos; 

1 

ntud Kıyran'a: ~ .,ı 
• M i ı - Kendir ziraatı hakkında bun ~ 

3S03 dişi, 623 erkek yarımkanıı er nos... oüddet evvel gazetemizde etraflı yasıW' rl~ 
Karacabey harasında 1480 dişi yarıınkan- mı..ştL l8 ve 25 Ununusani Ue ı şuba~ ti 'I' 
lı M.l:rinos ... Köylü elinde de 4715 dişi, S!ln Poc;ta'ları okursanız, sorgularınııııt 
31'7 erkek yarunkan, daha doğrusu bi· t'ln cevabını tafslllitlle bulursunu~ ~ 

ı · iftl me mahsulü Merinos X Kı- 2 - Kendir ziraatı hakkında tttrıcee .Jdı'! 
r ncı ç eş mış ııcı eser vardır: Blri, (Llfi nebati 93'' 
vır<'ık melezi vardı~. Toplarsak ~epsi zın zlra~t ve san'aUarı) adında olup. l ~ 
11719 u dişi, 2122 sı erkek olmak uzere Kader matbaasında basılmıştıır. )fil .,ı 
13841 aded yapar. Merinos bölgesi hari- Ali Kemfı.l, sayfası 120, flatı 100 kurut' ~ 
cinrlekilerle birlikte bu yekUn 15 blne Diğeri. (Kendir) adında olup İstanbul ~ 

Kararlarda te • 
reddüd; icabında 
kat'i ve lüzumlu 
hareketlerin, ham 
lelerin yapılma • 
sına mani olur. İn

Sık sık karar değiştiren bir tip İdare Merkezi : İSTANBUL (GAT...A'!'A) 

vaı·maktadır. dir fnb:1kasınca ltalyancadan tercü~ 
b

. 
1 1 

rllmlş ve 1935 te Vakıt matbaasında 
Görüyorsunuz ki, ta ıate bağ ı o an mışbr. 64 sayfadır. 60 kuruştur. -1 

Merinos yetiştirilmesi, en hızlı usul ile 3 _ Gerek gazeteleri, gerek ldtatJ&a" 

tizama alaka göstenneQ, tistüne bqına 

dikkat etmesi muvaffakiyetlerini kolay· 

la~tırabilir. 

* 
Dikbaşhhk, azim ve sebat 

Orhan Gü1'man 
ilimli. okuytıcımn.ı.ı 
da pnu soruyor: 

- Muvaffak ola .. 
cak mıyım? 

Kararlarını sı~ 

değiştirme-

dikçe, zekasını 

ciddl mevzulara 
hasrettikçe isteği-

Tü,.kiyedelıi Şa~leri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubelıa-i : 

SELANİK - ATİNA 
Yozgaddan Kork ne kavupbilir. 

maz d4 ka:rakte - • mun. tahlilini İl • 

tiyerek soro.yor: 
- Nanl bir mes 
lek ıeçmeliyim.? 
İdari işlerde da

ha çok muva.ffnk 
olabilirler. İsmi • 
ne uygun ve ce -
sarete bağlı mes • 

lekh:rdcn bınni seçmelidit. Dik.başlılığı 

azim ve ıebaUa mübadele etmelidir. 

* Maceraya yol açmamak IAzımdır 
Adapazan oku-. 

11ııcıılarımız0 

da~ Şanscl :.oru
yor: 

- istikbalim na. 
sıldır? 

Sevgi ve heye
can mevzulctrıra 

maceraya yol aç· 
mıyacak ~ekilde 

idare etmek la· ... _ .. .,. 

* Her nevi banka muameleleri 

Serbest ve girgin olmıyan bir tip Kiralık kasslar servisi 

Yozgaddan Ne.-------·------~---
ıet te karakterinin 
tahlilini i6tiyor: 

Sokulmaz, ser
'best ve girgin de· 
ğildir. Muhitini 
bulduğu zaman tu
tukluğu kalm&z, 
açılır. Başkalarına 

bağlanmakta te
reddüd edebilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili ·kuponu 

ı\ 

İsim • • • • • 
Adre.s • • • • • • • 

DİKKAT 
ı Fotograf tahllll için bu kuponlardan 

5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

I~ •; 
1 

t 

:ı 

İlan Tarif em iz 
-

Birine! •ahile 400 kııruı 
I kinci aah:le 250 » 
Üçüncü ıahi.le 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç aahi!eler 60 » 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tar;femizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve ~eyrek sayfa 
ilanlar için a)TI b.r tarüe derpi~ 

edilmistir. 
Son Postn'nın ticari ilanlanna aid 

işler iç;in §U ndrf'se müracaat edil
melidir: 

bJincılık Kolle!dll Şlrketı. 
K:ı!ır:ı:r.:ın:ıade ilan 

An!>ara caddul 

bllP, çabucak olacak iş değildir. Bu r/\- k'tabcıya gettrt.eblllrslnls. 
kamın ancak yıldan yıla çoğalması, ka· e 
nm ı. inci, 2 inci, 3. üncü gencrasyonlar
da temizlenmesi beklenecektir. Sonra 
her yıl doğan kuzuların yarı yarıya er· 
kek olacağını ve bunların kasaplığı gide
ceğini de hesaba katmak lazımdır. 

•----·, Balıkesirde tüccardan ft M1nnu-

1'lehnted Kanpl'a: _.; 
Soya fasulyesi hakkındaki sor~ 

husust bir mektubla taf.sllii.t gönder~ 
Ta~ 

GözlOk reçetelerinizi yulnız Kıt'; 
zuk eczanes.nde yaptmnız. Kanı.Ll • 
gözlllk servisi zengin ve ınutt:0,. 

.~ -A' çeşidlerile profesörlerimizin JJJ&uf 
" ~ hnrı takdiri olmuştur. Gayn reıı 

INGILIZ K A N ~ö~~rdeE s~;tA N E S 1 
BEYOÔLU - 1S'I'ANBUL 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sahn Alma Komisyonundan : s-JJ 
Muhafaza memurları i ~in 1135 takım elbisenin 22/3/193

8 
1 - Gümrük 

günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasml~nan tutan (17,025} lira ve ilk teminatı (1278) liradır. 

3 - Sartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. -~ 
' . d b. t . . kadar 2490 . 4 _ is:eklilcrin o gün eksiltme saatın en ır san evvcııne Jll O" 

kanunun 32 ne! mnddesi hükmüne göre hazırlıyacakl.arı teklif mektublar• 

lata eski İUıaliıt Gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. (1053) 
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Yunanistanla aramızda yapılan yeni Yugoslav Başvekili Et fiatları bugünden 
muahede dün parafe edildi istan~!~a~eC:yrıldı itibaren ucuzluyor 

l>on ve müttefik Yııgoslavya ile Türkiye Btl§Vekilleri Haneye köpcünde verilen 
ziyafette yanya•a 

(Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) beyanatımda da işaret ettiğim gibi Mı:, 

Bı·r a k • ilit' .. fr . 1• 35, keçi ve manda etinin kilosu 25 ku- zı yanlı§ telakkilerin neşriyat sahasına: s en ıram mu ezesı .se am .. 
re"'""'· . :~- tmiş band y 1 rııştn.n satılmaktadır. Mezbaha rusu - da girmek fırsatını bulduklarını esefle 

~~ını llJ e ve o ugos av d . .. 
ile Türk milli 1 1 t G _ mun a yapılan tenzııat dun sabahtan görüyorum. 
rek gann im~ marş a~~ ça mış dıırşın. dae itibaren başlailll§ olduğundan et bir Yersiz ve hakikate ay kın iddiaw 

~ ......... eve gert:A garın k 1 d d'· d b günk' - f. ·· k d hük' • ı· · ıl -b;r.iken halk dost ve müttefik Yugoslav ç? yer_er c un e u u ıat uze- ~ısın a.. w ume ımızce yap n~ l>u-
yar..ın Başvekilini büyük ve samimi te- nnDd~~ satbaılmhıştır: .ba yukd fhed~karhlıg~· vatand.aşlanma hır ke-c 
zahüratJa alkışlamıştır Muhterem mi _ un sa tan ıti ren mezbaha res- re a a ıza e ıyorum. 
safirim.iz halkın tezah.. tına büyük mi hayvanın ayakta yapılan tartısının Ank~rada ittihaz olunan karardan 
bir m~uniyetle muka~le ebruştir. göstereceği tam siklet üzerinden kilo sonra dstanbulda et fiatları kasaplar 

Muh . ba;;ına yüz para, istihsal mıntakasın - ta'"ciından yavaş yavaş yükseltilmiş ve 
terem mısafir, Haydarpaşadan dan kesilmis olarak gönderilen hay - bu keıe yapılan tenzilat esas fiat üze .. 

Akayın ba~raklarla sü.sl~i~ olan. hu- vanlardan kilo başına beş kuruş, sakat rince hiç bir tesir yapmayıp, fiatları 
sus1 Kadıkoy vapuruna bınmışlerdır· olup da ayakta duramayıp baskülle tar ancak eski seviyelerine irca ebniştir~ 
Kıymetli misafirimizin gaz.etecilerle tlJanlarrlan et sikleti üzerinden kilo ba- yolunda ortada bir dedikodu dönmek ... 

hasbıhali şına beş kuruıı, domuzlardan et sikleti ted:r. Bn iddiaların hiç bir esasa da .. 
Yugoslavya BB§vekili Doktor Sto _ üz'!rinden 6 - 6 kuruş olarak alınmağa yanmadığ~ ve hakikatten !.amam~ 

yadinoviç'i Haydarpaşada istikbal eden başı~tır. Belediye bu suretle mez - ~zak. oJdugunu rakamlarla gostcrm.ek 
muharririmiz ve gazeteciler muhte _ baha rüsu.mundan bir mikdar kaybet- ıstenm. . . • 
rem Başveı..:1 Kad k- ' d .. mektedir Haziranda hükfunet büdce - 15 İkıncıkanunda istanbulda Kara-

.ıu e ı oy vapurun a mu- · 50 55 D - 60 70 
laki ohnuşlard Ank d b" .. k sine İstanbul belediyesine mezbaha rü- m:ır. - , aglıç , Kıvırcık 65 - , 

baıt (Baştarafı 1 inci $ayfada) ı lan alakadar eden bütün :meseleler üze • mernnuni.vet v:· tv1k iyı~r~t:larl~~~- sumundan kaybedeceği mikdara teka - Süd KuzuSu 80 - 90, sığır 40 - 45, dana 
ha anı ekselans Metaksas iJe Rumen dış rinde • ki bu gayet tabiidir - fak.at ayni ~~ b k k 50 1 t 
ııı.~nlığı müsteşarı ekselans Comnen bu zamanda umumi politika meseleleri üze- nen büyük misafirimiz gazetecilerle ül etmek üzere tahsisat oyaca tır. Şmrub şt u . h ft d . 
~nı bi:- hasbıhalde bulunmuş, Türk gazete- H=ızirana kadar belediye mezbaha rü - u a ın son a asın a :se: 
falca 1 s~at 20,20 de mihmandarları ve re- rinde de ne derece tam olduğu bir derece cilig-inin bu··yük bır" hızla inkış' afından sumundan yüz elli bin lira zarar göre _ Karaman 50 _ 55, Daglıç 55 _ ~O, 
tr t erındeki zevat ile birlikte hususi daha sabit olmmı.tur. 60 70 K 55 65 S -enı ı _,. ha.raretl ve · . il bahs tmi f cektir Kıvırcık - , :uzu - , ıgır 
l) e stanbula hareket etmişlerdir. Bu sahada müteaddit nazile meselelere e samınuye e e ş ır. Ka~ap dükkanlarında hayvanlar par 40 - 50, Dana. 50 kuruştu. 

tem 
0:.~e rn~ttefik devletlerin muhte • temas ettik, ve müttefik surette ve sa .. Bay Stoyadinoviç gazetecilerin sor- çalr.nmadan bulundurulacak, ancak Şu halde Ikincikanunun 15 indeki 

Ceı·ı umessılleri, istasyonda Başbakan rih olarak gerek memleketlerimizin, ıe - du~lan .~a:ıere karşı, ~~.ı:?a.~ fev- müşterinin karşısında parçalanacak _ et fiatlarile Şubatın son haftasındaki 
!tü a .. Bayar, Dış İşleri Bakanı Tevfik rck umumi sulh davasının menfaatlerine kala.de ıy.ı ıntıbalarla dondugunu, çok tır. Bu suretle halk etin mahiyetini gö- et fiatlanm karşılaştıracak olursak, 
tıeı§du Aras, İç İşleri Bakanı ve Parti gc- mutabık knrarlar aldık. samımi .. bır hava içinde karşılandıkla - zile görebilecek nisbeten aldarunamış bunlarda bir yükselme kaydetmeğc im 
•kı· sekreteri Şükrü Kaya. Vekiller, Riya- B k d h tli SUTet4.- mı'safı·r • k ' ~ ıcurnh b . • Ü u a ar arare ı.c: ~ rın:, ~uza erelerin d~w ~~i samimi ha- o!ncaktı-. Etler üzerinde cinsini göste- kan yoktur. 
'Usi kal ur d~şy:~~~~ cs:.fal ner ve ~u- perver olan bu ,;izel hükıimet merkezin- va+ ıçı~~~ ce:e!an ettıgını, ~tant dev- ren damga bulwımıyacaktır. Belediye Bilakis dağlıç etile Süt K.uzussnun 
~an B em k:lret to~ ureyyAa kAnden 

1
: j den gönderdiğimiz samimi selamları Bal- le.lerının butun temas edılen mesele- halkın et alırken aldanmaması için ke- l 5 İkincikanun tarihindeki fiatlarına 

\> • aşve ii e musteşarı. n ara va ı 1 . k 1 1 d h h f ınd k' f' ~ 
~ ıye re cvza andogan An- : . . . · M- k h t d h ~· 
e beled' isi N d T w 
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kan antantı memleket erı o uyucu arını - er e cınfikir olduklannın bir defa ,.;, sıg-ır eti satan kasaplarla koyun eti n:ıznan Şubatın son a tas a ı ıa..-
"'ta gamizon kumandanı General 'Ke _ za ıletme~ızı. ~ıca ~enm. _uşter1eA 1 

a - a a.. tezahür eylediğini, aradaki dost _ sat~ kasaplan ayıracaktır· Iarı daha dü~üktür. 
"'ıaı a··k . tı hareketımmn daıma, bugun se ama - luk bağJarının bir J<at daha kuvvetlen- Belediye şubeleri bu sabahtan iti _ Diğe:- taraftan mürakabe komisyomı 
L O Çe, kordıpJomatjk, dış işleri ba- d ğ . · ıik . . t' J • aynini d' w. . l d b't '}.. d.l f. tl 
"*lllığı El R ı ımız ıyı verıcı ne ıce erın ıgını an atmıştır. haren faaliyete geririlmiştir. Kasap tarafın an ks ı ve. ı an c. ı en ıa a .. 
111 ve en, umen elçilikleri erka· kt d ed ~· k.at'i kanaa- r h f 1 f t 
~~Ankara merkez kumandanı, emniyet ;erme de evam ecegıne .. Muht~~cm B~vekil Yu~oslavya mec dükkanlarında yapılan et s~tışları sı - nn son ~. t~ ~n ~ı~~sa- ıa :nan~~ • 
~ lıdürü tarafından selamlanmış ve mu- ım var ır. ~ısınde budce muzakerelen başlıyaca - kı kontrolden geçirilmektedir. Bele - ~n pek cuz ı bır ~uş~kluk gosterdıgın! 

d lllerasimle uğurlanmışlardır. ~n~ra 28 .<A.A.) - Balkan an~~tı gından dolayı acele dönmek mecburi - diyPnin neşredilen et fiatlan azamidir. soyliyenler de vazıyeti kavrayamıyan .. 
ltı~Yni trenle Elen ve Rumen matbuat dmmı konseyı ~aşka.nı Metaksas, Türk yetinde kaldığını söyliyerek pek fazla İsteyen kasap eti daha ucuza da sata - lnrdır. 
le;ne~nıeri de İstanbula hareket etmiş- matbua~ına aşagıdakı beyanatta bulun • meşgul olmasına rağmen bu konseyde bilcecktir. Tesbit edilen fiattan yükse- Şubatın son haftasındaki fiat1ara 
tar Ve ıstasyonda Türk meslekdaşları ta- muştur· de bizzat hazır bulunmayı ihmal etme- ğinc> et satanlar en ağır cezalara çarp- nazaran tenezzül mikdarı halkın en 
~ndan uğurlanmışlardır. - Türk matbuatının güzide mümessil- diğ!ni ilave eylemiştir. tırılacaklardır. çok istihlak ettiği karaman etinde va ~ 

da· llkara 28 (A.A.) _ Balkan antantı !eri vasıtasile Yunanistanın dostu ve müt- Hasbıhal arasında gazeteciler: cBal- Valinin beyanatı sati olarak 12,5, istihlakatımız arasın ~ 
bu~ konsPyi başkanı Metaksas, !stan - tefiği asil Türk milletine hararetli seliim- kan Antantı devletlerinin İtalyanın Bu hususta Vali ve Belediye Reisi da karamandan sonra gelen h.'llzu etin-
bu hareketinden evvel Balkan mat - Iarımı gönderiyorum. Haheşistanı ilhakını tanımağa karar Muhiddin Üstündağ şu beyanatta bu - de vasati olarak 1 O kuruş, kıvırcıkda 
dittı Inümessillerini kabul ederek ken- Asil Türk milletinin yüksek zimam - vc:-.meleri hadisesinin Balkan Antantı ıunmuştur: vasati 12,5 kuruş, sığırda vasati 1 O ku· 
tu.ı-~tine aşnğıdaki beyanatta bulunmuş - darlan ile her yeni tem.as, ünyonumuzun devletle.::ile İtalya arasındaki münase - - Hiikfunetin hayatı ucuzlatmak te- ruştur· 

derinliğini gittikçe daha bariz bir suret - bat~n daha fazla inkişafına medar ola- şebbüsü yarından itibaren ilk semere _ Bu kadar büyük nisbetlcr önünde 
te göstermektedir. ~ cağını tahmin ediyor musunuz?:. de - sini veriyor. İstanbul halkı yarından tenzilatın azlığından bahsetmek için ltıa ....... Mesaimizin sonünda Balkan antantı 

til tbuatı mümessiJ!erine hitab ederek 
~ı~!;~dikleri iş birliklerinden dalayı ken
betı ıne teşekkür etmek ve elde edilen 
~ Çelerden derin memnuniyetimi bil • 

;;nek ile bahtiyarun. 
..... ~lkan antantı azaları arasındaki te -
... .,Ud" un, değil yalnız hassaten Balkan • 

Büyük memleketinizden, bu derece mi
safirperver güzel hükumet merkeziniz -
den ve Ulu Şefiniz ile ve ayni zamanda 
Başvekil Cclfıl Bayar, Hariciye Vekili 
Dr. Aras ve hükıimetin diğer azalarile 
yaptığım görüşmelerden unutulmaz ha • 
tıralar götürüyorum. 

rnişlerdir. itibaren eti ı O ktıruŞ aşağı alacak ve mantık ve hesabla alfikadar olmamak 
Muhterem Başvekil, bu hadisenin !- hiç bir kasapta belediyenin tayin et - ve insafı da elden b.ıra~a~ Iaz~ g:

talya ile münasebatıınızı daha iyi tak- tiiti azami fiattan yüksek bir para ta - lir ki. be~ bunu hakıkatı da.ıı:ıa ıyı g°: 
viy<' edeceğr ve iyi bir inkişaf temin lebile karşılaşmıyacaktır. ren hıç pır İstanbul hcmşensındcn bek: 

eyliyeceği mütaleasında bulunmuştur. Bu yolda alınan tedbirler huk\ıme- lemem.. . .. . . 
Bay Stoyadinoviç: tin ve belediyenin ve kasaplık hay - Taym ve ılan olunan fiatlar tekraf 
c- Bulgaristan Balkan aktın . _ vttn ticaretile alakadar bütün tüccann eı:lPyim ki az~i fi~tlardır. ~ 
k 'd' ? l. d . p 

8 gı elbirlim ve fikir beraberligwile düşünül- Rekabet dolayısı1e hadlerden aşağı 
recP mı ır. > su.a ıne e. 0

• d ümk' •• ı b'l' H u • . müş, görüşübnüş ve gönül nzasile et et satmok a m ;ın o a ı ır. . us .... 
. - cKonscyd~ Bulganstanın gelme - fiatlarmın ı O kuruş düşürülmesi neti- sile içinde bulundugumuz mevsım ıtı-

sı hakkında hır şey k~nuşulmadığını, ccT.nc varılmıştır. ba.,.ile kuzu fiatlarının ucuzlıyacağıru Muahedenin metni 
4 (Ba§ta;afı l inci sayfada) 

~~u nıunhede Nisan ayı zarfında Başba
~)a,,. ız CeUıl Baynr'ın Yunan Başvekllinin 
~u~ttini iade etmek üzere Harlclye Vekili
~ !! beraber Yunanlstanı Ziyareti esnasın
~~bııkanımız tarn!ından Atlnada imza 

11 ittir. 
~:!ate edilen muahedenln metnini aynen 

31) "iY::ıruz: 
Cl~tlu~eşrınıevvel 1930 tarihli Türk - Yunan 
'~~e • bitarafük, uzlaşma ve hakem mu
~~aınesile 14 Eylfıl 1933 tarihli samımı 

'l'ü a mtsııkına munzam muahedename 
),~kiye ile Yunanistan kendllerinl te -
~lı:4rrı~nen birleştiren bağları daha Ziyade 
~lı);!atı 1 ettirmek arzusile mütehassıs ol -
~ lllt ve kendilerini mutekabilen taah -
~~ lnda bulunduran iki taraflı muahede, 
~ lhıttıa ve uzlaşmaları herhangi bir suret

• a1ı: etnıiyecek munzam bir muahedena
lı:~e~Inı arzu ettikleri cihetle ~ağıdakl hü

kararla.ş.tırnuşlardır: 
~ Birinci madde 
~ <!;1iksek llkld taraftan birl. bir veya bir 
l~ laa Vlet tarafından sebebiyet verllmiyen 
~ ı;ruza uğradığı takdirde diğer yüksek 
~f:tle rar, mezkür devlet veya devletlerin 
~ Reçtını, BUAhlarını, harb mühlmmatları
Ot C!ıı111t llneıı: veya erzak, hayvanat vesnlre 
cı Clıu111'1 etnıek ve nihayet ric'at hallndeki 
t.:.' btılı.ı nı geçirmek veynhud askeri keşlflerw 

filde e~lllak Uzere ltendi topraklarından ls
~t"lı: bllllestne icabında silahla mümanaat e 

C!er, tranığım muhafaza etmeğl taahhüd 

b ~ Yli b.inel madde 
~taç ~lı: fikid taraftan biri üçüncü bir veya 
\! le lı~V'let tarafından hasmane bir hare.:ete ç dıtı takdirde diğer akid taraf va·
ba rf'l>IJ;re bulmak üzere bütün gayreUerlnl 
lı:t !'ehe b~Cektır. Bu gayretlere rağmen mu -
ta lara•r enırtvaki olacak olursa. her iki A-

l llt\ bi •• kendi yüksek menfaatlerlne uy -
e 1' haı l'la "a:ı:ıYeu SUreUne vasıl olmak maksadı -
le Ue tek hnyırhahana bir zihniyet ve itl· 

t rar tedklk etmeyi tnahhüd eder -

İlet YU!ı: Üçüncü madde 
Sek ftkld taraf, kendi toprakları Ü-

fakat Balknn paktının bır sulh eseri ol Pazar günü gazetelerde intişar eden tahmin edivorum. 
zer\r.de diğer memleketin huzur ve emni - duğunu ve her Balkanlıya kapısının a- w 
yetini bozmak veya hükftmetlnJ değiştirmek 
maksadını güden teşekkul ve tecenunülerln çık bulunduğunu, lakin hususi bir da - dt!rmuştu. Yugoslavya Başvekili uzun ·ra]ter, Yugoslavya Sefiri ve sefaret er• 
,·:ıcud bulmasına ve ikametine ve gene dl - \'etle kimsenin çağınlinadığmı> bildir- uzun alkışlanmıştır. Cumhuriyet abi _ ktı~1 ve bir çok zevat bulunmuşlardır. 
,.;er memlekete karşı propaganda veyahud mı'ı:.tı'r h.. t Ek ı St d' ·ç guw lamng-a 6 

" • de.erine çelenk korunası büyük teza ura ·se .. ans oya ınovı , u r • herhangi bir başka vasıta lle mücadele ta-
s:ıv\'urunda bulunan şahıs veya tecemmü _ Bay Stoyadinoviç, cGöçrnen mese _ arasıncfa yapılmıştır. gelen zevata veda ettikten sonra eks .. 
lerln ikametine ası~ meydan vermemeği ta - le;i göri.lşüldü mü?» sualine karşı da: Kki Sırp sefarethanesinde prc~e bağlı hususi vagonlnnna binmiş• 
ahhüd e:terler. Bu mesele etrafında bir karar alınma- ler~ir. Tren alkışlar arasında kalkmış 

1 

Sıraselvilercle şimdiki sular idaresi- b.. ··k · f' ·m·z emsalsiz tezahu·· 
Dördüncü madde dı<1-ını, zira bu meselenin ekonomik ve ve uyu. mısa ırı ı .-

b" nin bulunduğu bina Osmanlı devrinde tı - l t r 
Yüksek ft.kid taraflar karşılıklı, iki veya finansal teferrüatı bulunan ve etüdlere ~ ra n ugur anmış ı · 

eski. Sırp sefarethanesidir. Burası, eski ---------
bir çok iaratıı olmak üzere akdettikleri hA- ihtiyaç gösteren teknik bir mesele ol- terkos şirketi tarafından satın alınmış 
len mer'i taahhüdlerlntn işbu 'muahcdena - w . . . . 
me hükümlerinden ayrı olarak teslrlerlnl ta dugunu, ışın normal dıplomatık yollar- ve bilahare belediyeye geçmiştir. Sırp 
m:lmlle ıcrnya devam edeceğini kararlaştır- la müzakere edildiğini söylemiştir. sefirlerinden Miçiç de bu binada vefat 
mışlardır. Muhterem Başvekilin gazetecilerle etmiştir. Bu binanın Yugoslavya hüku-

Betfnel madde samimi hasbıhali, vapurun Tophane meti tarnfından satın alınarak Sırp kon 
Tasdiknamelerin teatisi tarihinden iti - yolcu s:ılonu rıhtımına yanaşmasına soloshanesi ittihazı düşünülmüştür . 

b:>.rPn mer'iyete girecek olıın işbu muahede- kadar devam etmiştir. Bun::!an ckllayı muhterem misafiri -
name, on sene müddetle akdolunmuştur. in-
kızasmdnn bir sene evvel yük.sek ikid taraf- Halkın candan te-zahüratı mi?., çelcmk koyma töreninden sonra 
lardan hiç biri canibinden !eııhedilmedlğl yaya olarak ve halkın alkışları arasın-

Muhterem misafirimiz, Kadıköy va-
h1ılcle ayni müddetle mer'i kalacak ve hep d:ı sular id:ıresiAe gitmiş ve Miçiç'in 
bu suretle devam eyllyecektır. purund:m rıhtıma ayak basar basmaz hahrasını taziz etmekle beraber binayı 

Yüksek flkld taraflar 30 Teşrinievvel 1930 limandaki bütün vapurlar düdüklerini gezmiştır. Arıcak binanın alınması hak
tar!tU •rürk _ Yunan dostluk, bitaraflık uz- çalmak surctile kendilerini selamlamış- kınca h2 nüz bir karar verilmemiştir. 
ıo.şma ve hakem muahedenameslle 14 Ey - lardır. Orada biriken halk da büyük te- BinR ge7.ild:kten sonra misafirimiz, kon 
ICıl 1933 tarihli samimi anlaşma misakının zahürat yapmıştır. Misafirimiz, bura - so!oshaneye gitmiş ve akşam yemeğini 
mer'iyft müddetine müteallik hükümlerine . k y 
ral!men, işbu muahede gibi ayni müddt!t zar- dan otomobile bınere ugoslavya kon de orada yemiştir. 
fında mer'i olacağını kararlaştırmışlardır. soloshanesine gitmiştir. Misafirimizin hareketleri 

Abideye çelenk konma töreBİ 

Bir Alman askeri zırhlı 
otomobi:i:e Fransızlara 

teslim oldu 
Paris 28 (A.A.) - Patis Midi gazete

sinin neşrettiği bir telgraf haberine göre 
cumartesi günü saat 6 da Thionville'e 20 

kilometre mesafede kain Valdicoe'de A1'
manyadan gelen mitralyözlü bir otomobil 
sür'atini çoğaltarak hududdan geçmiştir. 
Otomobil lc'ransız topraklarında bir kaç 

kilometre ilerledikten sonra durmuş ve 
keyfiyetten haberdar edilen hudud ma • 
kamatı bunun genç bir Alman askeri ta• 
rafından idare edilen ve her türlü arazide 
gidebilen son sistem bir zırhlı otomobil 
olduğunu görmüşlerdir. 

Resmi muallimler hususi 
mektcblerde ders alamıyacaklar 

Kıymetli misafirimiz dün gece Semp-
Yugoslavya Başvekili saat 1 7 de Tak }on ekcspresile şehrin1izden Belgrada İsticvab edilen asker Fransız toprak-

sime gelerek Cumhuriyet abidesine çe- hareket etmiştir. Belgrad sefirimiz larına girmeden evvel gece 100 kilomet
lenk koymuştur. Burada kendilerini Va Haydar da kendisine refakat etmekte - reden fazla bir mesafe katettiğini ve 
li ve Belediye Reisi Muhiddin Üstün • dir. Fransaya girerken hududa giden yollar-

Resmi orta mekteb ve liselerde ders 
c:ılmış muallimler, hususi rnekteblerde 
muallimlik yapamıyacaktır. Bu gibi 
muallimlerden hususi mekteblerdeki 
d<'rderi alınacak, kendileri resmi mek
teblerdc ta!ebelerile daha sıkı surette 
temas etmeğe memur kılınacaktır. Hu
susi lise1erde inhilcil eden muallimlik -
leı c yen!den tayin yapılacaktır. 

dağ Vali muavini Hüdai Karataban Ekse!ans Doktor Stoyadinoviç, Sir - dan geçtiğini söylemiştir. 
Eın~ivet Müdürü Salih Kılıç Belediy~ keci garında büyük tezahüratla karşı - Otomobıl muvakkateil ordu servisleri 

: . nr f Be og-lu kaym,ak D lanmıştJT. Askeri kıtaat selam resmini tarnfından teslim alınmış v.e asker kaça• 
mnavmı n.öU y amı a . • w f k'f a·ı · · ' ifa etmiş ve bando m1llı marşı çalmış- gı ev ı c ı mıştır. 
niş karşılamışlardır. Bir polis müfreze- tır. Bu Alm:ın askerinin silah ve techızatı 
si ~elam r~smini ifa etmiştir. Uğurlam:ı merasiminde Vali ve Be- ile birl:kte kaçmasını intaç eden sC'beb 

Taksim :r.eydanını binlerce halk dol lcrliye Reisi Muhiddin Üstündağ, Gene 1 şimdiye kadar nnlaşılamamıştır. 



12 Sayfa 
~-- -·-, .. Son Postan nın 

1 
- Hey, Ebu Emin, bir fincan kahve t 

ver!. 
Ebu Emin Eminin babası demektir. A-ı 

rablarda bu acll'ttir. Birbirlerini büyük 
oğullarının adının başına cbabası. ma;ıa. 

sına gelen Ebu kelimesini ilave ederek 
çağırırlar. Berut caddelerinde yürürken 
müşterıleri, Ebü Emini çağırır, kahve i~ 
terlerdl.Bllhassa gurubdan sonra dük!din
lar kapanmadan evvel yorgunluk çıkar· 
m.ak için taleb!er daha ziyade çoğalırdL 

Ebu Emin kırk, kırk beş yaşlarında bir 
adamdı. Sol e1inde kahve ibriğini :.utclr 
ve sağ elilc ik: fincanı bırbirine vurarak 
dolaşırdı. Belinde fincan koymak için sa
n bakırJan ycpılmış kemer bağlı huıu. 
nurdu. DRha uz3ktan, fincanlarının ~akır· 
tısından ıoıüşterileri onu tanır ve: 

- İşte ,Ebiı Emin geliyor! derlerdi .. 

SON POSTA 

o 

BO 
• 

1 

Arabçadan çeviren: 

Faik Bercmen 

• 
Ziraat kongresi içın haz1rlanan 

raporlar Ankaraya gönderildi 
t' 

Mart ortalarında Ankarada toplanacak mllron tahmin edllmektecttr. 'ItitOnJel' ,d 
olan Büyük Ziraat Kongresi ıçln Ticaret ve sene çok nens olmak.la beraber izını.rd il' 
S.ınr.yl Odası. Ticaret ve Zehire borsası, flat düşkilnlüğü çlftçllerl endi.şeye şefk~.,. g" 
Tlirkofls ve Milli Sanayi Birliği, hazırladıt- ğlnden ıtlıcılan memnun etmek için ıu.ı·
la:ı raporları Vek!Uete göndereceklerdir. tütünlerlne çok yüksek 1oçlllk. verme& r1" 

Rapo:-lar, tütün, pamuk, patates. dert, buriyctlnde kalmışlardır. ~ 
konserve, kontrplllk, zahire vesaire gibi bel- Bszı tütün müteha.ssı.slannın u.d.,....
ll başlı lc;tıhsalat ve imalat fasıllarını ihtiva göre bu sene tütüncülerin tütilnlerine ~ 
et:n<?ktedir. nı~ oldukları lşçlllk o kadar yüksektir ., 

Alakadrırl~r. yerlJ tohumlardan istihsal m:ıldt yapmağa lüzum 701ttur dtyorııır. re"_ 
olunan pamukların kısa elyaflt ve sert ol - Amerik:ın geri tabakonun Samsun dl-• ..t 
d:.ı!i'unu, son zamanlarda yetlştlrllen Amerl- törü Layis Bursaya gidip bizzat ıuııııuc; 
kan Klevland pamuklarının uzun elyaflı ve muayene etmiş ve 60-70 kuru§ arasında dl 
ynmuşak olmakla beraber, lstihsalfltın 20.000 b<ıyeny:ı. b:ışlamıştır. 

b:ılyayı aşmadığını, bu mlkdarın ise lhliya-
• cı karşılamaktan çok uzak olduğunu söy -

ı 
lemektrolrler. Bu mütaleada bulunanlar, 
Klevland ve Akala pamuk tohumları eklmi
nl:ı umumtıeşmesinln çok şayanı temenni 
oldu~unu da llllve etmektedirler. ı ~' 

İstanbul Borsası kapanış 

liatları 28- 2-1938 
~ 

ÇEKLER ___... · Bir akşa'11, deniz kenarında bir gazino
da oturmuş şarab içiyorduk. Onun .sokak
tan geçtiğini görünce yanımıza çağırdık 
\"e kahve !sted:k. Bir sandalyeye oturup 

Ebu Emin 40-45 yaşlannda bfr adamdı. 

Konservenin mallyetlnln son zamanlarda 
yükseldiği, sebzenin nlsbet kabul etmlyecek 
bir derecede pahalılaştığı, ihracatın azaldı - 1 
ğı, bazı yeni pazarlar tedar!kınin bazı se 1 
bcblerdt'n akim kaldığı, halkın konservede~ 1 

m~htelif seb .. blerle el çektitl ve lstlh!akln 
de azaldığı söylenmektedir. 

Londra 
Açılı} K-ıp!l1ıi 
630. 630. 

fincanlarını çılrardı ve ibrikten kahve d().. yor. Hergün öğleyin beraber içiyoruz. E
kerek bize dağıtmağa başladı. minin an!'lesi hınzır ve mel'un bir kadın ... 

Sıra baı~a geidiği vakit, önümdeki ka- Kstı yürekli karı!. Benim kusuruma boık-
dehe eHni uzattı ve: ruyacaktı; çünkü sarhoştum; ve kendimi 

- Müsaade ederseniz! diyerek udehl b~lmıyordum. Beni o halde görmeğe alış-
ağzına götürüp yuvarladı.. mıştı. Bir tokattı bile tahammül etm~di. 

- Klmin sıh'1atine içiyorsun? Daha ilk vuruşta kaçtı; ama ben de onu 
Sualime eeva b vermedL Omuzlarını ı:.ebebsiz dövmeğe kalkışmıştım. Sebebsiz 

silkti ve fps"ni &tkaya iterek kafasını ka- l de denmez ya .. gece yarısından sonra ya
şıdı. Saçi.arı karmakarışıktı. Günlerce ta- t:ıktan kalkmasını ve bana yemek haıır
ranmamışa bıw1iyordu. lamasını töyledim. Kalkmak istemedi. 

Ben onun eevab vermesini beklerken Dövdüm .. kaçtı. Zannediyorum, ki o ~e
arkasmda yalınayak, çul bir elbise giy· ccyi komşularda geçirdi .. sabahleyin gelir 
miş bir ~rkei< çocuğu göründü. Ebu E· diye ümid ettim ama gelmedi .. 
min onu kolları le sararak kucakladı. O - Onu aramadın mı? 
zaman hepimiz birden sorduk: - Ben mi? Allah göstermesin .. istediği 

- Bu çocuk kim? vakit dönsün. Ona ehemmiyet vermem 
ÖnümdPki kadehi ikinci defa ala k ra ben; CJnu düşünmem de .. istediğini yap-

dudaklarma götürdü ve: sın, bana ne? .. Onu sevmiyorum ki .. 
- Oğlum! d1yc. ccvab verdi. 
- Oğlun mtı? Senin karın var mı? 

- Karını sevmiyor musun? 

- Bütün kadınları da sevmem.. dün-

lık yaptın. eRklcllik yaptım.. her şey 
ynptım .. nihayet şu ibriğe kadar geldim. 
Dünya .. ışte dünya budur! Ve Eminin an· 
nesi şimdi nerededir, bilmiyorum. 

- Güzel midir karın? 
- Kıskanıp kıskanmadığımı mı anla-

mak istiyorsunuz? Ha! ha!. Size söyledim 

ya, onu sevmiyorum. Dünyada hiçbir k:ı· 

Raporlarda bütün bu cihetlerle ele ah -
nım dlğPr her mevzu üzerinde de esaslı bir 
~ok noktaların ve temeniıllerln ılkredlldllU 
de ımln;,ılmaktadır. 

Dari Lbrikaları hakkrn~aki 
t(dkikat 

dını f.evmlyorum .. sevmek nedir? Sevmek Deri fabrikalarında tedklkıı.t yapmakta 
. . . . . olan Sannyl müfettişleri Abdiilhafiz ve Fu -

hızım ıçın değıldır. Sevmek, parası, oto- ad, tedklk ve fabrikalarla temasların d 
mobili, köşkü, bahçesi, hizmetçisi, güzel 1 vam etmektedirler. a e-
esvablan olan~ar içindir. Sevgi bize göre Şimdiye kadar yapılan tedkllt ve tahltl -
mi ki!.. katın, derl tabrlkalarının muamele vergi _ 

sl=-den kurtulmak üzere küçüldfıklerl yolun
Ebu Emin, böyle söyliyerek kafasını da!tl iddiayı teyld eder bir seyirde geçUğl 

salladı ve oğlunu tekrar kucakladı. Sonra anlı:!şılmaktadır. 
çocuğunun göğsünü kapadı ve fincanları- Müfettişler raporlarını verdikten sonra, 

İktıc;ad Vek!i.letı, bu hususta tcab eden ted
nı masanın üstünden toplıyarak yıkadı" blrlf'rl alacaktır. 

Tekrar yola koyuldu; fincan şakırtıla

rı i:ula~ımıza şimdi pek uzaktan geliyor

du. 

{ş cedveli vermiyen müesseselere 
son ihtar 

- Karım mı". Vardı .. dün beni bırakıp 
kaçtı. Jşte dünya bu .. bu dünya böyl~ .. ve 
kadınlar ben:., gibi erkeklere böyle ya-

yada Emmdcrı başkasını sevmiyorum.. :--Y-A_Rl_N_K_I_N'_U_S_HAMI __ Z_D_A_: ______ _ Teşviki Sanayi kanunundan istifade e -
den müesseseler Teşvlkl Sanayi kanununun 
muaddel 30 ve 36 ıncı maddeleri mucibince l 
yılın llk lkl ayı içinde iş cedvell vermeğe mec 

1 
parlar .. ben deJiyim. 

kadın .. kadınler .. Berut kadınlarla dolu.. f k' d J"k I 
istedığim vakit karı mı bulamam?. Dolu.. Q. lr e 1 10 1 

Yazan: Perıde Celal 
- Estağfurulıah, ya Ebu Emin!. Ne ol

du? Emin bu mu? 

faknt Em'nin annesi evde kalmalıydı; oğ
luyla uğraşmalıydı; onu büyütmeliydi. 
Bundan böyle artık çocuğum geceleri, a-

1 burdurlar. Bu müddet dün akşam bitmiş -
ı-----------------· tir. Bu mecburiyete tabi müesseselerden iş 

Çenesin.i oyr.attı. Ve eğilip çocuğunun 
alr..ından öperek: 

Taşova tütün ~iyı s ~• açıldı 

- Evet, Emin bu! dedi. 

Sonra kadehte kalan şarabı 
zatıp içircH. Bunu görünce: 

ya2!da, yağmurda, rüzgarda arkamdan F.rban (Hususi) - Taşovada tütün plya
gelecek.. zavallıcık!. Kaderi bu!. Babası sası başlamıştır. İlk mahsul~ ~nhlsarla İda-

oğluna u· da bu hayata küçükten başlamıştı .. o da, ~~~~11:.1~\ı;!~~!~ i:!~~!~~ao~~~~~e~~~~~== 
alışır .. ben sokl?klarda büyüdüm. Hamal- tadı:-. 

- On yRsındaki çocuğu içkiye mi alış
tırıyorstm ". diye atıldım. 

- Babası gibi onun da derdimini !.ınut
ması la:r.ım.. fiz. hepiniz derdlcrinizi J

r.utmak !ç.n bunu içmiyor musunuz? O
nun da kederi var .. onun da derdi büyük .. 
annesi onu bıraktı. Bundan büyük dcrd 

mi olur? Dün gece mütemadiyen ağladı 
ve elini kanatıncaya kadar duvara vur
du. Yalnız kRlmaktan korkuyor .. bun~n 

=-- ı:::;::::aı::Jm:mw 

. · ......... .... ::' ... -· ; .. ~ .· -
Baş, diş, nezle, grip, romatizma va bütün ayrılarrnızı der.1al 

keser. lcabrnda günde üç kaşa alrnıbi : ir. 

cedvcllerlnJ vermeyenlere İktısad "VekfUeUn-1 
re yeniden iki ay mühlet verllerek ihtarda ı 
bulunula::aktır. Eğer bu müddet zarfında da 
bu vecibeyi yapmazlarsa muafiyetleri aza -
nıl 3 sene müddetle geri alınacaktır. 

Cörtı oJ pcırtf kalları Almanyada 
makbule geçti 

Payas (Hususi) - Almanyaya Dörtyol ve 
Pa;-astn:'l giden portakalların en fazla rağ

bet gördüğü, portakalları satın alan §lrke- l 
tın Alınanyndan gönderdiği bir mektubdan 
anlaşılmnktadır. Bu mallarda ç!irük de çok 
az çlktı~ı için, Payastan mal alan komisyon
cu da, tacirlere, mernrtuniyettnl blldirmlştlr. 

Hududda, 14 bin liraya yapılacak olan bir 
hudud binasının temeli atılmıştır. Gümrük 
memurları için yapılacak binaya harlzandan 
sonra başlanacağı anlaşılmaktadır. 

Bursada tütün piyasası 

sn.Yora 0.7Cfi1 o 7Q67 

Parla 14.386 ~.)ili 
Mlllno ll\.14~1 16.1~ 
Brüt.MI 4.c.h5 

4 ,,,. 

Atına 56. 1'460 86. 7.v/J 
Cenene ~.~ .. S,4:' 6 

Sof ya 63,4~~ 6J,•l/JIO 
Amsterdua 1,42JJ '·~" Praı 22.6ida tz.6'1d 
vıvanı 4.:w6l 4.a.ı'J 
Matlrid ti.J>ftO 12 .uıu 
BerUo ı,96tl6 .~\ 
Vıı.rşoq 4,196 4 196 
Hudapefte S."876 , 'la16 
Bük.re~ 106-19 106 ti 
Belgrad '4.ıöô7 ,..,ııJO? 
Yolcohama 2.i~6d ı.Nbll 
Moslco•"ll 2<1. tı 14 ıı 
Stt:>khOlın Swl7 J.vd16 

~ 

ESHAM 

1 Anadohı em. '9 IO 

--Açılıı 

~· 
pefln - -
A Şm. .. IO ndtlJ - -
Bomontl - Nektar - -
~ııın çimento - -
Merlte:ıı ban~ 100 100 
iş Bank&.U ltJ 26 -
Telefon 7 ôO -
lt.tlbat '9 Detıı. 12 7ö -
Şark Deilrmenl 1 06 -
Terk.ıs 7 - ____...,., 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu 1 peşin 
• • I vade •• 19 26 19 jJ 
• • U •adeı 

TAHVİLAT 
.-" 

Açılıı KapaJıl 
Anadolu l pe. - -

• 1 vadeU - -
• I1 pe . - -
• U va • - -

Anadolu mu. veıııı - - ~ 

PARALAR 
./ 

1 
Alış SaUJ 

ı Türt aıtını - -
ı Banknot Os. B. - - _..... 

Bursanın 937 tütün rekoltesi üç buçuk 

~~=:===~=====~==============-=====~~~====:=~~~~~~~~~~~==:::;============,:/ 
"Son Pcsla,, r.ın edebi romanı: 78 giy;nmiş, ince, uzun boylu bir kadın JP5flli§ gibi, öfkeli bir sesle kendi ken- ve haşk~ her şeyi ihmal etmiştL ru•d' 

için 1.ıu gecP. onu yanıma aldım; ve oradan 
oraya arkamdan sürüklüyorum .. o da be
nim gibi !çki içiyor; fakat sarhoş ::ılmu-

Bir Genç Kızın Romanı 
v=ırdı· disine tekrarladı: ı ı ı k - .t • • a. rnrş: aşma ihtimallerini azalt~ 

- Kütilbhanede güzel cildli bir kitabı - O kadınla beraberken bana mek- içh kü!übhaneye günde ancak bir ıJCS 
cna gösterirken dudaklarının tatlı te- tublar ~·azarak beni sevdiğini söyle- saat uğruyor ve bu saatleri de Jl'lotr 
bes.,ümii.. mE>tı:ten utanmadığı yetmiyormuş gibi m:ın~ bir meşguliyet içerisinde geÇit1' 

- Yi!rürken, gayet samimi ve can- şirr.di cfo «Ben komedyacı ve sahte bir yordu. 

Muazze ... Tahsı"u Berkaud daıı gelen bir yakınlıkla onun kolunu iıı<;Pn değilim• demek cesaretini ve D ~· 
• k ·· t hl • ·· t · idişme ile geçen bu günlerin ' 

tutsrak kadına doğru sokulması.. us a ıgını gos erıyor ve buna beni i- şnml:ırı. yorgun ve bitkin bir halde 1'~ 
Senın ~abaııcı insanla:ın arasında, ya-1 Selma elindeki k5ğıdın son satırını _ Sen gazetelerini alacak mısın? nandırmağa çalışıyor. Eğer cidden dü- g' 

bar.cı bır e·1d_ e yuşa_ dıgını tasav:vu .. r .. e-

1 

oktıduktan sonra balkonun açık kapısı- rüc;t bir adnm olsaydı bu mektubda ba- disini yntağmın üzerine atıyor, bır • 
d 

d!ye so:-arken bile gözlerindeki alaka.· bili 
erken kendı kendıme ne kadar uzul- na dayanrr.ı~, saçlarını rüzgara bırak- na 0 kadından bahseder ve aralarında- zct~, bir kitab okuyacak kuvveti 
d""ğ" ü t kt" •· · b"lm" ı - Yanyana oturup birbirlerine sev- .l d · b. k rdı.I' u um ve ız ırap çe ıgım_ ı ı ış o -ı Il1iŞ, aralık kirpikleri arasından batan ki mün.:ısebetin kesildig.ini söylemez mRl:an erın ır uy uya dahY0 d 

gilc bal:arak konseri dinlemeleri.. "C'\...k t b d · b d · tıb 
san beni çoktan affcderdın; fakat artık gi.ine bakıyordu. Göğsüniin üstünü sı- miydi? Bir de benim onu sevdiğimi ile- .nı . a u erın ve iraz a gayrı t 
b:ı üzi.intül:rin s~n~ geldi... Ara~_ız~a ı kan kuvvetli bir yumruk nefesini tıkı- - Kadının düşürdüğü çantasını yer- ri siırerck beni bu tesir altında bırak- uykular onu dinlendirecek yerde ]le. 
aşılmaz daglar gıbı uzanan bu kuçuk yor, omuzlan ağır bir yük altında kal- den alırken gösterdiği tehalük.. ma~<: ist;yor. Bu da alçakca düşünül- sabah daha yorgun ve takatsiz u~ıaııı. 
ar.1aşamamuzlık tama mile zail oldu, ar- mı~ gibi eğiliyordu. - Fuadın yakasındaki lekeyi kadı- m~!ş ba§ka bir manevra... yor ve gene kendisini çalışmanın f1l\ 
tık bundan sonra mcs'ud ve neş'eli gün- Vücurlüniin kuvvetsiz ve iradesiz bir nm kendi mendilile silmeğe çalışması.. Hayır, onu sevmiyorum.. o yalan nen şifa verici, maddeten yıpratıcı ıco 
le:- yaşayac<ığız değil mi küçük Sel - kül"e haline geldiğini ve ayakta dura- - Al:ırakları resimli bir mecmuaya sövlüyor .. hiç, hiç sevmiyorum onu .. larına bırakıyordu. ıı 
rnaın bcnirr.? Gelecek günleri düşü - 1 ·t k t' k 1 d • 1 1 bakmak için eğilen madamın, Fuadın b:lfıkis irirr.de onun için sonsuz bir nef- Genç kız bu günlerde iki başka İ~1•• . ca ~ a a. ı a ma ıgını an ayınca, yavaş ,. . ıı 1, 

nürken kalbim yerinden fırlıyacakrnış . . . .. eı:m tutarak, cBurasını tanıdın mı?• r~t yaşıyor Vt! hergün biraz daha artan gibi birbirine yabancı iki haleli rtl r• 
• • • • • • 

1 
yPsaş kendısını balkonun taşları uze- d" de ~b~ çarpıyo~, beynımın ıçı he.ecanla r:"'e bıraktı ve gözlerini kapadı. Bey- 1YP sorması.· ~u nefret beni ona karşı korumağa kafi ye içind~ idi Birisi, büyük bir sinır o 

tıtrtyor· Senınle beraber ya~amak. be- n!nin içinde bir ateş yanıyor, başı kav- Velhasıl cm küçük teferrüatına kadar gelecektir. Hayır onu affetmiyeceğim, gi:-liği ve yorulmaz bir enerjile piyıtfl~ 
raher ç&lısrnak ve her zaman beraber ruluyor, şakaklan çatlıyacakmış gibi büt~\n h:ttır~ları halka halka bir zincir on:ı karşı roağlüb olmıyacağım. Haytr, su:ıa ça!ış1m:.ğa, kompozisyonlarla f1l~, 
olrr ak ü.m!di benli~imi altüst eden bir ımvvctl~ atıyordu. g!_bi_.bi~~i:.ine bağla~arak Sclmarun gö- yüz bin kere hayır ... kendimi, ba~ka bir g·.ıl olmağa yardım eden taşkın ve eflt 

heyecan ~·anıt yor. 
0 

kadar yorgundu ki düşüncelerine Zl!!ıUn o:ıunden geçıyordu. kadını seven alçak hır adamın elınde o- y~l'Pk Us.· ötekisi onu düşünJl'leıct ıJ 
K'" ··k 1· \' b yuncak yapmıyacağım· nP vap!ıamı anlamaktan ne oıduqutı ~ 
. uçu e.ıni c .imin içerisine u-ak lt::ıt'i bir yol veremiyordu. Yalnız kar- Bı"rde". bı"r .. , han·c·ı bt·r tesı·r altında v ·· 1 · · ·k· ta f d - b ' ıı V •• .. • 

1
e goz.t-rıı:ın ı ı ra ın an sızan duyma~~tan meneden acz, zava ı 

S<'lma ve hayat yolunda bundan sonra Ş!~ırıda oir düzüye başka başka sahneler sarsılarak gözlerini açh. Deniz, gece- ) aş arı C'lıle s:.ler:k F~adı~ mektubun~ perişan bir SE:rseml:k... , 
birbirimize bağlı olarak yürüyelim.> crmlanıyor ve bu sahneler birbirlerine nin karanlığına karışmış, uzak rneş'a- p..trça parça ruzgara ve yagmura serptL Ah F d k • r b:r io-"ıı 
Akşam ağır al!ır akalmış, denizin e1'lene>,.ek İstanbula geldiği günden beri 1 lelf'r söt!mil~, hafif bir yağmur yağma- •şu 'ua ne DJar z:ı ı::; y .. 11.,i• 

yüz~ ku~unile~mişti. Ta u1.akta, bulut- Fuada Rid gördüğü ve öğrendiği her şey ğıı başlsmıştı... Komşulardan birinde O m!g .•• D~ndan evvel Y~P1 ' ,,n 1 iJ' 
lann arasından sız:ın güneşin son ışık- ~ö1ünün karşısında bir sinema şeri· çığ•rtkan bir radyoda hafif, şakrak bir Aradan günler geçti ..• Selma düşün- yormuş ı;:bi ~imdi lc~;rar ,.~ Nı"" ' 
l:ırı cv!!'rin ve a<raçların üzerinde yer di gibi dönüyordu. Bu filmde, Fuadın hava çalmıyordu. merr.ek ve hatırlamamak için kenu:.Sl· bir siliıhla onu vurmağ1a g~t"'''

11 

vı:r kızıl bir meş'ale gezdiriyordu- yanında hemen daimi surette, çok zarif Bu manasız. miizik içinin yaruuu ai bütiia bvvetile pi)'8DOWM Yermil - A"*' .-
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.. Son Posta .. nın macera romanı: 43 --.-Türk iy En l n en uzun boylu adam 
idam olunu '~ . '' e a 

anavl casuslar. arasındaki mücadele 
Yattığı otel, Ömere karyola bu~amadı! 

(Baştarafı l inci snyfcıtlcı) 
D . kat onu gördükten sonra anladım ki, 

ı ta\teski kuru bir sesle dedi ki·. " Dolrı·yef mu .. dhı·ş adamdır Ü . ..ı • k 1· duyduklarımın içinde yüzde on nisbe • ra l ._.. . mı;ısız anser ı . d b"J -b 1 ~v k' 
• S ala • • d• • d .... • k d • k d. . tın e ı e mu a aga yo . 
~a n ıyı e ıyor ve ıs~e ıgı a ır, yanı en ısınce yaşaması matlub olduğu kadar · * 

~ Şatıyor. Mesela Olanda .•• Evet Olanda da kanserlidir ve onu Dol i f t . Babasile yanyana oturuyarlardı. Ba-
l teır' . . ç ye yaşa ıyor.,, bası, oğlunun yanında, servi kenarına ko-

ıŞ 

& eı • un Stokholmdakı otelın zavallı nulmuş bir sepet gibi kalıyordu. Kahveye 
n/~\'~ d~ ~u yüzden öl?ü, ~eğil mi? girer girmez, yüze yakın insan arasında 

d'. kının gayet garıb bır tarzda 0 , 0 kad;ır birdenbire göze çarpıyordu ki 
• 1 bu söz beni tekrar tepeden insan uzun uzun araştırmak, veya etra -

'l • kadar ürpertmişti. Fakat o in- fındakilerden: 
nduran iblisçe bir tebessümle - Anndoludan gelen apartıman boylu 

\ OrJu So \... d b" 'defi 'ı: · nra oır en ıre cı - adam nerede? diye sormak lüzumunu 
duymuyordu. 

; 7.ehj;Ji midyeler üzerinde hiç e
Yaptınız mı? dive sordu. 

' lI . 
\\Vırı. 

: fla,.ikulıide bir şeydir halbuki! .. 
Zannederim!.. 

~ ~ 7,an11ınızdan fazla. Bilir misiniz 
u lehirleri en ziyade etüt! etmiş o
a anı Dolçiycftir .. 

' DoJçiyef mi? .. 
...... ~ , 

Vet!.. O mel'un midye zehirle-
dn <mvaını bilir. Sebebi de şudur: 
~ ':!k-lerdeki zehirlerin bazı nevileri · 
ih 1 Yılan zehirlerinden daha müd-ı Dravesk.ı yanm t>ardıik daha apsent yuvarladı 
..,,t B·ı· 

tııııı · ı.ıyorsunuz ki Kobra yılanla- daca --bc:ent doldurup bir yudumda iç- kınlığile bu · · kı ~ - lnüdhiş zehirleri bugün kanseri . c. .. "' ~ . - . . . • .. ·- ... uzvıyetı onun te ·ar mu
''laı,ıj 

1 
• . tı. DunYanın belkı en agır ıçkısını gun- vakkat bır zaman için iaaliyete geçire-

r>f çı? kullanılıyor. Halbukı D~l: Hik yumurtn içer gibi bir yudumda içen bilmesi belki nı·· - · · ı ıncı unu kobra yılanının zehın b 1 d h b" "k b' h t . . d ümkun olabılır. Bu ka-
tle . t• ac «ır.ı a a uyu ır ayre ıçın e b'l A b k 

lnıdye zehirlerini daha büyi.ik s~yrcdiyordum. Tayyarenin kalın mika 1 
· •• ma. u anserli hasta gene öle-

' ~vaffa~yetle kullanmaktadır. camlarından vuran donuk ışığında, bir c~ktir, ölüme mahkumdur! Halbuki ö-
ok garıb!.· bardcık absent yuvarladıktan sonra, Ju..rne mahkfun bir kanser hastasını 

~1;vet .. . garib!.: Fakat şu Dolçiy:f j Dra,·cskinin çaylak gözleri daha bfü:bütün tedavi~e muvaff~k .. o~~~~~ 
t n herıf hakıkaten yaman bır 1 v~hşi bir parıltı ile parlamağa başla- bu adamın b~şerıyete en buyuk ıyılıgı 

ı. ~tdur. Kanser hastalığını midye mı~~?. Bu gözler hakikaten korkunçtu- yapm1ş olduğunu derhal kabul etmek 
~.le tedavi ediyor. Bundan dolayı lar. Ianm gelir. Bir cani bu şerefe nasıl ıa-

tı ı bu hayvancıkların zehirlerini 1 __ s:z icmiyecek misiniz? dedi. Maa- yik olabilir? · 
~ada h' k' · b"lmed' • · k d • 't ıç: ımsenın ı ıgı a ar }psef vsnımda başka içki yok!.. D!'avcski benim bu sözlerimi dik -
, O kadar etüd etmiştir. Vakıa bu 1 • 1 .. • • katı~ ve hayretle dinliyordu. 1.ıtı arl b 

1 1 
d ld - Havır. Teşekkur edenm .. sız key-

' •· amın u ça ışma arın a e e • - Bi.,. Türkün, dedi., bu şekilde dü-
k 1. netice!er başka cihetler için de frıizc bakm!-. 

frıydasız olmamıştır yani!.. - Midye de yemiyecck misiniz?. şiinüşünü doğrusu hayret ve takdirle 
' Ne gibi? - Oo!.. Hayır!.. Tayyarede yemek karşı!ıyorum!.. Fakat, Dolçiyefin in -

1
' Mesela ... En belirsiz cinayetler yemeğe alışkın değilim!. Zaten sabah \san ık i~i~ ~ere~li bir kaşif ~ay~~ı_p sayı
::ehi~le kolayca yapılabilir!. Zira kahvaltısını da pek ağır yed:m, kar- lamıyacagını bılemem... Bıld ıgım şey 
~ bngı bir adamın yiyeceği midye- nırn da aç değil.. lru adamın kanser hastalarını, istediği 
, U zehirden katılınca... - Peki, siz bilirsiniz... zpnıan, midyelcrden çıkardığı zehirlerle 

}{azara zehirlenmiş olduğuna o, bir çatalı iki büyük midyeye gc- gayet esrarengiz bir tarzda ölümden 
;1l1edilmesi pek kolay oluyor değil çi .. <>rek bir hamlede yuttu. Ben dedim k·..trtnraoildiğidir!. 
· · ki: Draveski birdenbire: 

'Tamam! - Her Draveski! Dolçiyef hakkında - Uzağa gitmeğe ne hacet? dedi. 
'bemek Dolçiyefin midye zehirleri verdiğiniz- izahatın beni son derece Herhalde biliyorsunuz!.· Mesela ... O -

<l' .ltıdeki tedkikatı dünyanın en büyük h:ıyrct1Pre c!üşürdüğünü tahmin edersi- lanrla! .. 
ŞC!rı; l d ı Anlamadan sordum: 

, ne yaramış o uyor, eseniz e .. ni:-. Zi:n bu adamdan korkmak mı, yok-

Yanına sokulmadan önce, etraftan, o • 
mm hakkında malümat edinmek iste • 
dim. Bunu anlamak için, kimseye sual 
sormıya lüzum kalmadı. Çünkü kahvede 
oturanların bilaistisna hepsi ona baktık· 
ları, onu düşündükleri, ve ondan bahset
tikleri için, konuşulanlara kulak kabart
maktan başka hiç bir zahmete girişmiye 
lüzum kalmıyordu: 

İsmi Ömerm!ş. Henüz on altı yaşın • 
daymış. Biledğin Abbaslık köyünden • Ömerin. bir b~ka resmi. 
miş. Bilenler söylüyorlar. Abbaslık kö - liydi. .. O, doğar doğmaz yirmi beş okka 
yünün havası, suyu meşhurmuş. Oralı • çekiyordu. Ebe k "l ı ,J . '• da, az kalsın 
lar, ekseriyetle, başka yerlerde yaşıyan düşürüp kazaya uğratacaktı! 
insanlardan daha uzun, daha iri, ve daha ı Anası da hı~. "'~· "'durum ama, 
zorlu olurlarmış. Fakat Ömer, kendi kö- bu dedesine çekti. .. Dedesi bizden çok 
yündekilerin parmaklarını da ağızlann- uzundu ama, bunun kadar değildi. 
da bırakmış: Çünkü boyu tam iki metre Ömer Özkanın, sesi de iplik knd<ır inco 
37 santim uzunluğundaymış, ağırlıgı da bir hançereden çıkıyor. Henüz ustura 
tam 144 kiloymuş. J değmemiş yüzünde, çocukluğun biıtün 

Oralarda boyunun uzunluğile nam ve- hamlığı var ... 
ren Ömerin şöhreti ta İstanbula kadar Dün babası, elbise ısmarlamış. T al-
gclmiş. Nihayet fırkadan, o boyda, o a- tı buçuk metre kumaş gi tmiş! ... 
ğırlıkta bir gencin yaman bir pehlivan Kendisinden, boyunun uzunlugundan 
olabileceği düşünülmüş ve bu düşünceyle memnun olup olmadığını soruyorum : 
de 1stanbula davet edilmiş. - Ben memnunum ama, ahali gülüyor! 
Şimdi delikanlı, fırkaya götürülecek, diyor. 

ve muayene ettırilecekmiş. O sırada, bir arkadaşının daveti uzeri-
Fakat bir türlü kahveden sokağa çıka· ne sokağcı çıkan babası, 2 buçuk metre 

mıyormuş ki... boyundaki oğluna: 
O sokağa çıkar çıkmaz, etrafını yüz • - Ben şimdi gelirim ... d iyor. Bak nm-

lerce insa-:1 alıyormuş. Tramvaylar, oto- calarınla konuş. Sakın yaramazlık ede • 
büsler, otomobiller, arabalar duruyor • yim deme ... 
muş. , Kahveciye de sıkı sıkı tenbih etti: 

Kahveye onu görmek maksadile gelip . - Se!ı de göz kulak ol çocuğa . .. Yal-
gidenlcrin sayısı iki bini geçmiş! nız sokağa koyuverme ... Başına bir ka -

Biraz evvel, İstanbul tarafında bulu - za gelmesin ... 
nan meşhur bir tiyatronun sahibi gelip, Ben, yalnız kalan çocuktan, aşk hak
uzun boylu adama, para mukabilinde kındaki fikrini de öğrenmek istiyorum. 
sahneye çıkmasını teklif etmiş: .Kızarıp önüne bakıyor! 

- Yapacağın iş, sahneye çıkıp beş da- - Cevab versene? Evlcnmiyc niyetin 
kika dolaşmak, beş kelime söylemek. Bu- l,Yok mu? 
na mukabil alacağın para beş lira! de • ı Yüzünün pembeliği kovulaşıyor: 
miş. Fakat delikanlının babası, şimdilik, - Peder bilir onu... Ben karısmam! .. 
bu teklife yanaşmamış. Az sonra, resim çektirmek üzerC' so • ~. h~Y!ıi zaınanda en büyük hayrına ~ - Olanda mı? 

llUtun keşı' fler gı'bı·ı.. s:ı ona hayran olmak mı lazım geldi - E 11 l\" 1 ~ 1 01 d dd" d d" .. - ve ... ·.ı.ese a.. an a .. Olanda Benden biraz evvel, Çoban Mehmed de kağ..ı çıkıyoruz: Bahçekapı meydanı beş 

~ l~ayır tarafını anhyamadım. ğinr:le ekseriya tere u e u~uyorum. ı d?. kamcırlidir. 
.ıhS· ıze söyledim ya! .. Dünyanın en D:av~;;ki yarım bardak daha absent D h tl . d f 1 ,. 

1 
d - c şe e vcrım en ır adım Bcy-

~da ış ~e. tedavi edilmez hastalıkla - yuvar 3 .ı. njme bir baly~z yemis gibiyd ·~ Bo-
~"~ hırı olan kanseri de bununla - Hnkkmız var, ~k hakkınız var!· ğuk bir sesle bağırdım; · 

1 ınürnkün o1abiliyor. dcd;. B~t adam hayran olunacak kadar - 0 1lnda kanserli mi? 
~u riva etı m"l'uncnr!. 'h. ' Y .. d Draveski benim heyecanımı gavet la-
-11.ıvayet ·1. - Fakat müsaade e erseniz ben o-

' Za mı. ı't ı'mad e- n•ı"\ kanser tedavisini hakikaten hallet- kayd bir tlvırla karşılamıştı. Önün -
b,·1. nnederirn!. Siz buna H k d • k' b d • d Jd t k · s ıy t1·g·1· .. ,,. ı'nana ııyacag·ımı er ne a ar Cıf" ı ar a 0 t o urup e rar ıçti. on-

o::- musunuz? .... · 11 
.. t.. 

)~~ ~e:ı mi? Tamamile!. Vakıa Dol i- ka'l'lserli ölül~ri bir müddet diriltebil- ra acı lir istihza ile yüzüme bakarak: 
tı Can ç 1. dd t d h t b'ld' • · · - B!lmiyor muydunuz? 

\·~ düşmanımızdır. Fakat hakika- I d:~i?.i, 1.1i: mü e a a yaşa ~ ı .. ı~ını 
~ı l~'lki düşmanıma da aid o!sa b:ıyuk bır hayretle ve kendı gozum- Dcdl. .. .. • . 
~tıı~1Ye mecbunım .. bunu ben gö-he görmüşsem de .. zira, takdir edersi- - Hayır .. murrikun degıl... Kabil 
~~~ gördüm.. 1 nlz ki, kan3er denilen hastalık esasen mi? Ol:lmaz!.. Olanda da kanserli mi? 

Ustehziyane sordum: saflrını ve genç bir uzviyeti adeta zor-[ İml:anı yok!.. 
l'itı, \'oksa Dolçiyef şu kanserli ölü- la ö'dürüyor!. Adeta bir nevi hayat taş- - Arkası ııar --

oradaymış. Delikanlıyı uzun uzun yok • ,dakika içinde mahşere dönüyor. İşini ya
lamış: park"n etrafındakiler tarafından rahat. 

- Bu kof ... demiş, pehlivanlığa yara • sız edilen biçare fotoğrafrı: 
maz. Sonra, dev cüsseli adamın koca a - - Dağılın yahu ... diyor. Hiç adam gör-
yaklarına bakmış bakmış da: mediniz mi? 

- Yahu .. demiş ... Bunlar kayık ka - J3ir külhanbey gülüvor: 
dar var .. Sen denizde batmadan yürür - - İnsaf et va"1u ... Bi.,;rn gördüğümüı 
sün bunlarla!.. adamlar içinde böylesi var mıydı? 

Hakikaten, Çoban Mehmedin hakkı Naci Sadullah 
varmış. Çünkü babasının söylediğine gö- ----------· ·--··-
re, delıkanlının ayaklarına pabuç bulu • 
namıyormuş. Köyde ona bir pabuç ya • 
parlnr, iki çift kundura parası alırlarmış. 
İstanbulda, aramışlar, taramışlar, niha -
yet bir kunduracı dükkanının vitrininde 
bir tek kundura görmüşler. O kundura, 
birnz sıkmakla beraber, Ömerin ayağına 
uymuş. Babası büyük bir sevinçle satın 

ALK OPERETi 
S Mnrt Per.,embe 
gtlnll 1 kşamı Ka
dıköy snreyya Si
nenıasında, OPE• 
RET· KOMEDi 

KONSER 
~or'., ı.ehirli midye yedirerek mi diril-

" ıstant Uı Vaiufiar o;raktor.ii j~ ııanıdrl 
4 ';:' linvır b'l"k· .. 'd · ·k 1 

almak isteyince, dükkan sahibi gülmüş: 
_ - O satılık değil ... demiş, hem mos -

Bllytlk orkestra 

.& Mart Cuıııa gn
nn akşamı 9 da «as• • , ı a ıs .. o, umı sız anser-

' ~ları midye zchirile iyi ediyor. 

l'ıı;rı ~ Yaptınız ha .. bu canavar ada
tıı Rı1 ~:1'iyete iyilik de yapacağına be-

' ~ lr.andırabilirsiniz. 

l~]ı.<llt lit 0kkınız var, sevgili mühendis, 
l" • ab·· ~tıi ıı, bu kıratta bir adam bu iyi-
~ ltıu. ancaıc ümidsiz bir ölüm mahkfı-
~~ l'tıtıtlnka yaşatrnağa mecbur ol
' ~"Unan yapabilir!.. 

~ ......._ ı1 'llıy:unadırn ... 
~ ~ 'Y eseıa .. bir kanserli hastanın mut
t ilgi.! ı:~arnası kendisince matlup ol-
1~o"llın ftıan bu iyiliği yapar, demek is-
bra\' ·· :apınıştır da! Meseıa .. 

~t~. eski birdenbire tereddüd ederek 

t ~.?' 
o;ıh· can d" 
~~ ·e rn uşmanından hayranlıkla 
() ll>.Une ~~e olan bu esrarengiz adamın 
t..go~ıe . . :<yret1e bakıyordum. Fakat 
"I(" l'inı ko kl . . b· ·ette f vu arında esrarengız bır 
1"' pp

01 
ırı] fırıl döndürerek bir bnna, 

l\> Ve • d :)"dtı B· rın e oturan Olandaya ba-
~"d~ b!rd~nbire önündeki veşil şi

·linı açtı. Büyük bir bar-

1 - Karst.ı:t mnzbut vakıftan Yusuf • P nşıh mahallesinde ve tapunun 11/4/341 
taıih ve 139/l, 139/7, 139/19, 139/35, 190 /197, 532/586 numaralarında kayıdh o
tel ve müştPmilatının mülkiyetleri şartnamesi mucibince satılmak üzere 25/2/ 
938 tarihindf'n 21/3/938 tarihine kadar kapalı zarf usulile arttırmaya konul-

muştur. 

2 - Mczkür gayri menkulün muhammen hedel! (25,000) liradır. 
3 _ Jhalesı 22/3/938 tarihine müsadif Sah gi.'ınü sant 15 de Kars Vakıflar İ

daresi ihale komisyonunca Vakıflar CJmum Müdürlüğünün tasdikine tallkan ya
pılacaktır. Bu saate kadar teklif mektubunu ve teminatı vermemiş olanlar art
tırmaya kabul edilmiyecektir. 

4 - Muvakkat teminat muhammen bedel~ göre (1875) liradı:r. 
5 - Satısa a!d şartname Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak Mü

dürlüğündP. Js:.anbulda İstanbul Vakıfi ar Başmüdü:-lüğünde, Karsta Vakıfl:ır 

İdaresinde par .. sız verilir. 
6 - Arttırm:ıya iştirak edenler şa.rtnn menin bilümum muhteviyatını kabul 

etmiş addt•lunur. (1020) 

1 uevlet Uemiryolları ve Limaniarı işletm ~si Unun idarasi iıaıı;ı ·ı I 
Muhammen bedeli 2.198,75 lira olan 18 lı:alem elektrik malzemesi açık eksilt

me usuliyle 15/3/938 Salı günü saat J5,JO da Sirkecide 9 uncu işletme binasında 
Satın:ılma Komisyonunca mübayaa edilecc>ktir. Bu işe girmek istiyenlerin ka-

"'Hni vesikalariyle ve 7<~ 715 teminat ::ıl<çclrriyle Komisyona müracaatları lazımdır. 
Şar!namcsi parasız olarak Komisy1>nı:a vrrılmektedir. .999, 

tralıktır, hem de teki yoktur .. 
Delikanlının yatıp kalktığı İzmir oteli

nin sahibf: 
- Karyolaya sığmadı! diyor. Yer ya

tağı yapmıya mecbur olduk ... Uç yatak, 
üç yorgan ancak tamam geliyor. 

- Ya yemek? diyorum ... 
Gülerek cevab veriyor: 

- Şaşarsınız bayım ... Bu deY gibi ada
mın kuş kadar midesi var... Babasının 
yarısı kadar yiyemiyor ... 

Etraftan dinlediklerimi kafi görerek, 
delikanlıya sokuldum: 

~oca k~lı~ tırnaklarının bahçıvan ma
kasıle kesıldığı soylenilen delikanlının U• 

fak başı, muazzam vücudünün üzerinde, 
uzun bir cümlenin nihayetindeki nokta 
gibi duruyor. 

İnadına küçük kalmı~ zekAsımn, vr 
kuvvetinin, pehlivanlığa elverişli olma • 
dığı muhakkal{. ı:..uL • arikulade yara • 
dılısını teşhir edf'rek, babasına milyonlar 
kazandırabilir: Bu da muhakkak! .. 

Babası: 

-- Yavrumun, diyor, böyle olacağı bel-

Şehzadeba~ı Turan Tiyııtrı suııda 
Op ret Komedi, .Haıe BOyOk Orı<cslra 

111111111111111 

"iL 
111111111 

Şehir Tlyatro•u 
Dram kısmı: 

Bu ak~aın saat 20.UO da 

B/R ADAM 
YARATJIAK 

Komcdı 3 perop 

Komedi kısmınd t bu akşrın 
oyun yoktıır 
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Yazan : Ziya Şakir 

atay Bahadır oturduğu yerden bir yay gibi fırladı. Bir tekmede falcı kadını yere 
yuvarladı, dizini onun .. göğs~ne c'ayad .• Parmaklarını gırtlağına dayadı: " Şimdi, 
cevab ver, sen falcı deg l, Tımurun casususun, deği' mi domuz kan!,, diye bağırdı 

- - - nnun un egı u o alardan biri- ciini7. O, bunlan söyletmesini bilir. Kliıçlar bileniyor.. ıruzrakların m&ık ·· k.. d -·L ş d 
demirlerine su veriliyor ... Hücum.. bu-- · ı· n~ gıı e ım. Diye, emir verdL 
yük Han üzerJne hücum ... Bütün bun- Dıye mırıldandı e 
lann başındi.l siz varsınız ... Nasıl, doğ- K.amı•r Hnn. dehlizdeki odalardan bi- Gect>nin derin sessizliği ve karanlık-
ru mu noyanım?: rin~ girdi. Gittikce artan bir merak ile: lan İ"inde sarayın bodrumlarından a-

Hat:.y E3hadır, oturduğu yerden bir .- Mühim .. çok mühim bir hadise cıklı ferya,dlar işitiliyordu. 
yay gibi fır!adı. Bir tekme ile falcı ka- mı? .. ? halde, çabuk söyleyiniz, noyan· 

1 ~hirdekı casus şebekesini bir an 
dm~ yc:e yuvarladı. Dizini onun gög· - Deaı. süne da ad p k1 gırtJ - r •• _ evveı öğrenmek için Kaıper Han ile 

y L arma armı agına . Hııteı~ Bah.ı:td~r~ kapının onunde bek- Hatay Bahadıl"ın sabırsızlıkları artı-
doladı: lıyen k..:>lelerın ışıtmesinden korkarak, yorou 

- Şimdi.. sen cevab ver, bakalım ..• me~cleyi başından sonuna kadar kısaca · ~ 
Sen, falcı değil; Timurun ca~usun. nak!etfr Her an, cel!Adbaşırun koşup gelerek 
Doğl"J değil mi, domuz kan? Dcrh 1 h. k 1 k bıı inadcı casusların itirafta bulunduk-- a , şe ır apı an apansın. 1 h b . . b kl. d 
Diye bağı:dı. Esaslı bir tahkikat icra ed·lın· k _ arını a er vcnnesını e ıyorlar ı. 

ı ceye a Fak t tl · bekl dikl · ha 
!(adın. bir çığlık kopardı. Gözlerini dar dışarı kimse bırakılmasın. Bahu- a ', sa~ ·:r geçı~or; e en -

kapadı. Dudaklarının arasından duaya suc; o kiiçük köle kaçırılmasın. Lutfen, ber, hır turlu ge~yordu: 
benzer, bir şeyler mırıldandı. derlıal emir veriniz. Kame!' Han, telaşlı telaşlı odada ge-

Hatay Bahadır, hançerini çektL Ka- Dedi. ziniyor .. işkt!nce yapılan yere sık sık 
dm·n boğazına dayıyarak isticvaba baş- Hntay Bahadın nsözlerini büyük bir ~dam g~ndcı:erek_ casusl~ .a~kadaş-
ladı: dikkatle dinliyen Kamer Hanın tüyle- .arını soyleyıp soylemedıklerıru soru-

- Hiç inkar etme .. seni, ilk görüşte ri ürpermişti: yordu. 
'nnıdım. Semt!rkandda da bir taraflnn - Vay mel'un kan .. kaç senedir, ser- Birdenbire sesler kesilmişti. 
falcılık, diğer taraftan da Tirnura ca- b-Jstce sarayunıza girip çıkıyordu. De- Kamer Han, kapıyı açarak orada 
~ us~uk ediyordun ... Söyle bakalım, be-

1
mek ki, böylece her sırrımızı öğrenmiş ... b<>kliyen kölelerden birine: 

ıum bn!"aya geldiğimi Tim ura haber btmları Tim ura bildirmiş... Nasıl oı-1 - S~s kesildi. Koş, bak. Galiba, söy-
' "rdin ıni? muş da biz bunu hissedememişiz. Bu Iü~"Jrlar . 

.:adın inler gibi cevab verdi: !rnrkunç yılanı, içimizde beslemişiz... Dedi. 
- Hayn. Si1e, nasıl teşekkür edeyim, bilmem Köle, kendini parçalarcasına koşarak 
- Ni~in?.. ki... gitti. Kamer Han, derin bir sabırsızlık 
- Şü;'hı: içind~ idim. Seni, itiraf et- Diye söylenmişti. Ve derhal bütün içinde gezinerek kölenin avdetini bek-

tirdiktcn sonra haber gönderecektim .. Ş"'hir kapılarının kapanması için emir 1 ledi. Bir kaç dakika sonra köle nefes 
- l )p.nek ki, saklamadan söylemi ye \·E'rmişti 1 

nl'fese nvdet etti: . ' 
ces:ıret ediyorsun?. 1 Hatay Bshadırın elli altın vadettiği - Cclfiletmeap! .. Casuslann ikisi de 

- ı\rtık saklamıya ne lüzum var?. k~lel<:r,. küçük köleyi yakalayıp getir- bayılmış ... Celliıd başı, «Yapılacak her 
Nasıl olsa, beni öldüreceğinizi biliyo- mışlerdı· ŞPyi yaptım. Arkadaşlarına dair; rnüm-
rum. Kameı Han, korkusundan titriyen bu kiin değil, bir şey söyletemedim· Bana 

- Kiminle haber gönderecektin? ç~~ğu bizzat .. is~icvabAetti .. Bütü~ teh- k;ı.rıa?t geldi ki, bu L~de bunlardan baş 
- Bir va.:oh.ı oulacaktım. d~?·:~e;_ .~·e .mukafat vadlerıne ragrnen, I ~a k~se yoktur. Eğer olsaydı, yaptı 
- Öidürüleceğini biliyor musun?.. kuc;uk ·""ole. ıgı-n ışkcncelere tahammül edemez 
- Hiç, e!e geçen casus yaşatılır mı?. - Bilmiyorum. söylerlerdi.• diye haber gönderdi .. : 
- Eser; arkadaşlannı söylersen, se- . Söıünder. başka, tek bir söz söylcme-\K!'c'ın r.!a, çot:uk da, kanlar içinde bay 

ni ölümden kurtarırım. dı. gın yatıyorJar. Derin derin nefes alı-
- Hiçbir arkadaşım yok. Artık hiddetinden çıldırma derecesi- yorllr ... Cel!ad başı, başuçlarında du-
- Mi.imkün değil.. muhakkak vardır nl' gelen Kamer Han: rny<'r. Fermanınızı bekliyor, diye ce-

SöyJe. - Çabuk.. o mel'un kadını da, bu i- vah getirdi. 
_ Bilmiyorum. n::.dcı çocuğu da celladbaşıya teslim e-·-====-~ ma-====-=-======--====---=-

1 I ıl-=~=-A~~ ~o~v~o=ı 
-Arkan Vm'-

- Seni, simdi öldürürüm 
Kadın. ac• acı güldü: 
- Ölümc!tm korksaydım, bu işe gi

rişmezdim. 
Hatay B~hadır, kadının gösterdiği 

bu cür'et ve soifukkanlılıktan dolayı öf
kesınde:ı titriyordu. 

Öfümü bu derecede istihfaf eden bu 
kadına, hirb'r sey itiraf ettireıniyece
ğini anfadı. Kadının üzerinden kalktı. 
Yalrnsınchn tutup sürükliyerek, küçük 
bir odanın ortasına fırlatıp attı. ,, 

,. oktorun 
lük 

r~cUarından 

İshaller 

Sah 

(*} Bugünkü program 
IST AN BUL 

1 ~tart 1938 Sah 
Öfte neşriyatı: 
12.SO: Plfıkln Türk muslklst. 12.50: Hava

dis. 13.CS: Plakla Turk musikisi. 13.30: Mulı
telif p:flk neşriyatL 

He:rh:ı.ngl bir hazımsızlık, soğuk nlgmlığı 
muzır ve tesemmümü muclb olan gıdalar 
me el~ bayat balık, mldye, lstrldye glbl 
şeylt>r, sucuk. pastırma ve ağır salçalı 
yemekler barsaklıı.runızda UUhab ve tnh-
r.Lş husule getirerek ishali mucib olurlnr. Öğle neşriyatı: 

SPOR 

Ankarada h ftan 
spor hareketleri 

Sonra, odJsının kapısını açarak, o 
küçiik köleyi çağırdı: 

- ŞenkuJ! ... 

BC'yle vak'alarda kat'iyen ameli kesmek 17: İnkıldb dersi: Ünlverstteden naklen, 
lçln ilaç kullanmak caiz değildir. !\~ahmud ~ad Bozkurd tarafından. 18 30: 
Harici? çıkması ieab eden muzır madde- Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu namı- . .J 
lerl afyonlu UA.çlarla barsaklarda tevkif na konferans: Ziraat Bankası mfidür rnuıı- h f"- Ank k nl ·.at'.i~· ~-- lic.·.çen a ı..cs ara ço ca ı spor Yuk:ındaki resimlerde Gsır 
etmek büsbütün hastalığı ilerletir. İshal- vJnl Reşad. 19: Nebil oğlu J..SIDall Hakkı: İki ~ 

- Şenkul' ... 

Bu ilci defa seslenmiye, küçük kö1e 
Şı-11kul, cevab vermedi· Diğer iki köle 
ko~up geldi. 

Hatay Bahadır sordu: 
- Senku! nerede? .. 
Kö1cıcr, cevab verdiler: 
. - Birkaç dakika evvel, koşa koşa 

çık1p gıtti. 1 
- Nerc>ye gitti? .. 
- Bilrniyoruz... Biz, acele olarak 

sfaiıı bir yere gönderdiğinizi zannettik 
- Koşun. Yakalayın. Onu kim geti-

rirse, e~li altın mükafat var. 

lcr e
1
:seriya karın ağrısı ile refakat eder. arkadaşı refakatllc, Türk musiklsl ve halk tezahuratına sahne olmuştur. Bunla - loln>Jinin açılması merasiminde f 

Bu glbl vak'alarda en evvel yapılacak §1\rkılan. 19.30: Konferans: Beyoğlu Halkev1 rı;. ~~ş~.nda ~~!ada bir Galatasara! liyc Vekili Şükrü Kayanın bB~ 
şey :terhal blr müshil almaktır veyahud namına, muhı:ı.rrlr Naci Sadullah CHayvan ~lıı~~nun tecssusu ':~ Galata~arayın IILl ı terini imzalamasını, aşağıda Jll (/. 
hfç değilse çok sıkı pehrizle lshall tevki- sevgisi>. 19.55: Borsa haberleri. 20: Klaslk li kü .. m .. e maçları m. unas.ebetı1e Muha - den bir intıbaı, daha aşağıdıı ~ciJ 
fc ça!ışınaktır. Türk mu.slkisl. 20.30: Hava raporu. 20.33: ö- H b ı :~~:'~,.',?~~:~.:"~~ .• ~:~ü;.'!~ ~;';,,R~• '::,"'~~::; .. ~;~b:,.:;;.:::~ ~~~ 1 ~:;.;:~~ ve ar ıye .:.::.~~~~:u':.açile iki "J 

yu, ni~asta peltesinden ibarettir. Karın musikisi ve halk: şarkıları, (saat O.yarı>. 21. '1', 
üzerine sıcnk kompresler tatbik etmek ı 15: Tahsin ve arkadaşları tarafından Türk Antrenör Zabo hakemleri Balkan basketbol turnu~• 
te çok faydalıdır. 1 ı musikisi ve halk §arkıları. 21.50: Orkestra . 

' 22 45: Ajans haberleri. 23: PlA.kla sololar, o- çahştıracak iştirak edece "g Z ~ 
<•> Rn notları kesip saklavınız, yabud pe a t 1 23.20 so ıJ bir albume )'apışhrıp koleksiyon yapum .. ı r ve opere parça an. : n haberler Oalatasar:ıy klübil futbol Antrenörü za- Romanya Basketbol Federıısf0

11

tıııı' 
Sıkıntı ı:amanınızda bu notlar bir doktor 'ôC ertesi günün programı. bo İstanbul bölgesi hakemlerlnl çalıştırmak fından tertlb edilen aBalkan Basıe 
gibi fmtladmız:ı yetişebilir. t ~ lçln baf~ada iki gün futbol Atımlığı emrine 1 nuvalanı> önümüzdekl temmuzda 

vrr!lmlştır. Hakemler pazartesi günleri na - yapılacaktır. ~ 
za~ı ders görecekler, cuma günü de Galata- Rom:ınya, Yunanistan, suıı-_.. 
sa!"ay klübü salonunda idman yapacaklar - Yugoslavya arasındaki mUsabak1l1 
dır. milli takımı da iştirak edeceıct.ır· 

Basketbol t.umuvalan Bükt'eŞ "' 

1 Mart 1938 Sah 

ANKARA 
Ölle neşrtntı: Kölc1cr, bir anda sıçradılar. Sokağa 

açılan !dic;ük kapıdan fırladılar. 
Hatay Bahadır, bu kölenin de falcı Eczaııeler 

kadın ile müşterek olduğunu anladı 1 
Küçük edanın kapısını kilidledikten 
sonra, bü~.rük saraya geçilen dehliz ka- ı 
pı~mı nçnrak, bütün kuvvetile koşmı-

12.30: MuhtellI plAk neşriyatı. 12.50: Plflk: 
1 Türk musiklsl ve hallı: şarkıları. 13.15: Dah1-
1 ıi ve h:ıricl haberler. 

Avrupa gl'reş şampiyonası 
hazırhkldrı 

y:tpılnca.ktır. 

lngiltere kupa maçlaf'I ıJI 

ya Laşfadı. 1 
O sırada Kamer Han, Buharadan ge

lcın birkaç büyük tüccarı huzuruz.ıa ka
bul etmiş .. onlarla görüştükten sonra,· 
harem daiı esine girmek üzere idi· l 

Hiıkitmdr.r, Hatay Bahadırın koşarak 
g~lrlığini görünce durdu. Büyük bir mc- r 

rak ile sordu: 
- Hayro!a noyan! .. 
Hatay Bahadır, Kamer Hana yaklaş

tı. Kulağına eğilerek: 

C I Aı • Ab' M 00 h 0 k -- e a CLmea ... u un.. ço mu-
hirn bir hadise ... Fakat burada söyle-j 

Bu gece nöbetçi olan enancler şunlar
dır: 

iı.tnnbul cihetiodekiler: 
Aks:ırayda: (Sarım), Alemdarda CSır

n A'ilm), Beyazıdda: (Belkıs), Samat
yndn: (Erofllos>. Emlnönftnde: ( Beşir 
Keman, :Eyübde: CArif Beşiri, Fenerde: 
(F.mil ·ndi), Şehremininde: l Nazım ), 
Şehzadebaşında: (Asaf), Karngümrükte: 
(Sundı Küçukpazarda: (Necati Ahmed), 
Bakırt.öyünde: <İstepan). 
Beyoğlu clhetindekiler: 

İstlkl!l caddesinde: CDellasudal, Oa -
latnda: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde <Ll
moncfyan), Pangaltıda: (Narglleciyan>, 
Beşiktaşta: (Nail Halidl. 
Boğuiçl, Kadıköy ... e Adalardakiler: 

Üsldldarda: < İmrahor ), Banyerde: 
(Osman), Kadıköyilnde: (Hüsnü, Rıfat), 
Bilyukadada.: <Halk>, Heybelide: (Halk>. 

1 

Akşnm neşriyatı: 

18.30: Muhtelif plak neşriyatı. 19: Türk 
musikisi ve halt şarkıları CLeman ve arka
daşları>. 19.30: Saat ayan ve arabca neşrl
l ynt.. 19.45: Türk muslklsl ve halk şarkıları 

CHlkmet Rıza ve arkadaşları>. 20.15: Milli 

1 
iktısad ve tasarruf mevzuunda konuşma. 20. 

1 so: Plakla dans musiklsl. 21: Ajans haberle
ri. 21.JS: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Ya
nnkt prt)grnm ve İst1klfll marşı. 

--~-----·~~------~ 

ESKIE EHi • DE 

Ses - Işık Kitap Evi 
tık, Orta Lise mektep Kitaplarının 

Satış Merkezidir. 

Polonyada yapılacak Avrupa güreş fam -
ptyonası için Güreş Federasyonu hı:ı.zırlıkla
ra haşlamıştır. Güreş Federasyonu umumi 
kflt1h1 Şinasi Özdemlr kafileye riyaset ede -
cektd. 

Tur;.iye- Romanya atletizm maçı 
Atletizm Federasyonu tarafından hazır -

lnmm Tfl!'kiye - Romanya atletizm mfuıaba
kalnrı tarih! 28 - 29 mayıs olarak tesbıt e -
dilmiştir. Sırık atınma, çekiç ntmn lle 400 
metre m:ınlalı yarışlar müsabaka progrn -
mından çıkanbnıştır. 

lstanbul atletizm bayramı 
Dokuzuncu İstanbul atletizm bayramı 8 

Mayısda Kadıköy stadında yapılacaktır. Bu 
müsabn.ıtalara her mıntakaya mensup atlet
ler: 1.§tlrak edebllecektlr. 

tııe 
Kral Kupası maçları munıı.sebC ,ıJ 

fa berabere kaldığı için bir ıınftıı 11 
üstüste maç yapmnğa mecbur 011'011c0 
vm~ lle Charlton takımları uÇı C ~ 
karşılaşmışlardır. Beşinci tur ntlç tıe~.ıJ 
sahasında 76.031 kişi önünde b~11 f"' .. 
miş. tltt.ncl berabere maçında ı.se 
61 .530 k~l, üçüncü berabere ınaçı blt 
stadında 64.782 kişi gibi ınuhln1 

topl9mıştır. ğı 
İki k.Hibün zı:ırurl olarak yaptı 

maçda 202.343 klşl bulunmuştu!· fıl ıı 
Son karşılaşmada Aston \fllll.\ o f11' 

milddet ı - ı devam etmcsıne rll tV' 
altı dakikada sağ açıkları sroorı1 ırtı'~ 
üç gol atmış ve Kar dö tınale tıı 

Aston Villa altıncı tur içlP 11g 
Maochcster CUy lle t.arşııaşaeaıcut• 



lstanbul İlanları Belediyesi 1 
!-------~·----·----------------------------~ '<.ı2'7 Şehrin her tarafında satılacak ruu htelif et n~vileri için, Daimi Encümenin 

0 llh~38 tarıhli toplantısında, aşağıda gö sterılen azami fiatlar tayin ve tesbit 
~Uştur. 

Karaman 40 kuruş 
Daglıç 47 > 

Kıvırcık 50 > 
Kuzu 47 > 

Sığır 35 > 

Manda 25 > 

Keçi 25 > 

2 Dana 40 :ı> 

3 
- Bu fıatlar 1 Mart 938 tarihinden itibarrn ikinci ilana kadar muteberdir. 
~ - lI~r kasab azami fiatları dükkan ında büyi.:k hRrflerle ilan edecek ve. her 
1't ~t tızer;ndc bunların nev'i ve faıt !arını gJ:;tcrir çinko veya emaye etıket-
t lunduracaktır. 
~ ller hangi bir et nev'ini azami fiat tan yukarı satmak istiyen ve etikette 
~ etıQ nev'ini ve gerek fıatını doğru göstermıyen kasab derhal en yakın .za
~~ :rıerkezine veya Nahiye Müdürlüğü ne, yahud Kaymakamlığa haber venle-

r. 
$ '1- A.zami finttan yukarı et satanların umuru b~lc?iyey~. mü~eallik ahkamı 

'%Ye kanununa tevfikan cezalandırıl malan Daımı Encumenın 28/2/938 ta· 
kararı iktizasından olduğu alakada rlarca malf1m olmak üzere ilan olunur. 

cB.> clll4> 

~ 

~bek - İstinye yolunun imar planı tanzim kılınarak kanuni muamelesi ifa ve 
~ ıa 'VekfiIPtince tasdik olunmuştur. Bu planın tasciikl: birer takım örneği İs
~huı Belediyesı merkez binası kapısı ile Belediye şubesi hududları itibarile 

'ktaş ve Sarıyer Belediye şubeleri ka pılanna asılmıştır. Yapı ve yollar kanu· 
Un 3 üncii maddesi mucibince herke sin malıi:mu olmak üzere ilan olunur. 
~ (B.) (1072) 

an bul' da Et Fiatlarını ucuzlatmak için: 
~Ükurnetin gıriştiği pahalılıkla mücadele çalışmalarına bir yardım olmak ü
\ e, Türk Hava Kurumu, 1 Mart 938 den itibanm İstanbul mezbahasından, 
~an Borsasından ve kasablardan et fiatı üzerine tesir yapacak hiçbir para 

ll'ıağa karar vermiştir. cll12> 

3 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

1~7 kilo muhtelif dentlr eşya 1185 K pamuk mensucDt 139 K yün mensucat 
lü }( sargılı kuğıd ve kağıd eşya 1008 K ır.adeni yıığ 12000 K demir külçe ve 
~ k 43 K atiiminyürn varak 105 K lasıik eşya 5987 K demir çivi 740 K yün ve 
\t Ult ipliği 44 K kol düğmesi 272 K tela 550 K Glıkoz 997 K kimyevi müstah
~ 115 R yün istüpü 27 K dantela 663 Ksenayi müstahzar 341 K nikel ve pirinç 

t aa 178 K demir ve pirinç vida 134 K sun'i ipek ıpliği 41 K asansör kapısı 679 
~srıestos levha 712 K cam eşya 2380 K boyalı teneke levha hakkında satış H!
~ l~ Son Telgraf gazetesinin 10/2/938 günlü nüshasında yazılıdır. İsteklilerin 

gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri ilan olunur. TL 23219 (924) 

~İinuiik 1\fulıafazn Gencl Komutanlığı İstanbul Satınalıruı Komisyonundan: 

....... l sayıh a~ık deniz motörünün güverte tantlrinin 16/3/938 Çarşamba gı.i-
~ taaı 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

3 
....... l'asınlannn tutarı 2024 lira ve ilk tem;natı 152 liradır. 

' ....... Şar!namesi komisyondadır. Görü le bilir. 
\ıe- İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesıkaları ve ilk teminat makbuzla-

Galata eski İthalat Gümrügündeki Komisyona gelmeleri. cl097:ı> 
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BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Scrmo.yesl Liret 700 000 000 
İhtıynt akçesi Liret lt5,7S9,054,50 

Merkezi iaare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesl, Brezilya, Şill, Uruguay, 

Arjantm, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllynsyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Gal:ı.ta Voyvoda caddesi Karaltöy 

Palt'ıs <Telef: 44841 /213/415> 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: Alalcmclyan hanında 
Telef ~2900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: lstikltıl caddesi Telef. 41046 

İZl\fİRDE ŞUBE 

11 A KARADA 

AKDA 
Kitap Evi KAatçılık 

BOtOn mektep kıtaplannın sabş 

yerıdır. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en mtlsalt şartlarla t~in edilir. 
Tel. 3377 

4•~> DİŞ T ABIBI ~:mm~ 
RA TiP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. :l6, Kat ı de hergOn öğleden 
sonra saat 14 den 2U ye kadar 
hastalan kabul eder. 

I 

CUMHU RivETı _ 

211ZAJTf.BANKASI 

Sayfa JS 
====--===================================-== 

P A T l 
lç ve dış buur memelerinde. basur memelerinin her 
iltihaplaı ında, cerahatlenmiJ fistüllerde, kanayan basur 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin 

türlü 
me

eder. -
Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11/MartI1938 dedir.-

BUyUk ikramiye: 5 O. O O O Liradır .•• 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

( 20.0:>0 ve 10.0JO) Liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce ~yi zengin eden bu piyangoya 

iftirak ediniz ... 

Kat'iyyen 

İhtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
biç bir çi?.gi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha

rika! Fakat, bunun da fenni bir izahı 

vnrdır: O da; Viyana Üniversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay • 

ret keşfi olan cBioceh nam cevherin 
sihramiz tesiridir. cBioceh, yumuşak 

ve buruşuksuz bir cifo için gayet el -
zem gençliğin tabii ve kıymetli bir un
surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren

gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

TESİS TARtHt : 1863 

Benn&7eaJ: H,000,000 in~ 11raa 

Türkiyenin başlıca şehf rlerile 
Paris, Marsilya, Nıs. Londra ,.e 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Ytınanistclllda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muamelelerj 
yapar. 

Can Rızkullalı Kürdi 
Halepte btitün Türkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

00-YÇ-E-OR-IE-NT-B-AN-K ... I 
1 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

* H eT türlü ban!ıa İfİ * 
cuddur. Siz uyurken o cildinizi besler -,----·-----.ıı 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 
daha genç olarak uyanır ve yüzünüz • 

deki çizgi ve buruşuklukların kaybol • 
duğunu görürsünüz. Gündüz için be -
yaz rengindeki (yağsız) Tokalon kre
mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 
erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun.u • 

şatmış ve on yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cilt 

u.,suru olan Tokalon kremlerini kulla
nınız. 

Bayanların nazarı 
dikkatine 

Satın aldığınız Tokalon 
kremi vazolarının büyük 
bir kıymeti vardır. On
ları bayiinize iade ettiği
nizde beheri için 5 kuruş 
alacak, ayni zamanda kıy· 
mettar mükafatları bulu
nan T okalon piyangosu
na iştirak hakkını veren 
bir bilet takdim edecek
tir. Gelecek nüshaları
mızda ilan edeceğimiz 
Tokalon piyangosu ikra
miyelerini okuyunuz. 

Son osta 
Yevml, Slyasl, Havndls ve Halk gaze.e.d 

_,_.... 
Yerebatnn, Çııtaıçcşme sokak, 25 

lSTANBU 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin büt~ haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE Fi TLARI 

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

TÜRKİYE 1-sOO 700 400 151 
YUNANİSTAN 2340 12~0 'ilO 270 
ECNEBİ 2700 1400 bOO aoo 

Abone beddi pEşirdır. Adres 
değiştirrr.ek 25 .ımruştur. 

Gelen evrak geri r.ıerilmez. 

llcnlardar me&'uliyet alınmaz.. 
Ce' ı.ıp iç·n mr.ktublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ıliıvesi lazımciır. 

••••••••••••••••••••••••• 

1 
Posta kutusu : 741 1sıanbul 1 
Telgraf : Son Posta 
Telc.'f on : 20203 ........................ 

Son Posta l\latbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragtp Eı:ıc~ 
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