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Bütün dünyanın en ne
fis yağı Türkiyede Ay· 
vahkda çıkar. Ayvah· 
ğın en leziz ve en sıh· 

hl yağı da füphesiz 

-
Zeyt:n Yağıdır 

Şerbet gibi tatlı olduğundan taba· 
bettc.> içmek suretile müstameldir. 

Kum, böbrek ve bilhassa Karacl -
ğer, safra, sanlık hastalıklarında, 
zaafı umumide, inkıbazda. 

Tereyağı yerine yemeklerde, sala· 
talarda, tatlılarda, pilavda Hasan 
zeytinyağı kullanınız. 

\ 1/4 tlte 40, 1/2 el9e 50 
1 litre ,ı,e 80, 2 litre 

.ı,. 155, 
Tenekede bir kllo 75 

Uç kilo 210, bet kilo 350 
.. yedJ kJlo 475 

Mutlaka 

HASAN 
markasına dikkat 
HASAN DEPOSU. 

Po:s kati i ·SA diril • 

BU S 1 R R 1 AN LAM AK İ Ç İ N B U G Ü N Ç 1 KAN 

Modern mecmuasını okuyunuz. 

Bundan başka yine bu mecmuada: Hüıeyin Cahid: Sümer Tarihi, Muharrem Feyzi: 

Siyasi müsahabe, Peyami Safa : Modern Türk kızı, Salih Murad : Zehirli gazler, Betim 

Koşalay: Fraklı smokinli sporcular, Doktor Asım: Sıhhi tav&iyeler, Orhan Midhat s 

1922 Abidin Daver : denizlerde silahlanma hazırlığı, Suıd Der~i1 : saç ve kadın, Celal 

Ergun: Mimar Sinan, Aka Gündüz: Küçük hikaye, Faik Sabn Dünyanın en küçfik devleti. •• 

Gündelik gazetelerdeki fiizel yazılar, bilmeceler, fotoğraf müsabakası ve mfi•abakayı 
kazananlar .... , __________________________________________________ , 
tikaUrenlere ve 
gtiğUa nezlelerine AKKIEKBEM 

Karac-iğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mü tcvellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
mzi U R i N A L ile geçiriniz. 

U Ri AL 
Viicudde toplanan asid ürik ve ok • 
sc:l:ıt gibi maddeleri eritir, kanı te -
rr.izler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
d:r. Yemekleı·den sonra yarım bar • 
~lt su içeıisinde alınır. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

EN n E5~ill iLACIDIR 

1-
~ 
111 
iL 
a: 
111 
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PERFEK't markası kuaanışlı, 
dayıtnıKlı ve elverişli olan y& 
g&ne sat makinesidir. 

Sııtış yeri: M. CAM CAN 
Galata, Mahmudiye ~addeai No. 61 

Telgrafı C•mcaa .. bwı~ 

Harf ı...., 

Ağız bütün mikroplara 
daima açık bir kapıdır. 

V e u n u t.m a y ı n ı z k i : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enf!oenza. ve 

hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihıb 

yapan diş etlcrile köklerine mide hum-

ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve tf>

rnatizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü• 

cut sağlığının en birinci şartı oımuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabıl 

olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile garanti edebilirsiniz 
ve rtmelisiniz. Bu suretle mikroblan 1m. 

ha ederek dişlerinizi korumUf olurswıuz. 

-1 c 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

~~')>· . •, .· . : -~ .-_'!""; . .. • . . - - '• •. • _? • . _, 

= 
En basit, fakat en mühim tedbir 
Soğuğa karşı birçok lüzumlu ve lüzumsuz 

tedbirler aldığı halde bunların en basit, 
fakat en mühim mini unutmuştur. 

Kendis1nl UşUttU ve yanında bir kaşe 

bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı 

1 GRİP ı·N • a~~:~: 
1 1 zı ve 

sancılan dern3l keser. 

GRİP İN:~:·:~ 
ağn..anna soğuk algınlı· 

ğına romatizmaya karşı 

bilhassa moessl:dlr. 
1 1 BOtQn 

GRIPIN: :~:f:. 
lıklıırda ehemmiyetle 
tnvı:Jye edilmektedir. 

-

icabında günde 3 kaşe allnabiUr. 

----b•im-v•e•~ 

' 
ve 

A 1 
Bu a1bht ve pratik adet bezleri her 

ticarethanede ~ayın BayanlarıınıZJD 
hizmetlerine haxırdır. 



flAL~IN 
ltALKIN 

llALKIN 

~1-No 2723 ÇARŞAMBA 1 - MART 1931 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kunat 
1 

Balkan Antantı bugiin İngiliz· İtalyan görüşmeleri başlıyor 
dl!ıi •• d d h k ' tl•d• Londra ile Roma, neler 
~un en a a uvve 1 ır istiyeceklerini kat'i 
Antant artık kendisini kuvvetlere göre olarak tesbit ettiler 
&yar eden bir camia değil, sulh yolunda ringi/terenin " 

tesirini gösteren bir teşekküldür Talebleri: 

BiiyüJc Şef, dod H ~ clnfctleria kouet/e ifttnllc edcft wdlmaıtııeri ile bfr aftlCla 

Rumen Hariciye Müsteşarının •özleri ır . " 
" Atatürk Allahın bir Konseym son 
nimetidir. Allah onu size kararları 

ve bize bağışlasın '' v!z~n: ~~"~ ~i~!n 

4 
Bu defaki Balkan. konseyi, bekle • 

nUdiği veçhile, mühim meseleler üze
rinde durdu ve mühim kararlar ver • 
di. 

Verilen kararlar, dünyanın ve bil • 
hassa Avrupanın bu~nkü vaziyeti 
itibarile gayet mühim olan maddele· 
ri ihtiva ~iyor. Bu suretle Balkan 
devletleri dünya meseleleri karşısın-

1 

T rablua lıuvvetlerinin elı • 
•ilt ·ımeai, Kız.ıl denizc:lelıi 
ltalyan adacıklarının tah • 
kim edilmemesi, Panlella • 
ria adaaının tahkiminden 
vaz. geçilmesi, lngiltere a • 
leyhinde radyo ue gaz.ele 
propagandaaı yaplmamaaı • 

• • 
ita/yanın 

Talebleri: 
Habeı ilhakının tanınma • 
ıı, ltalya ile Habeıi•tan a
raaındaki münaluılatın ge
relı Sıiveyfte, gerelı Mmr-
da tehdide uiramamaaı, Lo d H l'f 
Alulenizde ltalyanınlıin • r a ı az 
J.en /az.la J.eni~ lıuuveti 1 tişare son safhasına girmiştir. Lord Per~h 
.L l .ı l Lo 'ı İngiltere ile İtalya arasında mevcud bu· 
uu uncıura mama•ı, n ~ - - .. •.. 1 1 · k"ld h u .ı • ltaJ tun puruzıu mese e erın ne şe ı e a e-
ııra pıyaaa.ının yaya dilmesi icab edeceğine dair kabinenin ta-
.,......._ llmatmı hAmil oJarak bu hafta içinde Ro-

\n - 1 maya dönecek ve derhal İtalyan hük~ 
Londra 2 mart (Hususi) - Başvekil meti ile müzakereye girifecektir. 

Chamberlain ve hariciye nazırı Lord İngilterenin müzakere hazırlığı bittill 
Halifax ile sureti rn•hsusada buraya gel· gibi Romadan gelen haberlere göre İtal
miş olan İngilterenin Roma sefiri Lord yanın hazırlığı da bitmiştir. Sinyör Mu.. 
Perth arasında cereyan etmekte olan is· (Devamı 5 inci sayfada) . ........ , ................................................. . 
Tekirdaüll henüz 

londraya 
hareket etmedi 

Bulgaristanda 
elli politikacı 

tevkif edilmiş 
ı 

da katı bir vaziyet almakta ittifak et
mif olduklarını göstermektedirler. 

(IHvamı S inci ıayfada) Pariste yaptığı iki güreşte de rakible-
\.._ _) rinin sırtını yere getiren Türkiye başpeh· 

İngiliz gazeteleri haber veriyorlar: 
Bulgaristandaki parti liderleri, bugüo

lrii rcJimin elli senedenberl görülmedik 
derecede müdhiş bir terör rejimi oldu • 
ğunu idd1a ederek kral Borise kanunu 
esasinin yem baştan değiştirilmesıni is • 

.:::==-=·=-=-=···= .. ::: .. :.-::: .. : .. -=-.::: .. = .. =: .. =.:::. livanı Tekirdağlının Pariste bir suikasda 

o.._ 4bidai öaiinde :-!ll&eraı A2eıa1eıu ve Ru.mn laar.ciye mtütefCln l.."umhunyd 

Franko ile 
münaseb3t 

deftm imza ediyMlo.r • Marki dö Prad A nkarada 
~ikan antantı konseyine fştirak ve ri-ınistanın muht.rem başvekil ve hariciye bazı temaslarda bulundu 
-....:_~t l'den dost ve müttefikimiz Yuna • (Devamı l1 inci ıay/ada) t B-kr . 
~ıı:::-~~~~~~~~~;;,.~--;....--=-=-.. -~-..==---- Evvelce spanyanın u eş elçısi olup 

H b k 
bOahare General Franco hükümetine in-

ey Q t ı• mı• z u a şam tiaab etmif olan M&rki. dö Prad bili An· 
~ (Devamı ıı incı ıay/ada) 

Cenevreye gi<Jiyor 
..................................... 

Yeni edebi romanımız 

"Ah şu hayat! ,, 
Yazan: Nezihe Muhittin 
AH ŞU HAYAT: Yalnu atlc 

oe tahlil romanı değildir, onda 
maziye luınfan bir devrin İf yü. 
zünii Je eöreceJWng. 

• AH ŞU HAYAT: Meozını. 

nun hunniyeı·, ele aldığı cemiyet 
meseleleri itibarile bilhaua na
%arı dikkati celbedecek, •İzi me
raka düıürdüğü kadar da dü • 
fiindürecektir. 

Pazar günü başlıyoruz 

maruz kaldığı ve bıçakla yaralandığına 
dair geç vakit §ehrimizde bir şayia do -
laşmış, gazetemızden telefonla mahl • 
mat istenilmiştir. Devamı l l inci •ay/ada (Devamı 5 inci .ayfada) 

İzmir - Pire vapur 
seferlerine başlanıyor 

Denizbankın Almanyada yaphracağı yeni vapurlar 
İçin bugün temaslara başlanacak 

Ytuu/ Zi114Ô1lif1zmiTdc liman ifleri "mum müdürJe ıedkiklerde bulur.urkea 

('lum21ıacl .. 

• 



Z Sayfa 

r 

1 
Her_$Ün 

1 

lngiltere siyasetinin 
Yeni dümencisi: 
Lord Halifax 

- Yazan: Muhittin Birgen 

Resimli Makale: 

ı----...~-~--

SON .,POSTA 

Saadetin anahtarı. Sözün Kısası 
---

Yazı ÇoK Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

-------.. ·--··-·-._. _ __....... ....... -"""""' 

İzmir - Pire vapur 
seferleri başlıyor 
İzmir t (Hususi) - Şehrimizde ted

kikler yapan Denizbank Umum Mudil" 
rü Yusuf Ziya Öniş tersaneye gideı'er. 
tesisatı gözden geçirmiş, yeni liman ~ 
hallinde meydar.a getirilmesi düşünll , 

D
a ngiltere siyasetindeki büyük strat~ji 

hareketinin derecesini anlamak içın 

oize ölçu verecek bir hadise de hariciye 
nezaretine Lord Halifax'ın tayin edilmiş 
olması keyfiyetidil'. Lord Halifax bir 
lorddur, Y.ani Avam kamarasına değil, 
Lordlar kamarasına mensubdur. Halbuki, 
İngiliz hüklırnetleı inin ve İngiliz parla
mentoculuğunun kanundan daha kuv -
vetli olarak ve pek nadiı hallerde bozulan 
an'anelE'rınden biri de hariciye nezaret -
lerine bir ayan azasının değil, bir meb'u
sun getirılmesi idi. Chamberlain, eski ha
riciye nazırının yerine bir diğerini getir
mek için günlerce düşündükten sonra, 
nihayet Lord Halifax'ı tayine karar ver· 
meğe mecbur oldu ve bu suretle eski bir 
an'aneyi bozmuş oldu. 

'! len tesisat:a al3.kadar olmuş, Liman • 
daresinin körfez vapurlarını gör.muş 
tü,. İngiltereden satın alınan ve ter;J; 
nede boyanmakta olan New Cado113 

vapurunu da gözden geçiren Yusuf ı · 

İngilterede bir an'anenin bozulması mü
him bır hadisedir; demek oluyor ki, İn • 
giliz başvekilini böyle bir karar almıya 
sevkeden mühim scbebler--vardır. Bu mü
him sebebler, Lord Halifax'ın hariciye 
nezaretine gelmesi hadisesine mühim 
manalar ilave eder. Bundan dolayı da 
bugün İngilterenin harici siyasetinde 
• kaptanlığı fHlcn Chamberlain ele almış 
bulunmasına göre - dümencilik vazife • 
sini der'uhde ede!' Bay Halifax, birden
bıre, İngiliz tarihlnin mühim bir şahsi • 
yeti olarak meydana çıkıyor. 

Bugun, bütün Av.rupada ve bütün dün
yada gözler Lordun üzerine dönmüştür. 
Belki, cihanın harb ve sulh mukadderatı 
onun elinde bulunuyor. Lord, Avrupaya 
yeni bır çehre ve yeni bir siyasi bünye 
vermek vazifesile mükelleftir. A vrupada 
dört devleti bir araya toplıyacak ve bu 

İnsan doğduğu günden itibaren saadetin pe§inde koşar, 
fakat saadet elle tutulmaz, para ile alınmaz, çalışmayla bu
lunmaz bir nesnedir, gelirse kendi kendine gelir, ve ekseriya 
başkalarını sevindirmesini bilenlere gelir. 

Her ~eyden bir keder hissesi çıkaran, her ihtimali bir ıztı
rab mevzuu yapan, her gülde diken arıyan adam hayatı 

muhitinde yaşıyanlara zehir eder ve o dakikadan itibaren 
kendisi de zehirlenir, mes'ud olmak için mes'ud etmek şarttır. 

(,..__s_o_~ __ A_~_R_C)_A_s_o _N_D_A_~_) 
Dünyanın en seri 
Hücum botu 

«-----------------------« 
HERGüN BiR FIKRA 

Hülasa: Eşeksin 
Eski mutasaTrıflaTdan biri bütün 

ta1ıriTatlan pörnıek, istermiş. Hepsi· 
rıi okuması da güç olacağından me • 

muTlaTdan birini hüUisa yapnuya 
memur etmiş, memuT kfiğıdlan o~ 
yOT ve hüldsasını biT başka kağıda 
yazarak ekliyormuş. Bir gün Dahi -
li.ye Nezaretinden bir tahrirat gelmiş, 
tahrirat mutasarrıfa hitaben yazıh • 
yormuş. Onun cehaletinden, i§e ade-

mi vukufundan, icraattaki becerik. -
sizliğinden, uzun uzun bahsediliyor· 
muş. Hülasayı yapacak memur kağı-

Sovyet Rusyanın 
En sıhhatli çocuğu 

ya Öniş lıu v.:ıpurun yakın limanlara • 
sındaki seferlere tahsisini faydalı go; 
müştür. Bayraklı adını alan bu vıtP 
yaz mevsi~:nde her haftanın cunıor1~ 
si akşamlan Çeşmeye hareket edece 
pazartesi sabahı İzmire dönecektir. 

Denizbankm İzmir şubesi mart t.ı)<r 
nın son lu:ıftalarında açılacaktır. Bu ~ 
be açıldıktan sonra İzmir limanında)" 
pılacak ıslahat işi üzerinde duruıac ~ 
ilk icraat olarak liman taranacaktır._,,, 

Denizbank, denizci gençliğin s~ 
faaliyetlerini hinıaye ve teşvik edece~ 
tir. Başlıca sahil şehirlerimizde Deni'" 
bankın ~ücude getirccefü teşkilata b3~ 
lı olarak deniz klüpleri tesisi, her 'fı.ı 
gencinin mutlaka deniz sporile me 
olması temin e.~ilcccktir· d• 

Yusuf Ziya Oniş tedkikleri hakkın 
bana şu beyanatta bulunmuştur: .. ı1I 

- Teşkfüitırruzı tamamlamak uzc .. 
İzmirde tedkikatta bulundum. fstatı ııJ 
buldaki teşkilatı Denizbankın İstanb • 
şubesi namı rutında bir idarede toplr:ı 
mağa karar verdik. 

, dört deletin elbirliği ile belki de yeni bir 
Milletler Cemiyeti kurmıya çalışacak olan 
yeni İngiliz siyasetinin başdümencisi ol
muştur. Önümüzdeki haftalarda ve önü
müzdeki aylarda, cihan Lora Halifax'm 
her hareketini ayn bir dikkat ve alaka ile 
takib edecektir. 

1 

dı baştan aşariı okuduktan sonra bir 1 
başka kdğıd almış ve yazmış: 

İzmirde fünan işletnı" i, dcnizyol~~ 
rı acentahğı, kJavuzluk e fenerler 1 

daresini İstanbulda olduqu gibi DeJll~ 
• • .. .. w.. .. bank İzmir şubesi namı altında topl<ı il-' 

Resmını gordugunuz çocuk Rusya- dık. Denizbı:ınk İzmir şubesi müdurl 
nm en sıhhatli çocuğu olarak sayıl - ğüne Haşmeti tayin ederek Denizb:ttl .. 
m::ıktadır. Kiefli bir kadın doktor, son kın ilk şubPsini İzmirde açtık. _ 
muayenesini y-apıyor. İstanbul şubesi Müdürlüğüne 'l'~ 

* 
Resmini gördüğünüz İngiliz hücum 

botu, dünyanın en seri harb gemisidir. 
Saatte 50 mil sür'at yapmaktadır. 

Tayyare ile milyoner koca 
bulan çiçekçi kız 

Yeni hariciye nazırının şahsiyetine ge
lince, Lord Halifax, Bald\vin mektebine 
mensub ve onun yakınlarından olan bir 
politikacıdır. 1881 de Vıkont Halifax'ın 
oğlu Edward Wood olarak dünyaya gel
miş, ilk defa olarak 1910 intihabatma iş
tirak ederek parlfımentoya girmiş ve o Bir kaç hafta evvel Macaristanda 
zamandanberi, son intihabata kadar, kar- Balaton gölünün üstünde ve etrafında 
şısmda hiç rakib görmeksizin babadan uçmak suretilc bır tayyare müsabaka~ı 
kalma intihab dairesinin reylerini etra • y::ıpılmıştı Bu hava müsabakasında bi
fında toplamıştır. Hükumete en evvel rirıciliği Balaton tayyare istasyonunda 
921 de Bonar Law kabinesile girmek SP,r çiçrk ve pcrlakal satan genç bir kız 
retile iştirak etmiştir ve o zamandanbC'ri 1 kannmı~tı. Bütün tayyareciler bu genç 
de, Hindistanda kral vekilliği müstesna 1 çiçf'kçinin dostu olmuşlar, pek çok çi
her muhafazakar hükfunette bir mevki çek ve portakal satın almışlarsa da hiç 
almıştır. Hindis!anm en karışık bir dev- birisi güzel satıcının kalbini teshir e
rınde orada gösterdiği azim ve irade kuv- demenıişti. 
veti, ayni za~anda Hindistan idaresine Nihayet büyük emlak sahibi ve mil
vermiş olduğu suples kendisine, devlet yorer Fransız tayyarecisi Skodrel çi
ve siyaset adamı olarak, en büyük şöh • çekçi kıza evlenmek teklifinde bulun
rcti temin etmıştir. mu~ onun tarafmdan da kabul edilmiş-

Lord Halifax, İngiliz aristokrasisinin tir. Düğünleri bir hafta evvel Bükreşte 
en mümeyyiz vasıflarını şahsında cemet- yapılmıştır. Balaton uçuş müsabakala
miş olan insanlarclnn biridir. Son derece- rına iştirak eden yirmi tayyareci ile di· 
de dindar, §eref ve haysiyet bahislerinde ğer bir çok Fransız tayyarecileri dü -
gayet sıkı ve ke.,kin duygular taşıyan, ğUncc bulunmak üzere Bükreşe gel -
sözünü herkese dinletmeğe meraklı ve mi~ler, iki mes'ud tayyarecinin nikfıh
bunun için de bizim .sözünün eri> tabirile lanrıı kutlu1amış1ardır. 
ifade ettiğimiz insan olmıya ehemmiyet --· ~-·-· ·~------

heybetli =hsiyeti, İngiliz tarihinin bugü-veren, manen heybetli b r şahsiyete sa- r-
hibdir. Böyle şahsi ahlak bakımından et- ne kadar görmediği müşkülatla çevrilmiş 
rafında büyük bir tesir yapmış olan bir olan bu işi muvaffakiyetli bir neticeye 
insanın belki de şu · günlerin diplomasi • isal etm~ğe kifayet eyliyecek midir? Bu 
sinde ayrıca bir kıymeti vardır. iş, hiç değilse bugün dünden daha çok 

güçtür. Eden siyaseti, İngiltereyi dümen 

* Lordun vazifesi büyük ve ağırdır. Bu 
da uhdesine aldığ1 işin küçük olmama • 
sından ileri gelir: Diktatörler ile demok
rasiler arasında mcvcud mücadeleyi kal
dırıp bunlan barı~tırmak vazifesl 

kırmakta geciktirmekten başka bir neti
ce vermedi ve bugünkü şartlar içinde dü
men kırış yeni hariciye nazınnın işini 

büsbütün güçleştirdi. Bununla beraber, 
Lord Halifax'ın Chamberlain ile birlikte 
giriştiği işte muvaffak olması ihtimalleri 
yok değildir. 

Muhittin Birgen 

cHül<i8a. Eşeksin!» 

Jt -* 
Pariste yapılan garip 
Bir ruhiyat tecrübesi 
Fransız ruhiyat araştırma cemiyeti or

ganı bulunan c'Ruhiyab mecmuasında 

madam Berderie enteresan bir tedkik 
neşretmektedir. 

İçinde Mussolininin birer resmi bulu
nan kapalı zarfları muhtelif mediyom
lara verilerek fotograf sahibi hakkında 
sualler sorulmuştur. 1936 senesi ikinci
teşrininin 11 inde Habeşistan muharebe· 
si başladığı zaman mediyomun birisi: 

•- Zarfın içindeki fotograf sahibinin 
etrafında pek çok ölüler dola§maktadır. 

Korkunç bir işe başlamış görünüyor. Bu 
iş sürü sürlı insanların hayatına malola
caktır ve nihayeti gelmeden durdurula
mıyacaktır:t demiştir. Başka bir medi· 
yom da: 

c- Bu şahıs her türlü fedakarlığı ya
parak maksadına erecektir> demiştir. 

Diğer bir mediyom: 
c- Eğer kendisi istemezse ne düşün

düğünü anlamak zordur. Ayni zamanda 
samimiyeti de vardır. En son dereceye 
kadar dikkatlidir> demiş ve nıhayet baş
ka bir medyom 25 ilkkanun 1936 da şun
ları söylemiştir: 

c- Toplar ... Kılıçlar ... Büyük devlet· 
ler etrafındadır. Büyük mücadeleler ya
pılmaktadır. Bu adam bugünkü bulun
duğu mevkide daha çok seneler kalacak
tır. Çok büyük mevkii vardır. Vatanına 
pek büyük iyilikler yapmıştır ... > 

İşaret edilecek bir nokta: Bütün bu 
medyomların zarfın içindeki resmi gör-
meden ve kime aid olduğunu bilmeden 
yalnız ellerini kapalı zarfın üstüne ko
yarak yukarıdaki sözleri .söylemiş olma
larıdır. 

Londrada kaldırımlar 
renklere boyanıyor 

İngiltere nakliyat nezareti büyük cad· 
delerde seyrüsefer için garib bir takım 
tecrübeler yapmaktadır. Bunlar arasın
d:ı büyük caddelerin cdöşemelerinin• bo
yanması da vardır. Bu husus için bilhas-
sa üç renk tercih edilmiştir: Kırmızı, ye
şil, sarı renkleri. Sokakların renklendi
rilmesi üzerine görüşün artarak kazala
rın azalacağı tahmin edilmektedir. Ka-
ranlıkta da bu renkler görülebilecektir. 
Şımdiye kadar yapılan tecrübelerde bo
yanmanın birbirine müvazi hatlar şek
linde mi, yoksa üç renkli geniş kalın 
şeklinde mi yapılması tedk.ik edilmekte
dir. Bu tecrübeler daha birkaç hafta de
vam edecek ve alınan neticelere göre 
Londranın Wyük caddeleri hemen boya. 
nacaktır. 

Yuvasını korumak için 
kocasını öldüren kadın 
ParisJi bir kadın, bir gece iki ya -

şındaki çocuğile birlikde evinde otu -
rurken ayyaş kocası gelmiş ve cebin -
den dol ıt bir tabanca çıkararak: cHe -
pinizi ölrlüreceğim, metresimi eve ge
tireceğim:ıo diye tehdid etmiş· Sabaha 
karşı da yatağ2 girerek uyumuş, taban
casını da yastığının altına koymuştur. 
Kocasının tehdidinden fena halde ür -
ken kadın, tabancayı kaptığı gibi onu 
öldürmı!5 ve hemen telefona sarılarak 
karakob: 

- Yeti!jiniz, kocamı öldürdüm.. de -
miş!ir. 

İş sade diktatörlükle demokrasiyi dost 
yapmak değil • zaten birbirinin zıddı 

olan bu iki mefhum arasında hakiki bir 
dostluk tasavvur edilebilir bir mefhum 
bile olamaz - dünyayı aralarında bir türlü 
taksim edemiyen büyük kuvvetler ara • İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 

., 
sında dünya ölçüsünde bir anlaşma te -
min etmektir. 

Kültür Bakanlığı resmi rnekteb öğretmelerinin hususi 
mekteblerde ders almamalarına karar verdi, kararını da ala
kadarlara bildirdi. 

kat bugün ders yılının ortasıdır, hususi mekteb öğretmenle
rinin mühim bir kısmı da resmi mekteblerde vazifednr olan
lardır. Bu öğretme)ller hususi rnektebleri derhal bıraktıkları Bu anlaşmayı temin ederken lord için 

dikkat edilecek bir şey de şudur: An • 
laşma, zahiren, insanlık namına yapıla -
cak ve fakat, hakikatte, bir İngiliz muha
fazakarı için her şeyden yüksek tutulan 
İngıliz hakimiyetinin yer yüzünde de • 
vam ve inkişafına mani olacak bütün un
sur !arı bertaraf edecektir. Lord Halifax'ın 

Kültür Bakanlığını bu kararı vermiye sevkeden sebeb takdirde yerlerinin kolaylıkla doldurulabileceğine ihtimal 
kendi emrinde bulunan öğretmenlerin hususi mckteblerde verilemez. Binaenaleyh biz bu kararın tatbikinin ders yılı 
de ders verdikleri takdirde fazla yorulup asıl vazifeleri ba- sonuna bırakılmasının doğru olacağına inanıyoru;. fakat 
şında dinç olarak bulunamamaları endişesi gerektir. Fa • ey okuyucu sen: 

i STER 1 N A N, l S T E R l N A N M A! 

bir Kevkeb memur edilecektir. Fen , 
kadaşım Harun ynrın İstanbula gid:. 
cek, gerek İstanbul tersanesi ve ger dl 
yaptırılacak yeni vapurlar hakkın._.. 
Alman firmalarile temasa geçecckt~ 
Alman firmaları mümessilleri de yıır 
İstanbulda bulunacaklardır. 1f 

İzmir - PJ-c vapur seferlerine bıtŞ~ 
yoruz. Zannuna göre balıkhane kafl 
layihası geri r.lmacak ve bu iş de idaıe
m!ze verilecektir. 

Denizbank Um~ Müdürü yu~ 
Ziya Öniş ile İktısad Veka.Icti oeı, 
Müsteşarı Sadullah Güney, Denizyo·lcJ" 
Umum Müdii..-fi Sadettin, ve AkaY 1 , 

resi müdürü Cemil bu$in İzmir \.'DPı.1 
rile şehrimize geleceklerdir. n , 

Bu hafta i~inde banka umum ~niİ 
dür muavinleri ve daire miidürlcrı~ 
iştirakile şehrimizde umumi bir topi ~ 
tı yapılacak, bundan sonra ban1<~11 

İstanbul şubesi faaliyete geçecektıf· 

lzmirde bir adli e katibi 
tevklf edil i 

İzmir 1 (Hususi) - İzmir müddciı.ıfll: 
miliği esas masası katibi Salıh haltlc1~ • 
tevkif karan verHmiştir. Zabıtadan 11 dd 
liyeye gelen ve emanet dairesine tc' !Jl 
icab eden kumar paralarından ııo ]jrtıtlıf 
noksan olduğu nazan dikkati celbetıtl r 
tir. Emanet dairesinde mevcud diğcl'dif' 
manet eşyası ~~gözden ~e~ 
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Milli Müdafaa büdcemiz 
yıla nazaran 

15 

lso den fazla gemi inşa halinde bulunuyor, bunların 
arasında 5 zırhh, 5 tayyare gemisi var 

~tıdra 1 (A.A.) - Bazı gazetelere ve ı konmak üzeredir: Beş zırhlı, 5 tayyare 
ıt!! ssa Daily Mail ile Niyuz Kronikl'e gemisi, 17 kruvazör, 40 torpido muhribi, 
~ bu sene büdcesi bir milyar İngiliz 9 torpil toplama gemisi, 12 torpido, 19 
tı ~ı geçecektir. denizaltı, 5 eskortör, dört devriye ge -
aııy Mail'e göre, deniz büdcesinin ge- misi vesaire ••• 

ı.... s
1
encden 120 milyon fazla olması muh-

'lll!! dır Ordu büdcesi, Daily Mail'e göre, ge • 
l-ıı~ · çen senekı 82 milyon 174 bine mukabil 

Uz kroni!d gazetesi, 1938/39 deniz ııo milyon İngiliz liradır. 
b!Satının cuma günü neşredileceğini 

'l.lıalt hüdccnin en az iki • belki de üç Hava büdcesi 102 milyon 500 bin ola-

\P tıa dört • sarfı harb gemisi ile birçok caktır. 
~ ~Zör ve torpido muhribi inşasını der- Bu hesaba göre, bir milyar büdcenin 
' eceğinı yazıyor. Halen yüz elliden 332 buçuk milyonunu donanma, ordu ve 

Meclis bugün 
toplanıyor 

Ankara l (Hususi) - Millet MecllsJ 
bugün saat lŞ, de toplanacaktır. Rt1.~na -
mede elçiliğe tayi11 edilen Cemal Hüs
nünün meb'usluktan istifasına ve Sinob 
meb'usu Galib Üstünün vefatına dair 
Başvekalet tezkeresi vardır. 

gcını inşa halinde veyahud tezgaha hava alacaktır. 

Y 
Şanghayda ltalyan 

ukarr Avusturyada « Almanlık Fransız bahr;yelileri 

aünü )) tertib edilemedi 11!.~~!~'~~İ~~Bu!:r::.~e=m-
\r ta.knsındn, İt.Riyan ve Fransız bahriye as _ 

~!~ana 1 (A.A.) - Linz'den bildi - halifler rüesası ile temasa geçecek - kerleri nrasmda ve dansözlerin bulunduğu 
\.'~•ile .. Alın .. .. .. . , .. k~ h .. k.. .. kt sokakta hakiki bir yumruk, sopa ve şişe mu
•~ll . gcıre. • anlık gunu• nun tır. Graz da su ·un u um surme e - harcbcsi olmuştur Blr dansöz yüzünden iki 
~ .uı~etin.! müteallik olarak Viya - dir. Gamalı H::.ç taşıyan bayrakların asker arasın~a çıkım kavga büyümuş ve ı _ 
~~l ~ltıhaz edi!m;ş olan karar, Nasyo- mikcları azalm~ştır. Maamafih bazı öğ- kisinin bUtfin taraftarlarına sirayet etmiş _ 

syalis:1erc Yukarı Avusturya hü- retmenler, Hitlervari selam vermek tlr. Fransızlar adetce ~talyanlardan çok da-
1 tı ta f . w • • • • • • t t kt · 1. hn fnila olduğundan Italyanlar yirmi dnkl 

lh. n1 mdan teblıg edılmıştır. Bu memnuıyctm~ rıaye e me en ım ına k rı bi t d • 
"'b t ,L_ a s ren r savaş an sonra anslnglere çe 
h·' ertib cdE:nler bu memnuiyet eylemiş olduk!arından bir çok mekteb- kllmlşler ve demir kapıları kapamışlardır. -
laı-tı.e mı.::-~cao.tta bulunmağa çalış- ler açılmamıştır. . Fransız pollsl hl\dise mahalline gelmiş ve 

, fakat ım . .:vaffak olamamışlardır. l\lacar Hariciye Nazın It:ılyan askerlerinin etrafında çember yapa-
' . . . rak onları rıhtıma kadar götürmüştür o 

\\ Graı.: da tcdbırler Viyana 1 (Hususı) -; Macarıstan radnn sandallara binerek zırhlılarına ·git : 
l.ıatl'.<lna 1 (A.A·) - Nazır Seys En- Harjciye Nnzm de Kanya nın perşem- mişierdlr. 
~e: ~~ıgür Graz'a gitmesi bek - be g~nü öğleden sonr~ Viyanaya mu -
h teaır. Kcnd"si orada milli mu - vasalatı beklcr.mektedır. 
•f, ~~--------------··· it "19iciye Milli bankalar 
tJ 118

llsi kalem Direktörleri 1"eA t ·· l .. " •• •• l ltnk or ugu Dönugor ar 
~~ }{ ~ta 1 (Hususi) - Har!ciye Hu- Ankara ı (Hususi) _ Londrada bulu-
~"lla.ı a em Di:-ektörü Refik Amir Ko- nan milli bankalar direktörlerinin ayın 
~ tc:tf;Otta .elçi payesile üçüncü dere -
~).Ilı ect~e ~slihbarat Dairesi Reisliğine 
,,t•Uğu ılrnışt:r. Hususi Kalem Direk -
~ullah Zekinin tayini 

--
onuna doğru buraya dönmüş olacakları 

söylenmektedir. Görüşmelere mü • 
said bir hava içinde devam edil • 
mekfedir. 

lktısad Veki:i Viyanaya 
• t• 

~ıc11yor 

Ankara 1 (Hususi) - İktısad Vekili 
Şakir Kesebir kızmı tedavi ettirmek ü
zere bu akşam 1stanbu1a hareket et _ 
miştir. İstao.buldan Viyanaya gidecek _ 
tır. 

lzmirda iki genç ka)'boldu 
İzmir 1 (Hususi) - Kazım ve 

Alpaslan nd la:-!nda erkek lisesinden i
ki genç pazar günündenberi kayıptır. 
Delikanlılar cGitnrlar çalarken» fil _ 
mini sevrettikleri gündenberi gitara 

akl•neye verı•ı;rken çalmağa ba5~anı;şlar. Bunların ayni şe-
S kilde macernya atıldıkları sanılmakta 

ve Amerikaya kaçtıkları muhtemel gö-1., d riilmekledir. Gcııçler aranmaktadırlar. 

;,::.,, ,1P cllemi yeni bir serum kazan 1 lspartakulede bir tren ka-ası 
s.:ı-ır t>CA A l - Fransız tıp akademisi sosynllstlere mensup doktor Hego Jurl'yl Dün akşam Edirneden gelen konvans-
.,_~tı· c~ tc r enstitüsü doktorlarından devlet müşavlrllğlne tayin etmiştir. yonel treni Hadımköyle İspartakule ara-
~ ::ı ':ı eriya ölümle neticelenen akrep . • . 
q ii ıt '· ltt-rşı keşfettiği blr seromu res- Vıyanada mıtmgler yapılacak sına geld ğ. zaman karşısına çıkan ve 
~,1"&.Jt~~~etrnıştır. vaziyetleri ümldsiz olan Viyana 2 (A.A.) - Başvekil Şuşnigtn va- trezlne denilen dC>miryol arabasına çarp-

~~ll-'et1,, terrı bet yapıla bu serom r .. u-1 tnnperverler cephesi bütün memlekette bin- mış, araba üzerinde bulunan Necatinin 
'f l\\'tıst-: tntblk ve tecrübe edllmiştlr. ıerce mitingler tertip edecek:erdir. muhtelif yerlerinden yaralanmasına se-
1>\ ıı. ;ıry:ıııın yeni devlet nazın Bu mitinglere hükOmet azası ile meb'\ISlar beb olmuştur. Kaza hakkında tahkikat 

l~.A > - Reisicumhur, nasyonal da 14tlrak eyllyecektır. l yapılmaktadır. 

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

Sabaha 

Sayfa 3 

e Avrupa, siyasi 
gerginlikten 
uzaklaşıyor mu? 

~E. -

Ya hep ya hiç 
•Nafıa Vekili sayın Ali Çetin Kayaya -

Temiz iş ve güzel iş yapan yeni Türkiye bizden sonra gelecek nesillerden 
hayret ve takdir toplıyacak eserleri bugün b:ışarmağa çalışıyor. Hududları
rnızı birbirine bağlıyan derniryolla rı, memleketin turistik ve ekonomik 
merkezlerini yaşatacak can damarlan birer birer meydana çıkıyor. 

Bu arada Nafıa Vekaletinin kurtarıcı eli Boğaziçinc kadar uzanmış, Be-o 
bek • İstinye yolunun bu güzel sahile yakışır b:r şekilde 17 metre genişli
ğinde asfalt olarak yapılmasına kar ar vermiştir. Muhı:ıkkak ki bu güzel yol 
da memleketin her köşesine uzanan Cumhuriyet yollan gibi inkılab tarihi· 
mizın yapıcılık sayfalarına şeref verecektir. 

Yalnız bir nokta var. Nafıa Vekaleti bu yolun istikamet haritasını İstan
bul Belediyesine yaptırmıştır. Bu haritaya göre on yedi metre genişlikteki 

yol His.ır mezarlığını, Rumelihisar iskele caddesini yarıp geçtikten sonra 
Baltalimanından sahili takib ediyor \'e Boyacıköyünde yedi büyük yalıyı ke
sip Emirgfın iskelesine kadar sahil boyu geliyor. Fakat işte burada yolun 
bütün hususiyeti kayboluyor. 17 metre genişlikteki yol burada ikiye ayrılı-

yor ve beş metreEk kısmı sahilden, 12 metrelik parçası da yalıların arkasın
dan sedleri yık1p ve kayaları delerek tünel şeklinde Emirgan çarşısına ka
dar gidiyor, oradan tekrar deniz ta rafına inip ortasında büyük bir ada olan 
nehir gibi sahilde gene 17 metreye çıkıyor. 

Rirnvete göre Belediye mühendisleri buradaki dört yalıyı istımlUk etme
mek ıcin bu l<ırihe ve nesillere in ti kal edecek ve bugünkü fakir büdcemiztJ 
450 bin liraya malolacak yolu karnını deşıp iki parçaya ayırmışlar. Buna ih
timal ele verilemez, çünkü böyle olsa Boyacıköyünc kadar olan yedi büyük 
ve güzel yalıvı da yıkmnm.ık ve yolu Dalt:ıl.manınd:m itibaren arkadan ge
çirmek 15zım gelirdi. Yedi yalıyı yıktıktan sonra dördü için düşünmek pek 
fazla olur . 

Onun için bu yol üzerine bizzat sayın Ali Çetin Kayanın el ko~·m~ını ve 
kabilse yer1nde: t<>dkikat yapmasını ı·ica ederim. Eminim ki (ya hep, ya ;~~:;!) 

imanı ile çnlısarak memlekete ijlmez eserler yaratan Çetin Kayanın kcsk:n 
gözleri adını taşıyacak bu yolun böylece alacağı şeklin çirkinliğini d~rlıal 

görecek ve onıı bütün işlerindeki düzgün ist kameti veı·ecektir. 

Birfıı• CMiıl 



Belediye memurlan bütün mıntakalarda sıkı teftişler 
yaparak kaaablan kontrol ettiler 

Şoförler dün 
toplandılar 

Biltilıı lstanbul'aıı 
metlıettiği aefUı film 

vıcro1 FaA~:~N 
ve BLANC:IE MO~fEL 

ALBAZA 
Sinemasına ko,acak ~ktl 

bu senenin yegane tıad· 

teşkil edecek 

BAV TEKi 
AVC 

25 kısım tekmili bi 

bıtiyatkAr hırm 

Bu akşam 

MELEI 

Btlytık romancı ALEX 
MOUND'un iki senedenoed 
dtınya gazete ve mt:cm 
tefrika halinde çakan ve Tflr 
dahi 8 mecmuada b rden 

len bu btlytık roman 

BUl'DR B.&ILI 
Nazan dikkate : 

Matineler: t,80 • i · e,so 

cROMA ATEŞLER iÇiNDE• elKt TOZLQ AD 
Jalnız fllbeserler yaratan dllnyanın en mefb&ı 

sinema ytldw 

FREDER/K MARC 
ve 

JEANETTE GAYNOll 
tarıtfından F.rallSIZCa söz!Q ola.rak 

TALiH GONEŞ 
isimli, sinema bayah ve Hollwd artisUeri arasında geoen ilik ve 
lan gösteren T ABıt RENKLi bOytlk ŞAHE~ER. Ayrıca : PUftmollllt 
haberleri. Dikkat ı Numaralı koltuklann erkP'l ı.-n aldırümd 

~·----••--•. olunur. Tel. (0868 



SON POSTA 

Karabük inşaatı Zafranbolunun 
inkişafrna hizmet ediyor 

j Erzurumda sanayi 
{ mektebi 

Erzurum (Hususi) - Vilayet Umu
mi Meclisi toplantılarına devam et -
mrktedir. 

Zafmn.bolu&ın biı- görllnilş 

2atranbolu (Hususi) - Karabükte bir ı Kazamızda elektn1t ~ktur. Fakat, 
liaııayı nıeck~zi kurulmasile, kazamızda böyle olduğu halde halkta radyo merakı 
~ bir hareket başlamıştır. Eskiden bir fazladır v~ akü:11ülatörle çalışan radyo
~ otomobil ve kamyonla yapılan yolcu· lann adedı bugun ondan fazladır. 

\re nakliyat bugün yirmiden fazla Yakında kazanın elekt.riğe. kavu.şacağı 
~tonla idare edilmektedir. Yalnız, 12 haberi halk arasında derın bır sevmç ve 
~ lnetre olan Zafranbolu • Karabük yo- memnuniyet uyandırmıştır. 
t\ da. tehlike ve arıza gösteren bazı vi- Ziraat Bankası, köylüy~ yaptığı yar· 
~~n tamir edilmesi ve daha emin bir dımlara devam etmektedır. 
ta .. : getirilmesi lazımdır. Seferlerin mun- Civar köyl~rde gö~len ha1:7~n has:a: 
~ ve muayyen olmaması ve en aşağı lıklarını teşhıs ve mucadele ıçın Ereglı 
~ın başına 25 kuruş ücret alınması da vet:rineri S~ffet ~~ gön.derilmiştir. V~: 
~n çok haklı şikayetlerine yol aç- terıner, Melıse koyune gıderek orada • 
'dır. cab eden mücadele tedbirlerini almıştır. 

&tuşta yoksul 
lttekteb talebelerine 
'tardım 

~l(Uş (Hususi) - Vali Tevfik Sırrı 
tiln bizzat riyaset ettiği bir heyet 

::k~ebdckı yoksul çocukların genel du
e~arını tedkik etmiş, çıplak olanlara 
te tse, yalınayak olanlara ayakkabı, def
ı/ \re kitaba muhtaç. ol.anlara def~e:, ka
l~ ve kitab veriJmıştır. Me.murınm de 
:::akile doksan talebeye sıcak .~~mek 
tll ttnek için halkın deruhte ettıgı ye-

ıılt. h~rgün muntazaman mekteblere 
~llderilmekte ve yoksul çocukların kar· 
~ doyurulmaktadır. Birincikanundan
~~ devam eden bn hayırlı faaliyet neti
\ııı lnde bütün ihtiyaçlar temin edilmiş 

Unuyor. 

Aks:raydı köpek pek çok 
«Aksaray (Hususi) - Herhangi bir ku
~ Vak'asının önüne geçilmek için her 
'ttıaa fta köpckle>rlc yapılan mücadeleye 
~esd Aksaravda rastlamak imkan· 
~ r. Bilhassa geceleri sokaklarda başı
~lti d?laşan köp~kler şehir sakinleri için 
~· kı bir tehlike arzetmektedirler. Be-
111.i 

1
Ye reisı halkın bu endişelerine ehem

~tet verip belediye teşkilatını köpek· 
~ e trıücadelcye tahrik etmemektedir. 
\ lt:ıdar makamların bu endişeyi orta· 
~aldırmak için muktazi tedbirleri al-

ı temenni edilmektedir. 

Zeyli ncili k kursu 
t.f~ataburunla İzmir şosesi arasındaki 
)(l tdoğun nahiyesinin Ağalar Seki kö
ht~d.e Ziraat Vekaleti mıntaka zeytin 
~ ltrı ınemuru Nevzad Yılmaz tarafın
~ budamacı ustası yetiştirmek üzere 
'6,.1~:ilik kursu açılmıştır. Kursa kırk 
~i: ışt!rak etmiş, Karaburun, İzmir şo
hll ~erındeld yedi yüz on ağaç üzerinde 

ille~~ tatbikntı yapılmış, köylünün a
~ lt~~lgisi çoğnltı!mış ve kursta otuz 
~ff ışı ınuvaffak olmuştur. Kursta rnu-
~lt olanlar kaza dahilindeki ağaç bu· 

işlerinde ça:ışacaktır. 

Kızılcahamam 

Hamamları 
Tamir edilecek 
Kızılcaliamam (Hususi) - Uzun yıl

lardanbcri iptidai vaziyetlerini muhafa
z.1 eden ve harab bir hale gelen Kızılca· 
hamam hamamlarının tamir ve genişle
tilmesine karar verilmiştir. Tamirata 
aid keşif yaptırılmış ve tamir için üç bin 
lira kadar bir para lazım olduğu anlaşıl· 
mıştır. Hamamların mevsiminden evvel 
tamfr edilmesi için Ankaradan tahsisat 
istenmiştir. Tahsisat gelir gelmez der
hal inşaata başlanacaktır. 

Malkarada Hava kurumunun 
faaliyeti 

Malkara (Hususi) - Kazada Kızılay 

ıubesi kurban bayramında birçok hasta 

ve kimsesiz ailelere para vermek sureti

le yardımda bulunmuştu. Halk kurban 

bayramında kesecekleri kurbanları canlı 

olarak Hava Kurumuna vermişlerdir. ·Bu 

yıl Hava Kurumuna 150 canlı kurban ve 

400 kurban derisi verilmiştir. 
Malkara Hava Kurumu şubesi çok iyi 

bir şekilde çalışmaktadır. Şube son iki 

sene zarfında merkeze on beş bin lira 

göndermiş ve daireyi kiradan kurtarmak 

maksadtle memleketin en güzel binala

rından olan taş mağazayı da 1700 lira be

delle Kuruma mal etmi§tir. Hava Kuru

mu şubesi yakında yeni binaya taşına· 

caktır. 
··-·--.. "·----·---------
1 Küçük memleket b:..beiferi 1 

Penlzlide yakal:ınan kösele hırımlan 
Denizli ıHususi) Şemsi Terak.kl Debapt 

şirketi f:ıbrikasından deri çalan gece bekclsl 
Rıza semerci, Saltak mahallesinden debağ 
Ali B:ıll.;ıv:ın, sar:ıc Bekir, Neslihan mahal -
le!inden iğci Halll, Musa mahallesinden sa
rAc Ari&, bırdavatcı İsmail yakalanmıştır. 
373 kilo kösele saklanan yerden çıkarılmış, 
hırl"ı:zlarm kösele hırsızlığını blrkaç zaman
d::ıntı<.>rl yaptıkları anlaşılmıştır. 

Erzurumda silah fabrikasının için -
de kuru!muş olan ve şimdilik , hususi 
mahiyetten il~ri gidem~ bulunan 
Sanayi mektebine yardım etmek ve 
mektebi hususi idarenin himayesi al -
tına almak keyfiyeti müzakere edil -
miştir. 

Erzurumun kurulmüş bir mektebi 
şehre mal edeceği haberi memnuniyet 
uyandırmıştır· 

~~~~~~~~ 

Zonguldah madencileri 
Hava kurumuna 
Yardım ediyorlar 

Hava Kurumu. 
nun Zonguldak 

şubesi, Türk ha· 

vacı~ının lruv· 
vetlenmesine ma• 

tuf çalışmalarm.· 

da memleket öl· 
çüsünde yeri ve 
değeri olabilecek 

mahiyette müqiın 

bir muvaffakiyete 

ulaşmıştır. Hava 

Kurumunun yıl- ZongıLldak Haııa 
lardanberi üzerin· Kurumu başkanı 

de durduğu ve ni· Ahmed Gürel 

hayet başardığı bu muvaffakiyet, en kil· 
çüğünden en büyüğüne kadar bütün ma
dC'ncilerin ve maden müesseselerinin 
Havzadan ihraç edecekleri kömürün be
her tonu için Hava Kurumuna bir kuruş 
vermcğe memnuniyetle muvafakat et
mrlcridir. 

Hava Kurumunun bu fikri eskidir ve 
yıll:ırca önce ileri sürülmüştür. Fakat o 
zaman, Fransız sermayeli mefsuh Ereğli 
şirketi, Tay~-are Cemiyetinin bu hayırlı 
teşebbüsüne yanaşmadığından fikir aka
mctle neticelenmiştir. 

Ereğli şirketi devlet tarafından satın 

almdıkbn soJ1ra Hava Kurumu teşebbü
sü~ü tazelemiş ve başta devlet müesse· 
sesi Etibank olduğu halde irili ufaklı bü· 
tün maden müesseselerinden memnuni· 
yetle muvafakat cevabı almıştır. 
Havzanın yıllık ihracatı vasati olarak 

1.500.000 ton olduğuna göre havacılığı

mız yeni ve devamlı bir gelir kaynağına 
daha sahih olrnuştul'. 

Kütıhyada yeni bir yol 
inşa ediliyor 

Kütaiıya (Husus!) - Kütahya istasyon 
bulvarı parke inşaatının uzatılarak şehir 
içerisindeki ana caddeyle birleştirilmesi 

ışi bir müteahhide ihale edilmiştir. 
Yeni yapılan hastanenin kalorifer te

sisatı da tamamlanmış, ·tecrübeleri ya· 
pıimıştır. 

Tavşanlıda ,-ilayetin yaptırdığı kayma
kamlık binası şutnameye uygun bulun· 
muş ve teselliim edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü bir tamim 
göndPrerek bütiin köy ve nahiye camile· 
rinin idare1erinln köy kanunu mucibince 
köy ihtiyar heyetlerine bırakıldığını bil· 
dirmiştir. Fakat, bunların vakıfian o
lan akarlar de\Tedilmernektedir. 

Gedlz kazasının 500 evli ve 6000 nü
fuslu Şaphane nahiyesi camii imam, ha· 
tib ve müezzinlerine de nisandan itiba
rı>n maaş verilmiyeceği bildirilmi~tir. 

Halbuki, burı~da belediye teşkilatı oldu
ğu için köy kanununun mer'i olmaması 

icalı c•tmektedlr. 

Fazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

-n \)f .. t{~ asan Bey, İstanbul 
~ ''4tl .. 

'dı u seyyah şehri ola· 
litti değil mi? .. 

... Halbuki bu güzel F" 
• l'.ir için şairler eskidenberl 

methiyeler yazDUflar-

.. . cŞiir ıehrb demi§ler· 
dir. 

Hasan Bey - İşte onun 
için para getirmiyor ya! .. 

Sayfa 5 

Konseyin son kararları 
ve manası 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
Başka memleketlerin dahili siyasetle

rine kanşmamak ''e fakat, kendi işlerine 
de başkalarının karışmalarına kat'iyyen 
müsaade etmemek hakkındaki kararlar, 
Balkanlılık mefhumunun en tabii bir ne· 
ticcsidir. Bu mefhumu ku kadar kuvvetli 
ifade eden bir karar verilmesinden dola
yı, Türkiye <'fkarı yalnız memnuniyet 
beyan edecektir. 

* Konseyin Akdeniz politikası bakımın • 
dan ittihaz ettiği kararlara gelince, bu • 
nun ehemmiyet derecesini ayrıca kay • 
dctmeğe lüzum yoktur. Akdenizde bir çok 
fırtınalara sebeb olan gergin vaziyeti or
tadan kaldırmak üzere bir zamandanberi 
Balkan devletleri tarafından ayrı ayrı. 

fakat daima birbirlerile haberleşerek 
konuşarak takib edilmiş olan siyasete, 
şimdi açık ve kat'i bir üade verilmiştir. 
Bu kat'i ve açık ifade, İtalyanın Habe§ 
imparatorluğunun tanınması ve Franco 
hükfuneti ile Balkan devletlerınin ticart 
ajanlar teati edebilmeleri hakkındaki ka· 
rarlara aiddir. 
Kararların ehemmiyet derecelerini 

kaydetmeğe lüzum yoktur. Bununla be -
raber, bu iki karar çok ani olarak mey • 
dana çıkmış bir şey değildir. Enternas • 
yona! siyaset muhitlerinde çoktanberi bu 
mesele üzerinde dedikodular yapılmakta 
ve arada bu dedıkoduları haklı göstere
cek bir takım hadiseler göze çarpmak • 
ta idi. Mesela, Yugoslavya ile İtalya ara
sında bir yaklaşma ve dostlaşma siyase. • 
ti tesisi bakunından, bir hayli zaman • 
danbe.ri Türkiye tarafından oynanılmış 
bir rolden, bir aralık pek ciddiyetle bah
sedilmişti. Bunun gibi, geçen sonbahar
da, İtalya hariciye nazın Kont Ciano'nun 
Türkiyeye bir seyahat yapmıya karar 
verdiği sır'alarda, bu ziyaret neticesinde 
Balkan devletlerınin Habeşistan mese -
lesini bir hamlede halle yarıyacak bir ka
rar vennek hususunda anlaşmış olduk • 
larından da bahis ve hatta bu rivayet 
üzerinde ehemmjyetle ısrar edilmişti. 

GC'ne o zamanlar dolaşan kuvvetli ri • 
vayellere göre, Balkan devletlerinin, 
böyle bir kararla İngiliz siyasetine yar
dım edebileceklerine İngiltere de kanaat 
getirm:ş, fakat, Fransadaki halk cephesi 
hükumeti buna mani olmıya çalışmıya 
ehemmıyet vermişti. Şimdi anlaşılıyor ki 
Bay Eden .de Fransanın tesirinden kur
tulamanuş ve iki memleketin bu mese
lelerde almış oldukları tavırlar, Balkan 

devletlerini, düşündükleri plAnm 
kini tehire sevkeylemiştir. 

* 

tatbi• 

Eğer bu rivayetler doğru ise, bu de • 
fakt kararlar, işte, geçen yaz sonlarına 
doğru hazırlanmış ve sonbaharda tatbiki 
tehir edilmiş olan bır planın, bu defa da· 
ha genişletilerek ve araya İspanya me• 
seleleri de sokularak tatbikından baş • 
ka bir şey değildir. Buna bu gözle bak • 
mak, hadiseyi doğru bir gözle görmek 
demek olur. 

Ankara konseyinin kararlarına, Balkan 
devletlerinden birinin veya diğerinin ö
tekilerini son dakikada bu siyasete sev
ketmış olması gözHe bakmanın yanlış o
lacağını zannediyoruz. Bunun gibi bu ka· 
rarlarda Londradaki değişmelerin saik 
olduğunu farzetmek de yanlıştır. Bal -
kan devletleri, Avrupada bir sulh ve sü· 
kun devri açmıya yaraması mümkün o
lan bu kararlan, aralarında çoktanberi 
konuşmuşlar ve hazırlamış olsalar gerek
tir. Bugün, bu mesele hakkındaki görüş
lerini açık olarak meydana koymakla Av
rupada sulh ve sükunu idame edecek 
faaliyete daha müsbet ve kat'i bir isti • 
kamet vermiş ve bu iş için çalışacak o
lanlara yardım etmiş bulunuyorlar de • 
mektir. 

* 
Bu suretle ve memnuniyetle görüyo • 

ruz ki, Balkau antantı, kendi politikası· 
m Balkan haricindeki büyük kuvvetlere 
ayar etmek zaruretlerinden kurtulmakta 
olan bir teşekkül manzarası alıyor. Bal • 
kan kuvveti, 50-60 milyonluk nüfus küt- ... 
lesi ve gaye;t mühim bir sevkülceyş vazi. 

yetı ile artık kendisini dünya kuvvetle
rine göre ayar eden bir camia değil, belki 
de dünyanın sulh ve sükuna doğru git • 
mcsi işinde kendi tesirlerini bariz suret· 
tc icra etmeğe çaiışan bir teşekkül ma· 
hiyetini aimıştır. Bu son içtima ve son 
kararlar • ki bu yolda başkaları tarafın-

dan ittihaz edilmesi muhtt?mel kararla
ra takadJiirn etmiştir • artık, şu işaret 

ettiğimiz vaziyeti hakikat olarak açıkça 
meydana koymuştur. Son zamanlarda Bal 
kanlarda ve Balkan devletlerinin siya -
setlerinde göze çarpan bir tnkım hfıdi • 
seleri bu ruh içinde görmeliyiz ve mem. 
nun olmalıylz. Balkan antantı gittikçe 
kuvvetlenmekte ve Avrupa politikasın

da ayırıcı bir kuvvet tesiri yapmaktan 
ziyade birleştirici ve bağlayıcı bir unsur 
olarak meydana çıkmaktadır. 

Muhittin Birgen 

İngiliz - İtalyan görüşmeleri başlıyor 
s?lini Kont ~i~n? i~~ birlikte t~~i~ etti-ı lainin .İtalyadan hüsn~ ~iye.t ve anlaşma 
ğı esasları hır ıkı gune kadar buyuk fa- garanttsi almadan yenı bır sıyaset yoluna 
şist meclisfain tasvibine arzedecektir. girecek adam olmadığını yazarak bu ba-

Gazetelere intikal eden malumata gö- ktmdan müzakerelerin iyi bir netice ve
re • İngiliz - İtalyan müzakerelerinde İs- receğine kani görünmektedirler. 

panya meselesi büyük bir rol oynıyacak lng:liz kabinesinde müzakereler 
değildir. İspanyanın her iki tarafından 
da yabancı askerle!'in çektirilmesine ve 

çarpışanlara rnuhariblik hakkının veril
mesine müteallik İngiliz formülü İtalya 
tarafından olduğu gibi Almanya tarafın-

dan da kabul edildiği için meselenin in • 
tacı Londrada eJan mevcud olan ademi 
müdahale komitesine bırakılarak asıl e
hemmiyet diğer ihtilaflı noktalara verile
cektir. 

Bu ihtilaflı meseleler İngiltere için 
şunlardır: İtalyanın Trablusta ve Binga· 
zfde hazır bulundurduğu kuvvetleri ma

halli asayişi temine kifayet edecek de
receye indirmesi, Kızıldenizdeki küçük 
adacıklaruı tahkim edilmemesi, Sicilya 
ile Bingazi arasındaki Pantellarya ada -
sında bir yıldanberi yapılmakta olan tah-

kimatın tatil ediJmesi, İtalyan gazetele
rinde ve radyolarında İngiltere aleyhin
de ne§riyat yapılmaması, yakın şarkta 
İngiltere aleyhinde propagandadan vaz
geçilmesi.. 

İhtilaflı meseleler İtalyanlar için şun
lardır: 

Habeşıstan ilhakmın tanınması, !tat -
yanın ana vatan ~le müstemlekeleri ara
sındaki irtibatının gerek Süveyş kana • 
lında, gerek Mısır hududlannda tehdide 

uğramaması, İngilterenin Akdenizde an
cak İtalyanınkine müsavi mikdarda de • 
niz kuvveti bulundurması, Londra piya
sasından İtalya hükfunetinin ödünç pa· 
ra almasına müsaade edilmesi.. 

Londra pzeteleri Mister Cbamber-

Londra 1 (Hususi) - Bir haftaya ka· 
dar başlıyacak olan İngiliz • İtalyan mü
zakereleri esaslarını kararlaştırmak ü • 
zere bugün başvekil Chamberlainin ri • 
yasetinde bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıya, kabine azasından bir ço-
ğu ve İngilterenin Roma sefiri Lord Perth 
de iştirak etmiştir. 

Lord Perthiıı kabineye verdiği izahat
tan anlaşıldığın2 göre, İtalya her şey -
den evvel Habeşistan ilhakının tanınma
sını istemektedir. Çünkü kendisine an -
cak bu sayede Londra piyasalarında kre
di açılabilecektir. 

İtalya görünüşe göre Akdenizde İngll
tere ile tam müsavat istememektedir. 

Londra mahfollerinde zannedildiğine 
göre Romanın istediği bütün noktalarda 
itilaf edilmesine imkan olmadığı tak • 
dirde İtalyanlar, kat'i mahiyette olmı • 
yan bir anlaşma akdetmeği tercih ede -
ceklerdir. 

Bu/garistanda 
Po litilıacı 
1 evhif edildi 

elli 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tiyen bir protesto göndermişlerdir. 

Protestonun gör.derilmesini müleakib 
elli politikacı tevkif edilmişlerdir. 

Bunların arasında, giıli bir içtimada 
müzakere ile meşgulken yakalanan 7 es
ki nazır Ga Yanbı. 



6 Sayfa 

,- Hldiseler Karşısında J 
ZA V AILILO OMER 

H iç de mağrur olmadığı halde her

kese tepeden bakan iki metre o

tuz yedi santim boylu Ömerden bahse • 
deceğım .. 

Gazetede devasa resmini gördüğüm zn-

yamıyacak, yakasına sanlm::rk güç olsa 
bile diz kapağından yakalıyacak1ar ve: 

- Sökül paralan diyecekler! 
O, hiç bir zaman bizim istifade ettiği • 

miz medeni nakil vasıtalarından istüade 
edemiyecek. 

man hsıyret etmiştim. Dostum Naci Sa - Otomobile sığmıyacak, tramvaya bine· 
dullahın röportajlnı okuduktan . sonra miyecek, hele otobüse sekiz büklüm ol
içim sızlndı. Ömere acıdım. kendı kcn • ·sa gene giremiyecek .. 
dime: Yağmurlu havalarda sokaklarda yü • 

- Zavallı Ömer! rürken bi1Jm ufak ayaklarımızın bulduğıı 
Dedim, Ömer bir köj lü imiş .. Kim bilir adacıklara onun ayakları sığmıyacağı 

köyünde ne mes'ud yaşardı. için ayağı çamurdan çıkmıyacak. Kübik-
Her halde evinde kendisine göre bir apartımanlarımızın kapılarından girer .

yatağı vardı. Ve evinin damı boyuna gö- ken başını çarpıp beynini deldirecek. La-
. re yapılmıştı. Koyun otlatırken yangın alettayin bir evin önünden geçerken, e

kulesi boyile ayağa kalktığı zaman etra- vin kıskanç erkeği: 
fa dağılan koyunların hepsini bir anda - Karın1a bakmak için pencereye tır • 
görür ve bir araya toplıyabilirdi. Ağaç • manan da kim? 
ların en yüks k dallarındaki, başkaları • Diye, kaldırdığı bir sürahiyi kafasına 
nın koparamadığı meyvaları o koparır, o atacak. 
yerdi. Ve göklere yükselen başile kö - Ve onun pabucu kadar bir otomobil 
yünde güle oynıya gezer, dolaşırdı. kullanan, otomobi! meraklısı: 

Bir de .ınv.:ılJınm şimdiki halini gözö- ~- Şunun bacakları arasından geçe .. 
nüne getiriyorum. O da şehirli oldu. Şe • mem mi? 
hirliler gibı giyinmesi Iazım. Elbiseye, Diye tecrübeye kalkıp bacaltlannı kı· 
ayakkabıya, vereceği pnra bizim v<!rdi - racak. 
ğimizin iki misli olacak .. Ve daha fenası Ve daha kim bilir neler olacak. Zavallı 
bunları taksitle yaptırır, taksitini vak • Ömer, ona çok acıyorum. 
tinde ödem('zse bizim gibi kendini saklı· lam.et Hulusi 

C Bunları biliyor mu idiniz? .=J 
lng.ltrrede trenlere banyo 

konuluyor 
Trenlerde ilk <le· ~ 

... fa banyo ve duş '//// ' 
tertibatı İngiltere· L:_!.'J..1.r::::::.::;~~Jl 
de tecrübe edilmiş 
ve pek ziyade mu- ı 
vaffakiyet vermiş- ....._...,....,.~1"""-ı""'"'!I~ 
tir. İngilterenin 
banyolu trenleri şimdilik Londra ile E
dimburg arasında işlemektedirler. Bir 
duşun bedeli bir şilindir. Takriben (32) 
kuruş. 

* ounyc:da en çek şarab ve biia 
içen memleket: er har.gi.er;dir? 

Büyük iktısadi 

grupların neşret

tikleri istatistikle-

tedirler. Bita bahsine gelince Belçikalı

br senede 185, İngilizler 77, Avusturya-

lılar 72, Almanlar 68, Çekler ve Dani
markalılar 62, Avustralyalılar 51, 1sviç

relilcr 46, Frrınsız ve İrlandalılar 45, İs
veçlikr :18, Felemenk ve Norveçliler :!5, 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Ankarada (M. C. Y.) ye: 

Oğlum, sana istediğin şekilde cevab 
vereyim .. 

Vaziyetin iyi, evlenmemen için hiç 
bir sebeb yok. Yalnız şu mektublaş -
mak, konuşmak meselelerini bir yana 
bırak .. Bunlar pek ciddi şeyler değil • 
dir .. Mademki annen ve başka akra -

baların onları tanıyorlar, kendilerinin 
tavassutlarını iste .. Kızı babasından 
jstesinler. Her halde red cevabı al -
mazsın! Ve bir an evvel n·kahınızı ya. 
pıp evlenin .. Her ikiniz inşallah mcs'ud 
olursunuz. 

* A ntrılwıda 1\1 wıtaf aya: 

Karının niçin senden ayrıldığını bil
mivonım. Kab~hat acaba onun mu, 
yok.c;.-ı senin mi~ Her halde bu ayrılıkta 
bir Sl'beb olmaj1.. O sebeb neyse onu 

Dünya t~m 1,850,000,000 
yaşında imiş 

Nevyor~ üniver· .Aııaı;~ 
citesinin marul 
profesörle
rinden J ohn Mer
:riam kürei arzın 
hakiki yaşını riya· 
zi kat'iyetle hesab 
elmiş olduğu iddi
aSJndadır. Bu zata 
göre ihtiyar küre
mi z in yaşı 
(1,350,000,000) senediı 

* Dünyanın en cuss~li hayvam 
ba'i ~ad r 

Arjantin ve Kanadalılar 19 litre senede 
bira içmektedırler. Bu suretle nüfusu 60? 

milyonu bulan 28 memleket, senede l 80 
hektoiitre bin ve 140 milyon hektolit:-e 
şarab ıçiyorlar demektir. 

gidr•rmek yoluna bak. Sebeb ortadan 
kalktığı zaman tekrar birleşmenize hiç 
bir mani kalmaz. 

* Kalyonr.uda D. V. M. e. 
Belh ki bu vaziyet seni fazlaca mü

teessir etmiş .. olabilir. İnsanlar böyle 
beklemedikleri bir söz veya hareket 
karŞlsındc. fazla teessüre kapılırlar. 

Hisleri~c mağllıb olmadan vaziyeti 
mulınkemc et.. Senelerce seninle bera
ber yaşıyan, senden uzak kaldığı za
manlarda üzülen, hasretini çeken bir 
kadın ef;ki kocasını bir rüyasında gör
mekle birdenbire değişemez .. Kendisile 
konuş .. İhtimal bu bir şakadır. Böyle 
bir riiya ~örmüs olsa bile sana: 

- Güzel bir rüya gördüm. 
Dememiştir de .. Sen o aralık öyle 

anlamışsındır. 

Karına karşı her zamanki şefkati 

göster .. Ve o hadiseyi bir fikri sabit 
yapıp hep onunla meşgul olma .. 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Brodeli 
Elbiselerden iki 
Güzel örnek 

Sağda - Yakası, kol ve ceb kapaklan 
iş~enmiş rob manto. 

Solda - Etek ceket. Ceketin yalnız 

göğsü işlenm!ştir. 

Tayyör modeli 

Maı1 ı 

Ul11dağ mektubları: 

Gazi enstitüsü~ün kaya:( kursu ... 
• 

,.. "' * 
1 

Titiz bir baba - Hani kar? - Tayyarede gibi - Kayakçdarın ,,Iİ' 
mı - latanbul kayakçıları - Ferhad ile Şirin - 2000 melrd'-"" 

Alatiirk köte•i - Kırk f ·ııeli yatak _/ 

U>komotifin bı • 
raktığı buhar kö • 

püklü bir çağlaya • 

nın heybetli gürül • 
tüsünü yapıyor. Bü

fük bir kalabalık 

peronu doldurmuş. 

Giden, gelen, sar -

maşan, öpüşen ve 
yaşlı gözlerini giz -
lice silenler var. 

Son kampana ça .. 
lındı. Pencereler .. 
den dışarıya ve pe -

rondan pencerelere 
doğru eller, mendil-

ler ve şapkalar sal
lanıyor. 

Enstitünün de -
ğerli müdürü Esad 

Altan, çocuklarını u 
zun bir yolculuğa 

gönderen titiz bir 
baba şefkatile son 

defa bizi gözden ge

çirmişti. Şimdi de 
tatlı gülüşile bize 

kuvvet veriyor; e -

Yazan: Kayakçı 

YilnlJ/Üf 

lini sallıyor. 
Gazi Enstitüsü - Çamlar arannda ,roto Ş,.,...~ 

nün cm ikisi kız ve on sekızi erkek o - dığmı anfatan hiç bir şey yok. uıuo" 
lan otuz kayakcısı, marşlarını söylü - da nasıl olur da kar bulunur? ~ 
yorlar. Ulud:ığa bakıyoruz. Bulutlar jçiJI 

Candan açtık cehle karşı bir saftf, kaybolmu~. 
Ey bu yolda and içen cenç arkadaş. ,sel& 
ötren, ötret halka hakkı, g-ürle, coş; Otobiisler, kıvrıla kıvrıla yük ?J . 

Durma, darma kot! bir yolda durmadan tırmanıyor. ~ 
Halk coşuyor ve: (Uğur ola! Güle törler va!dt vakit homurdanıyor -ve .pt 

güle!) sesleri genç yolculara kuvvet homurdanıştan sonra birdenbire ııı 
veriyor. nıyoruz. JI 

Menriiller, eller, ~apkalar ufalıyor; Manza'"~ gittikç~ ge~.işliy?r. ~~ 
tren kırların karanlıgında bir kuyruk- t~!ya:ed"Y!Z. Ge~lık korfe~ . .P'-1~ 
lu yıldı: hızilc uzaklaşırken, geride ka guneşın altmda hır cı~~. bırıkın~~ 
lanlar Ankara istasyonunun ışık çağla- andırıyor. Apolyond golu ovaya se 
yanlariln yıkanan dekoru içinde sanki buğulu bir ayna parçası g:bi· 
eriyorlard:. Bir yc!·de durduk. 

Sabaha Kar3köyde bindiğimiz oto- - Ne kado.r geldik? 
büsler bizi epeyce sarstı· Diye scrduk. Cevab verdiler: 

Güzel Bursa, herdem taze kalan es- - On yedi kilometre... rt' 
rarh kac:?ınl:ır gibi şimdi bile yeşil ... Öğ- Otobüslerden indik. Kayakları ~iti 
retmen Daynas da bizde biran önce ladık. Yan yolda kalabalık bir k ,., 

. _ dağa çıkmak için acele ediyoruz. İçi - gördük. On!ar da bizim gibiydiler 
Sade bir tayyör. Kalçaların geniş gö- mizdcn bazıları soruyorlar: spor yapmağa gidiyorlardı: 

rünmemesi için etekler pek az yuvarlak· - Her taraf günlük, güneşlik ... Ade- - Kayak aydın! 
tır. ta bir bahar havası var. Bu kış kar yağ- (Det•amı 8 inci sayfada) _,,/ 

' 

Bacaksızın maskaralıkları : 

,----. 
1 

Sudaki göl~e ] 

I 



' 

~Mart SON POS1.'A Sayla 7 

Tarih den say/ al ar : 

Yavuzu Mısudan DEiiren türkü ... 
"' .. .. 

l'auuz •ordu: e<Senin hocan Molla Lutli niçin idam olundu.?» Kem_~l 
PflftuaJe az daha olduğu yerde kakılıp kalacaktı. Onun bır kaç .. gun 
evvel anlattığı ıeylerin ve aöylediği türkünün uydurma oldugunu 
haber vcrmiı oldukları, yahud padiıahın tahk~k ederek y~anı mey-

Mazhar Osmanın Profesör 
hatıralarından bir yaprak 

dona çılıaTdaiı anlaplıyorda. Böyle bir feyın cezaaı ıdamdı. 

Yazan: Ka dircan Kafb 

Subhi Paşa, ellerini öptüğüm, kendisine nice naçiz 
hizmetlerde bulunduğum, Peygamber kadar mııhterem 
saydığım Subhi ·Paşa bu iftirayı nasıl savurabilirdi? 

-2-
1lUnkU kısmın hUIAsası 
Mazhar Osman bir hatırasını anlatıyor: 
- O zamanlar <yani umumi harbden 

evvel) Şişli akliye ve asabiye hastanesi 
başhekimi idim." Bir gun o vakit sıhhiye 
teftiş hey'eU reisi olan şimdiki Hariciye 

0

Veklll Tevfik Rüştü hastaneye gelerek 
sıkı b'r tf>ft1ş yaptı. Bir çok kimseleri ıs
tlcvab etti. Neticede Hiç bir yolsuz hare
kcth. mevcud olmadıjpnı gorünce cebin -
den bir mektub çıkararak bana uzattı. 

Bu me!rtub Subhi Paşa imzasını tnşı -
yordu. Sıhhat Müdürü Doktor Adnana 
httab ediyor ve hastane hakkında içinde 
işu n!iş filemleri teı;:tıb edildiğini iddia 
edecek derecede ağır ithamlar taşıyordu. 
HlddcUc Tokatllyanda Subhi Paşayı bul
mayn gittim. 

(Yazı devam etmektedir) 

- İfadeni o:ada verirsin! diye tut
turdu. 

Bu vaziyet karşısında, bir sabıkalı 

gibi kar:.ko!a götürülmeye, bir arkada· 
şırı rahatım bir defa daha kaçırmşyı 

tercih ettim. Ve yakamı bırakmıyan 

1 
bekci il~ bi:rlikte, kapıyı çaldık. 

Çok geçmeden, Tevfik Rüşdü ile kar
şı karşıya gebni~tik. Onun beni iyi kar· 
şılayışı, bckcinin şüphelerini gidermiş
ti. Ben içeri girerken o: , 

- Affedersin beyim ... dh·ordu. Hır
sız dediğin mahlukun alnında <iamgası 
olnaz ki ayırd edebilelim! 

Bu suretle., o rr:ıhud mektub yüzün· 
den, ikir-ci defa, ağır bir şübhe altmda 
kalmış Lulunuyorduın. 

Tevfik Rüşdü de merak içindeydi: 

Kemal Ptı§a.zade padişahla atbaşı gidiyordu. Ka ıcı: ~ Suphf Pa§O - Hayrola? .• dedi ... 
· h ık k · ·· tarepte· P madıg·ını ö0"'renmek ihtiyacı, sabırsızlı- Ve ilave etti: 

Asker arasınrla bıkkınlık son derece• Cıhan cı 1 amu :ı.şu. . ' - Yukarıria olacak efendim... dedi. B k 1 b kt b 
w b d b · M d G ı h' ı'delı'r.., Rum eller.ne g-ırnı bu''sbu··ıU! .. !1 artınyor:du. -. ana.. 11 ırsad, senf ul meh u m. et· " ulmuştu. Sekiz ay an erı ı.c;ır 3 c et ı P •• ' . ... • Bir dakika bl.'kleyin de haber verelinı! .. but 0 ·:l arzusunun bu şekılde bıldi· 

1 

. . c b h selesıne luzumun an az a e emmıye 
unuyor?arc.ı. Ne müdhiş harbler ya- ı unıı.1 Orada geçen iki dakika bana ıkı asır ..;ıa a ın c. erken saatinde, caddeyi si- vc!iyorsun. 

l>ılrnıştı. Mısır sultanının birisini Suri- rilmesi Yavuzun hoşuna gitti. Yola çık· kadar uzun g"ldi, fakat iki dakika sonra nir~· edalarla bir aşağı bir yukan habire Subhi paşanın iftira ettiği anlaşıldı. 
)ede, onun yt'rme geçeni de Mısırda oak- mak için ha7Jrlık yapılmasını hemen ° karşıma dikilen şasörün verdiği haber, arşınlay!şım, bekcinin şübhesini pek R:ıpor yazıldı. Mesele kapandı. Artık 
ltınıo:Jardı Bu arada birt'ok yoldac:ların gün cınıretti. _ benı' .·ukutıı h"vale ug-rattı·. tah'i k h ? B k ·· 

:r • -~ :r l d b' kaç gün son- .. "· • ve pe aklı olarak ii2erime topla- üzülmenin manası ne. a san a şu yu· 
~Öleınen kılıç~arile yere serildiklerini Fakat Kema paşa za e . ır . Mel!er Subhi Paşa yarım saat ~vve:l nu~t zu"'ne'. B"'"'"Zı·nde bır· damla kan k-ıma • 
.. ~ y zıa atbaa gıderken bırdı.m- ' . :ı ı. =• . i.1.1 
•0rınüşlerdi. Şimdi, Mısırın yakıcı sıca- ra g<'ne avu :r· . kalkan vapurla Tarsusa hareket etm:ş! 
111 ı d · · ı b" .. ı b' sorgu karşısında kaldı Beni uzaktan uzag-a bir mu·· ddet göz mtr! " a tında kupkuru bir hamam a ımış er ırc ~oy e ır • . . . . · Bu haberi alınca, ne yapacağımı hiis· 
libi sıkınh cckiyorlardı. Bu sırada ana - Senin hocan Molla Lutfı nıçın ıdam bütün şaşırmıştını. Çünkü içimi tıkay:m kontrolünde bulundurduktan sonra da- Ümidle gülümsedim: 
~ • ' - Ben bu işin içyüzünü anladım. 
atanın ~erin rüzgarlarını, yeşil ve hol olundu? hırs, tatmjn edilmediği takdirde beni bo- y3:ıamadı. Yanıma sokUldu: 

lölgeli bahceforftıi, engin denizlerini, he- Kemalpaşa zade az daha olduğu yerde ğ bfr d' - Neymiş? 
le scvgHıl~ri hatırlaıdıkça derin derin kakılıp kalacaktı. Onun birkaç gün ·~~vel ~ He:c~ hiç t~reddüd etrned.en, ;kinci 1 du~:a:ı:-: ab~::ıı!:~~···:a:rn~o~~;~ - Biraz daha sabırlı olursan, ısba1 
içlerini çekiyorlardı. anlattı~1 şey:ı->rin ve o türkünün u~ u~- hır karar verdım: İlk vasıta ıle Tarsusa Tevfik Rüşdünün evini göstennek ve edeceğim. Şimdi, lutfen, şu mahud 

\rezirier de artık Mısırda kalmanın ma olcıuğunu pad'şaha haber vermış 0 
- gitmek ve Subhi Paşayı orada patakla- ' mPktub:..ı yanına al... 

lt'ıanasız olduğur.da şübhe et.miyorlaı-dı. duklan, yahud padişahı~. tah~ik. ed::·ck mak!.. cevabşvermdek ~ecburiyetinde. kaldım: Yarım saat sonra, giyinip hazırlanan 
) k . . .. " .. anladı7<ı c:ubhesızdı boyle 1 - u ev e bır arkadaşımı zıyaret e- T J 'k R'" d" ·ı b" ı·kt 1~ d . 

Q at hiçb!ri istanbula dönüş fikrini, "'. ışm 1çyuzunu 6 :r • • ' Az sonra müracaat ettiğim acentadan, d~ceğim' e\ .ı.ı UŞ u ı e ır ı e evve a aıre-

ÇıJcça söylemek şöyle dursun, sezdirmek· bir Şl'Y yapmanın cezası . 1?a.mdı. . Tnrsusa ilk vasıtanın ancak iki gün son- M" f tt' . . d '? ye gittik. O, dosyadan, müfterinin 
ten bile korkuyorlardı. Yavuzun tenki· Kemalpaşa zade k~ndısını tuttu, hıç ra hareket coeceğini öğrendim... = E:<.>~ ışın evın e mı. m~ktubunu çıkanp bana uzattı· Mek-
de zerre kadar tahammülü olmadığım, bozmadan cev&b verdı: • . . . İki gu .. n .. . 48 saat daha beklemek, ta- t "h d h 1 1 dikk t' l ·· d ı..J. M 11 L tf t h E d ., K k uh u E>r a , o anca a ıın e goz en 
~tıa c~saret eden vezirlerin kesik baş- - Paciişahıın, o a u ı acı ısı ıa· h - 1 k - , ne uruyorsun... apmın en- g . d'm· 
Gl • k t Ş h t &mmu etme ... d·ı·-· d ı .. 1.. ? cçır ı . 
tını hahrladıktan sonra, cesarete im- larile birçck c.ü~man azanrnış ı. u a- On hcş sen,.. hapse atılmama karar ver· ı ıgın en a~ı!masını mı goz uyorsun T ı dedim. ş· di b" b" .. 
~ '7ar nnvdı? biatli bir adamciı. Şaka için söylediği ba· selerdf, ancak bu kadar sarsılabilirdim. - Hayır... Müfettişin uyanmasını k - t a~~d' un us utun 
:tyı~ı gel~i'Sti. Bir iki ay daha geçerc;e zı uydurma sözleri doğru sandılar. O 48 saatin ::ızabı bana o derece katlanıl· bekliyorum! anaa ~ ~_un:. .. 

Su~ ·d 
1 

d _ k ı.aı:: Padişah bunları dikkatle dinledi ve .... - d R k . . ..bh . ksilm . bil::.1.~ft Tevfık Ruşdunun merakı artmıştı: ·•Ye \'e An2 o u a yagmur ve ar L• -s- maz gorunuyor u. e cının şu esı e eınış, i:IAJb N ? dedi 
h.Yacak, koca bir orduyu karadan yaya sordu: Zihnim mütemadiyen işliyordu. Kendi büsbütün artmıştı: - eye. · 
Ol· k ı k d A • k. - Sen üst.adından böyle şeyler Öğ- k d' " d. d Aynı cevabı tekrarladım: 11ra stant.ula götürme a eta ım an- ·en ıme mutema ıyen soruyor um: _Müfettiş neyin olur senin? 
~ olacaktı. Kışın burada kalmak ihti· renmPd:n mi? - Subhi Paşa ... Ellerini öptüğüm... A k d -Az ~oma görürsün! 
ıtıau daha cok can sıkıyordu. Çünkü Ya· Kem:ııpaşa zade gerçekten kötü bir va- Kcndisıne bence naçiz hizmeUerde bu- - r a aşım. . _, Hasta:ıeye girer girmez, bizi karşılı· 
~ı. geri dönüş hakkında hiçbir imada ziyette buiunuyordu. Fakat cesaretini bir lunduğum ... Bir peygamber kadar muh- - Arkadaş arasında teklıf mi olur· yan asi~tanlardan birisine Bay «A• yı 
"Uluntnuvordu. an biJe kavhetmedi: terem saydı~ım Subhi Paşa bu iftirayı Arkadaşın olsaydı uyandırırdın sen o- görf>ceğ;mizi bildirdim. 
lı • _ Padı·;~hım, bendeniz nöbetimi sav· 1 b·ı· ? mı! 1 <ı.erha:de söy!emek gerekti. :r- nası savura ı ır. Vaktile memleketin sayı ı hastanele-

d l'avuıun müsamaha ile karşıladığı a- i ı!n. Şiınci nöhet arkadaşım duacını· Ve bütün gayretime rağmen, bu sun le, - Biz 0 kadar teklifsiz değiliz!·. rinden birisinde başhekimliğe kadar 
l a1 rnıar, mm adamlarıydı. Bunlar h:ı .. k· zındır. beni tatmin edebilecek bir cevab bula· Sözlerim oı~u tatmin etmemişt.~: .. yükselmiş olan Bay cA•, feleğın sille-
~ tıd d 1 k _ r-,eı·en "ün söylediğin türküyü sen mıyordum. Ben "enı karakola kadar goture b d k d le a vezir ve kuman an ara arşı gos- '" "S t> - • • ., • - si'li yemiş yaşlı ir o tor u, 
lttdıği nıüdhiş ve sarsılmaz şiddeti f;lİS· uydurmanın mı? l Fakat o günün gecesi, daha doğrusu ccğim! Okuması yazması olmıyan bek- S r T f'k 
d.l'rncdiğini birkaç misal ile görmüŞler- - Evet, padi~ahım! . gece yarıs1 dimağımda birdenbire pey- ci, ne gösterdiğim vesikalara, ne de e ım ev 

1 

h
1

1
• .nunun için Yavuza mm adamlarından Padişahın bu itiraf üzerıne: dahlannn bir fikir, beni yatağımdan blr sövlediğirn sözlere kandı: - ATkası vaT 

tı vasıtasi1e maksadı anlatmalıydı. - Bre ,,mm boynu~u!. . . . deli gibi sıçrattı. :Vaktin geçtiğini bile 
d ~nadol'l; kadıaskeri Kemalpaşa zade o Demec;i hiç te uzak ~ı.r ıhtimal değılclı. hatırlıyamadtı1' telefona sarıldım ve Tcv-

d~\ltin büylık füimlerinden ve Yavuzun Fakat Kemalpaşa zadenın, ordununkın~k-, fik Rüştüyü uyandırdım. O, merak ic;m· 
a ~"k 1. sadını zarif .,ir şekilde anlatması a:.ı:.ır de: 

ı..ı · u sek b:r teveccüh gösterdiği rnn- . . 
'""·Ctdendi. Yavuzun Kahire civarına sık cesaret ~dc;termesi de hoşuna gıtmiştı. :.... Hayrola? Nem var? diyordu. 
~ ır~pt:ğı gezintilerde Kemalpaşa ~d2 Verdiği err.lr şu oldu: - Bana b:ık ..• dedim ... Beni rnüdhiş 
'\Se"ıyetle atbaşı J?iderdi. - J acıaskere beş yüz altın verin!z. bir azahd':in kurtarmanı rica edeceğim. 
\rE!ıırlc.:r ona derdlerini anlattılar: Ke:nalpa~a zarle teşekkür etti. Şu mahud mektubu, adamlarından biri • 
....._ s ı M 1517 ~enesi eylôlünün onuncu ~ünü sile derhnl bıın:ı gönder!. d en söyle de, artık dönelim. mr- rf1 

b~ ~·npılacak hiçbir iş kalmadı. Bunu Suriyeye doğru yola çıkıldı. O gü erde - 1mkfm yok ... 
ttşka koca ordurıurı içinde padişahtan soma - Derhal iNle edecegvim ... 

\o sı sövlivemez. Padişaw.u saUcı 1.1;· 
l'ccuh~ - w en cok bah~edilen ve sevilen adam kadı- - İmkan yok. Çünkü mektub resmi 
~Cdi~r~ar. R~ca ediyoruz. nsk;rdi. Zırn hepsi de, yurdun serin rüz- dosyadadır. Onu oradan çıkarmaya ı;alii-
1\.e,.... l k .J ('l'arlatınA, yeşil bahçelerine, engin deniz· hiyetim rnüsaid değil! .. 

da •ua pa{a zade kabul etti. Fa at "am· b Tl 
!n rı düŞcr gibi birdenbire söylemek iste- lerlne, renk rı:>nk gözlü sevgı ı ere, onun 
•ı~~Ordu. Yavuzla konuşurken söz ara· ~ayesinde daha çabuk kavuşuyorlardı. 
'ti t hir münasebet düşürmek, kendisi wraıı·de hanı 260 bin 
\o~'i.ernıyor C!a onun bir sorgusuna cevab t' j 

~Yorınuş gibi anlatmak istiyordu. Liraya istimlalı 
'l3~rsat gecikmedi: l 

lte ll" gün gene gezintiye •çıkmışlardı. Edi igor 
~or~alp:ı~a z::ıde padişahla atbaşı gidi· Valide hanı için belediye ile vakıflar 

....._ u. Bır aralık padişah ona sordu: idaresi arasındaki ihtilaf hallolunmuş • 
\' A.sktr arasında neler söyleniyor? tur. Belediye hanın yıktırılması için va-

lus :ıvuı askerin halini ve ar- kıfl:ır idaresine 260 bin lira verecektir. 
~ditın~ Vakit vakit böyle yoklamayı ~det Bir kaç güne kadar hanı işgal edenlerin 
&adnlll!şti Bunu bilen kadıasker de nıak· odaları tahliye etmeleri için kat'i emir 
ltr~nı anlatmnk için belki ona göre h.1. verilecektir. 

lllllıştı: --------

da ..... P~dişahım, geçenlerde Nil kenarın- lki kişi ellerini rrakineye kapbrc1ılar 
it b~eııyo;ı:Jum. Bir asker yanık bir Sl!~- B~yol!hınıta Emniyet mıicellidhanesinde 
~llfldır tiırkü söylüyordu. Bana epeyce do- çnlı~an 14 vaşlnrında İsnk çalıştı!P mnkine-

u. ye ellııl k:ıp~ırarak sağ ellnin şahadet par-
ı. ' 1'le · . m'l!;ı doğranmıstır. 
"'<lltrı ıınış bu türkü? Elbet aklında * Elrketl Hwriycnln H:ısköy fabrikası 

ıştır. - l!:v t b<>kçl ~I İsmn•ı !:ıbrikndnki bıçkı makinesin -
ite e padişahım, unutmadım. de odun ırns<'rken sağ elini destcreye kaptı-
Ne~~~!>aşa 1ade okudu: rarak l.ıeş parmağı doğranmıştır. İsmall be-

''tl"' ,_ ld b ray! tedavi n-•a• '•usevi hastanesine kaldı-
lıtt "' l\"f! ı izim Mülkü. Arabda? w " ... 

ce biz dururuz Şam ve Halebde? rılmıştır. 

Bu meşru nıazeret ve makul_cevab •:ar
şısmda fazla ısrar etmeye hakkım yoktu: 

- Pekala ... dedim .•• O halde, sabahle
yin erkendeıı sana geleceğim. Beni mu· 
hakkak bekle! ..• 

- Peki, fakat, ne var? Ne oluyor? 
Mektubu ne yapacaksın? 

- Yann sabah hepsini anlatırım! 
Verdiğim hüküm, bana o ikinci ge

Ct"11i de uykusuz geçirttL 

Şafak!a beraber sokağa fırlayıp Tev
fik Rüştünü.1 evine koştum. 

Fakat, vaktin, bir ziyaret için çok er
k~n olduğu:ıu ancak kapı ziline parma
ğıIYlı uzattığım zaman hatırlıyabildim. 
Tevfik Rüşdünün o saatte, yani horoz
lardun evvel uyanmadığı muhakkaktı. 

Gece yarısı yaptığım nezaketsizliği 
tekrarlnmak, ve onu uykusundan bir 
defa daha uyandırmamak için, biraz 
vnldt geçirmeyi düşündüm. Bomboş 

c:ıddede, bir aşağı, bir yukarı gezinmi-ı 
ye ba~ladım· 

Geceki tahminimin isabetli olup ol-

Çift hayoanatından 
Kazanç vergisi 
Alınır mı? 
Konya nahiyelerinden Barayöntı nah!

yeslnlrı Başhöyiilt köyünden İbrahim otla 
Yakub yazıyor: 

«- Kazanç vergtsl kanununa göre çlft 
hıı.yvanatı vesaitinden kazanç Te.rgtm a
lınmaz. Fakat geçenlerde tö)'ilmilıe ınal-
müdürlü~ü memurları gelerek 119 tilaur 
arabamıza 933 senesinden 1Ubaren 5 -

nellk kazanç vergUıi olarak 1750 Ura ta
hakkuk ,ettlrdller. Bu yersiz tahakkuku 
kaldırmak lçln vllA.yette alllı:adarlara bat 
vurcink ise de bir netice alamadık. Konya
nın kıymetli valisinden rica ediyoruz. Bu 
hususta tedklkat yapılsın ve haksız yere 
köylü zarara sokulmasın.• 

• 
Radyodan bir kaç temenni 

Muııllim ol;uyucuı.arımızdw..n Cevad 
Palnndoken, bize yazdığı bir mektubda 
rr.dyodan temennilerin! §U şekilde sıra-

lıyor: 

•- Eski bedayt heyeti yeniden 1hya c
dllmelldlr. Darüttallme radyoda yer verll-
meli, kıymeW mugannlyelertmlz mutlaka 

her gece dinlet.iınıelidlr. Çocuklar içh; 
masal yerine Karagöz oynatması daha 
cazlp olacaktır. Naşldin komedilerinden 
biri b!zzat san'atkflrın lştlraklle oynntıl

malı, Radyofonik temsillerde muzlk sesi 
daha hafif verllmell, radyodan hariç ka· 

b.n btr kaç kıymeUi mugannlyemlz alın
malı, alafrangada da dans mııQkls\ne yer 
Yerilmelidir·• 

• 
Okuyuculanmızın sorgulanna 

cevablanmız 

Topkapıda 1mza.,ını okuyamadığım12 

otuyucumuza: 
- Bu mesele doğrudan doğruya zabıta

yı alakadar eder. Binaenaleyh zabıtaya 

ıııtayette bulunulursa tedb1; alınmış olur. 

• 
Oltuyuculanmızdnn Z. Llceye: 
- Arzunuzu ynkın blr zamımdn verine 

gcUrmeğe çalışncal:?ız efendim. 

• 
Bal·kcslrde bay S. Erlsut'n: 

- reveccühlerlnlze te ekkür r.derlı.. O-
kuyuc:.ılarımızı memnun etmek bl7Jm baş
lıca vazifemiz sayılır. Dl~er arzunuzu da 
ayni cekllde yerine getlrmeğe Ç hŞ.iCl.l~lZ. 
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Genç kız hırçın bir tavırla, ayaklarmı 

yere vurarak bağırdı: 
- Baba çok fena bir şey yap1ığmın 

furkında mısın, sonra pişman olacaksın. 
Cevdet bey kaşlarını hiddetle çatmış, 

önüne bakıyordu. Yerinden kıpırdama· 

dan sert, boğuk bir sesle cevab verdi: 
- Benimle bu kadar küstah bir .,tavır

Ia konuşrnaktnn seni menederim Canan .. 
Canan, kollan yanlanna ümidsizlikle 

düşerek babasına yaklaştı. Bu sefer ga
yet sakin: 

- Baba, babacığlm dedl Onu seviyo
rum, anlamıyor musun!. Bir zaman sen 
de annemı scvmed:n mi? Annemin fakir 
olması niçin onu almaktan seni menet
medl 

İhtiyar adam başını kaldırdL Müsteh
zi bir tebessümle kızını süzdü: 

- Bu meseleye anneni kanştınna. Es. 
ki hatıralara biraz hürmet etmen lazım
dır. Biz annenle sızin gibi bir hafta için· 
de sevişip evlenmiye karar vermedik. 

- Sizin aşkınız mukaddesti, biz ise gö
nül eğlendiriyoruz öyle mi baba? 

Ce\·det bey dudağını büktü: 
- Genç, güzel bir adam. Hoşuna gidi

yor. Seviyorum z&nnediyorsun, ona ge
lince senin üzerine düşmesi çok tabil 
Herhalde benim zengin olduğumu öğ
renmiştir. 

Genç kız bembeyaz oldu: 
- Yani param için benimle evlenmek 

istiyor öyle mi? 

- Böyle olduğu gÖ!Önünde. Seni oto
mobil nltında kalmaktan kurtarmış, ah
bab olmuşsunuz. Sana İz.mirden o gün 
geldiğim, kimsesiz ve on parasız olduğu
nu itirnf etmiş, birkaç kere görüşmüşsü
nUz ve nihayet evlenmiye karar vermiş
siniz. Guya senin kimin kızı, neyin nesi 
olduğunu bilmiyormuş. Sen de yalnız o
nun isminin Sedad olduğunu biliyorsun. 
Bu fakır deJ'kanlının senin gibi gözü 
kapalı bu işe karar vermediğini seni te
min ederim yavrum. O, muhakkak ban
kada kaç param o~duğunu çoktan öğren
miştir. 

Can:ın içini çekti, babasından uzaklaş
tL Fakat sonra birdenbire geri döndü: 

- Şübheden kurtulmak için bana iyi 
bir fikir verdin baba. Şimdi Sedada gide
ceğim: .Babam sen fakirsin diye, evlen
memizi istemiyor. Fakat ben onu dinle
miycrek geld m. Üzerimdeki elbısemden 
başka hiçbir şeyim yok, beni hali sevi
yor musun?. diyeceğim. 

Cevdet bey şaşalamıştı. Bir şeyler söy
lemiye hazıı lanıyordu. Genç kız onu din
lemiyerek odadan çıktı. Antrede gözle
rind<>n süzülen yasları sildi, portmanto
dan mantosunu, şapkasını alıp giydi. So
kağa fırladı. Sedad onu tramvay durak 
yerinde bekliyecekti. Fakat fazla yürü
mesine lüzum kalmadı. Evden biraz u
zaklaşmıştı ki, Sedadın koşarak kendisi
ne doğru geldiğini gördü. Genç adam 
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Yazan: 

Peride Celil 

Genç kız ne§'eli ntş'eli gülüyordu: cHaydi şim~i babama gidelim!• 
yaklaşınca onun yaşlı gözlerine, solgun Sesini yavaşlatarak devam etti: 

• 

• 
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Uludağ mektupları: 

azi enstitüsünün kaya kursu ••• 
(Ba§f.crrafı 6 ncı sayfılda) 1 - Kayak aydın! tıır~ 

Bizi böyle sellmladılar. Bu mudağ setfl.rnı O kadar yoruluyonız t1 tçtmtzde~ 
bize sanki Yf'nl bir dWıyanın kapısını açtL plşınanlıklıı.nnı anlatmaktan çekin ~ 

- Zekl Rıza da onların arasında! İşte - Ankaranın rahat.mı bırakıp da 
baki dağında ne ışlmlz vardı? ~ 

İçimizden biri böyle bağırınca hepimiz Üç saat sonra tamam (2000) metrede 
Fenerin ve eski mllli takımın meşhur kaptn- lunuyorduk. r.ır' 
nını hemen tanıdık. Kayak Oteli göründü. Orada bir ('(llğ~ 

Ondnn sonra bizde ayni şekllde aeıtım varmış gibi sesler geliyor. İçeri gi tlJ, 
vermeğe başlıı.dık. zaman, yorgun ve hnsrctte kalmış çOC~ r1 

(Doluba!>a> ve (Karabelen> de mola ver- nn anıı. kucağına kıı.vuştuklan zaman Zı1"' 
dlk. Altı s::ı.:ıt kadar yilrümfüıtük. Her taraf lerle doluyduk. Koro sustu ve Antıı.ra 
karln örtülü .. Çamliklar tepeve doğru yayı- Enstı~Us? kıı.yakcılarlle karşılaştık. r ~· 
lıp gidiyor. Burada nskerler tallın yapıyor _ Guze. ve geniş blr salon, şezlontıa • st • 
lıır. Mehmerlclklerin dik meylllerde, sürüne- tuklar, gQrlil gürül yanan kocnmnn ~ffll" 
rek uçan birer atmaca hızlle kıı.ymnlannı ba ••• Blr auı,;. da soğuktan titreyen 1 
seyrederken yerimizde r.or duruyoruz. rını ancak bu kadar ısıtablllrl. ~ 

İki saat daha tırınandık. (Kirazlı yayl§.)- Genç hemşer1ler buyük tlr sevinç tl ~ 
nın tUten b:ıcasına (Şirin> ı goren (Fer _ diler. Yer o.çtılar. Günlerdenberl bulU 
had) ın gozlerlle baktık. u.;tünde ynşadıkları için şehirlerden ~ll" da 

1400 mettedeylz. Yavaş esen rüzgflr 1klde lcrl yoktu. Sordular: 9 ~ 
blr sertleşiyor. karlnrı savuruyor. Her tara - - Ankaradan ne haber? şehir nasıl? d. 
rımız, dokununca kopup duşcn ıstalaktltıer yn~yor mu/ ) el:! 
gibiydi. Bilyiık çamlar arasındaki (Dnğevl)- Salonun bfr tarafı (Atatürk Köşesi l 'of d~ 
ne kendimlı.I attık. Buranın geniş bir odıısı nynlmı~. Ortada Buyük Önderin güı~~ 
var. Köy evlerindeki gibi eski blçlmde blr o- bilstü; onun iki tarafında gençlik ve lt f ler 
cnk ve ocakta çıtır çıtır yanan kütükle;- temsil eden armalar duruyor. Bir ~e 

Altı saatuk bir tırmanıştan. müdhiş bir var. Yakl_aşıyor ve mc-rakla okuyortıZ· rl 
soğuktan sonra bu ateş 0 tadıı.r güzel kL •Bu koşeyt onu sevmenin sonsuı bit 
Çöllerde susuzluktan damaklıı.n kuruyanla _ det olduğunu blld.lğlmlz için yaptık.• 
nn su başındaki hislerini hatırlatıyor. Bir Dığer köşedeki satırlar başkadır: ~ 

yüzüne müşfik bir tebessümle bakıp: - Fakat .fakir ve kimsesiz olduğum ya-
bahar gUnünde ve şehlrde bu ocağa kim ba- aBurada onun ell ve nefesi altında ~ 
tar? ruz. Göklerin üstünde bile onun cll -ve ~ 

Hayatımızın en taUı uykusunu uyuduk. slle yaşam:.ı.k bahtiyarlığı bizi bir tat 
Ertesi sabah öğretmen Daynas, ufukta pırıl mutlulandırdı.a f 
pınl yükselen güneşe, ışıklan bir ayna gibi Ya.tnkltı.r gemi kamaralannda olduft1 ÇrJ 
aksettiren kar tabakasına sevinçle bakıyor: üst.ilste konulmuş. Candan sevişen 1>11' 

- Ne o; fena bir haber mi var, dedi. landı. Buraya İzmirde incir, üzüm tica· 
Baban herhalde evlenmemize müsaade reti yapan babamın bazı mühim işleri ile 
etmiyor değil mi? uğraşmak için gelmiştim, ilk karşılaştı

Genç kız meyus başını salladL Sedad ğımız gün sana aşık olmuştum. Yalnız a-
heyecan içinde sordu: ilevi vaziyetini bilmiyordum. Sonra es-

- ÇocukLu'. şansımız vnmuşl Tam kayak kardeşler gibi onlara uzanıyoruz. P 
havası! Elek'.rlkler kısılıyor. Dışarıda tnrıat 

- Peki, senin fikrin ne! kidenberi. garib bir korkum vardır. Se-
Canan endişe ile onun yüzüne bakarak veceğım kadının sevgime, mevkiimf, ser· 

gayet yavaş fısıldadı: vetimi düşünerek karşılık göstermesini 
- İşte görüyorsun ki her şeye rağmen düşündükçe üzülürdüm. İşte bunun için 

seni bırakmıyacağun. Yalnız artık on pa- kendimi sana fakir bildirerek.. 
rasız ve kimsesiz kaldığımı bilmen la- Canan yavaş yavaş vaziyeti anlıyor, 

zım. kendine geliyordu. cAnlıyorum, anlıyo-

Sedadın yüzü kızardı, gözleri parladı: rum diye, onun sözünü kesti. Yalnız im
- Demek fakir olmam seni korkutmu- tihandan muvaffakiyetle çıktığım mu

yor, kararından geçmiyorsun! diye ba- hakkak değil mi? Görüyorsun ki fakir 
ğırdı. olmanı zannetmem seni sevmeme mani 

Sokakta olmalarına rağmen birbirleri- olnmndı. 

nin kollarına atılmakta tereddüd etmedi- Genç adam ona sokuldu. Elini tutup 
ler. Canan saadetten titriyor, cOh, beni dudaklarına götürdü.. Genç kız neş'eli 
param içın istemiyormuş, bütün sözleri j neş'eli giilüyordu: cHaydi simdi babama 
doğru imiş. diye, düşünüyordu. Fakat gidelim dedi. Artık izdivacımıza en kü
ayrıldıkları znman genç adam kulağına çük bir itirazda bulurunıyacaığına emi
eğilip tc: cHnydi şimdi babana gidip bn- nim.• 
rışalım> deyince haYl'.et içinde ~alarak Kol kola gir.diler. Gelip geçenlerin du
geriledi. Sedad gözlerini önüne indirdi, rup durup kendılerine bakmasına aldır
dudaklannda mahcub bir tebessümle: mıyarak btrbirlerine sokulup, 13evinç 

- Şey, diye, kekeledi. Beni affetmeni içinde eve doğru yürümeye başladılar. 
rica edeceğim Canan. İlk konuştuğumuz.=----------------
gün sana her şeyi olduğu gibi söyleme- YARINKI I\'USHA?.llZDA: 

miştim. Yalnız İzmirden o gün geldiğim Seneler sonra 
doğru idi. Fakat ... 

Durdu. Gülümsiyerek Canana baktı. 
Çeviren: 1smet Hult'l.si 

.... -· • •""'tJ'\ •• • .. ~I"'"• -- '·'·' .,/': •'-'""""' .... .,_•...r.-:.•~ı-- ·, ,. ~ .. ·~· .. ~--·~····ı~· ·~ . " '-
'~ • : ... - .& • ·~ •• - - ~-. • ·~ • 

Baş, diş nezle,, grip, ro,ı.atizma va bütJn ağrdarın.zı derhal 
keser. icabında günde üç kaşe alı ~1bilir. 

Diyordu. çamlar, ny ışığını daha çok ıı.ğartıyor. ~ 
Karın kalınlığı blr buçuk metre var. Üze- İkl soba durmadan ynnıyor ve biz ~ , 

rl buz tutmuş. Yürümek için epeyce zorluk Tiirklyede herkesten daha yüksekte bulullp 
çekiyoruz. Yamaçlardan, çamlıklar nrıı.sın - mamn, belki blrnz çocukca olan, se~ıı~ t' 
dan, mini ı.liıll vadilerden geçiyoruz. Şurada gururu lçincte gözlerlmizl kapıyor; bln 
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burada başka kafilelere rastlıyoruz; gece masallarının kırk şlltell vat.nğındJl 
- Kayak aydın! ·' ~ / 

Kapatılan fırm 
Ve aşçılar 
Dükkanlarını pis tuttuklarından dolayı 1 =========....::==----: 

düh Eminönü belediyesi tarafından 1 1 

f ınn 5 gün, iki aşçı da üçer gün müddetle 

kapatılmışlardır. 

Peşte ve Prag sergileri 

Pcştede, 28 nisanda bir nümune sergisi 1 
açılacaktır. Peştedcki Türk - Macar ti -

carct odası reisliği İstanbul tacirlerinin 

de bu sergiye iştirakleri için bir teklif ı 

yapmıştır. 

11 martta Pragdn açılıp 20 marta ka -
dar devam edecek olan beynelmilel nü
mune panayırına iştirak etmek üzere, 

Çckoslovakyayla memleketimiz arasında 

f tavassut eden büyük bir firma, bir çok 
ihracat tacirlerimiz namına nümuneler 

alarak Praga yollamış, orada, bir Türk 
paviyonu tesis etmiştir. 

Muallimlerin kıdem zamları 
Muallimlerin birikmiş kıdem zamları-

na tekabül eden yirmi bin liranın büdce
sinden münakale yapılmak suretile mu
allimlere verilmesine divanı muhasebat 
nza göstermiştir. Muallimlerin birikmiş 
kideın zamları hazirandan evvel tevzi e-

Yerebatan, Çatalçeşme soknıc. 2' 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı c;e 
resimlerin bütün haklıırl 
mahfuı ve gazetemize aıttit· 

80 E Fi 
ı 

Sene 
Kr. .. ..... 

TOnK!YE 1400 700 
YUNANİSTAN ~340 1220 
ECNEBİ 270J 1400 

Abone bedeli peşirciıl'. Adret 
değiştirır.ck 25 Jturuştur. 

Gelen · eorak geri vcrilm6 
llc.nlardCll' mes'uliyet alınmaJI 
Cevap için mekl"\l>lara ıc; kuru~l~ 

Pul ilavesi lbımciır. 
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Bir başks akşam, gene sinirli bir sa· - Öy1e ama ablacığım, sen artık be- na römülerek etrafındakilerden ı1c 

· ir Genç K omanı 

Muazzez Tahsin Berkand 
Onu taşrada bir kenarda kalmış b:r çinde bütün eski düşmanlığını daha 

amra kızı o.arak tasavvur ettiği za-

1 
kuvvetle c211landırmağa scbeb olmuş

m:uılar kendi talihinin götüreceği yola tu. 
bı!"akmış ve ondan baş çevirmiş olduğu 
hal.!e, halasının kurtarıcı eli yetiştiği 
zaman karş:sında canlanan güzel, ca
zib, görgü!ü ve bilgili Selmaya yakln
şar3k onu gaddar bir komediye kurban 
etmekte bir saniye çekinmemişti. 

St>lma bu me ielede halasına da güç
kfüıdit. Her şeyi bildiği ve anladığı 
halde nk'n buna mani olmamıştı? Şim
di 'l'rabzÖr.cia Fuaddan konuştuklan ge
ceyi ha~ırlarkt:n genç kız acı acı gül
mc·kten kendisini alamıyordu. 

- Onu bu iki ay içinde bir dost gibi 
düşüneceğine bana söz veriyor musun? 

- EvC't hala, sizin hatınnız için bu
na da rnzı oluyorum. 

- Yalnız benim için değil, biraz da 
onım icin ... Olmaz mı? 

- Peki.. biraz da onun için ... 
Halasına verdii?'i sözü tubnağa çalışa

rak son hnftalarda ona karşı olan kini
ni unutur gibi olmuştu: fakat bu son 

· · .. ,,. onun karışması bir saniye i-

Demek halası bütün bunlan biliyor 
ve göz yumuy<>r, bir taraftan da onun 
izz"ti nefis gururile eğlenerek onu P'u
acın elinde bir oyuncak yapmak isti
yordu öyle mi? Demek o da samimi de
ğ!Jıniş·. demek o da sevgili yeğenile be
raber olarak kimsesiz ve pksüz Selma 
n~ alay etmek istemişti! Öyle ise bu 
diinyada kime inanmalı? 

Bu acı düşünceler vakit vakit genç h
zın başını.in ddice bir buhran yaratıyor 
ve hn şeyi, halasının kendisine verdiği 
kiıtubhaneyi, konservatuardaki çalışma

yı. her şeyı b•rakıp cTatarlar. ailesinden 
uzaklara, onlımn erişemiyeceği bir ye
re kaçmak istiyordu. 

Bir gün bu as.~biyetle İzmire, müdiresi
ne uzun b!r mektub yazarak kendisıni 
tekrar yanına almasını istedi, fakat son
radan utanarak bu kağıdı yırttı. Seneler
tfenberi iyiliğiııi, şefkat ve sevgisini gök
lere çıkardığı halasından nasıl ıikô.yet 

edebilirdi? 

ntinde halasına çok ağır ithamlarla doıu nimle de uğraşmıyorsun. Eskiden her hitinden uzakl~ıyordu. 
bır mcktub y:>...zmağa başladı, ama bunu a~:~am tılşlıkta top oynar, sabahlan ba- e 
ela bitiremf'dc>n yırttı. na masal an1atır, hazan da beni gez- . b{l.i 

- Artık on& da yazmıyacağım, onu da mcge götürürdün. Şimdi bunların hiç- Bir gL.n >bu içli ve mızmız kedet1 ıı~ 
istemiyorum .. beni rahat bıraksınlar.. birisini yaptığın yok. bütün başka bir yol alarak üzüntUSiJ 
hıçbirisini hatırlamak istemem. Eğer ba· Genç kız acı acı güldü: meddi bir acı haline koydu· . ,1 
bamın da Tatarlardan olduğunu dü~ün- . . Kütüt:hanede idi ... Geliş gidiŞit1 p 
mrsem bütün o soya Jfınet edeceğim. - Hakkı~ var şel-.e~ fak~.t ablan olduğu bir sırada satıcı hanırnltıt' ti' 

Bu hiddet taşkınlıklanndan sonra, bu sırad~ b:raz .hasta;. bırkaç gun daha biriJe konuşurken söz müşterilere ~ır 
biraz utanarak çok ezgin ve bitkin bir sabret, go!"ece~sın seı:ı~e tekrar .ne ka- kal etti. Satıcı kız, birdenbıre bııt 
hald..? gene kendisini çalışmağa veri- dar oynnyıp eglenecegız. mış gibi tel8.şla: ~ 
yordu ve günler birbiri arkasından ay- Küçük kız mahzun bir eda ile dudak - Size bir havadisim. var SeJnlD 
nı üzüntü!er1e dolu olarak geçip gider- buktü: nım .•• dedL 
ken onun neş'csini, rahatmı ve sihhati- - Anlıyorum; sen artık beni hiç sev- - Ne gibi havadis? .0~ 
ni de beraber alıp sürüklüyordu. mi:yorsun. Yoksa senin baş1-. bir Neza- - Bizim kibar müşteriyi dün ~e) ~ 

Harici bir göz için genç kız tamami- hat'n mi var? luiıda gördüm· Yanında o ecnebı (clJ 

le değişnıişti. Hatta onun yemek yeme- B k k 1 k "'bh S 1 vardı _.,\J 
u m3sum ıs anç 1 ve şu e e - S 1· k d .. tuta d heyeeP 

diğ,ni gören Ayşe hanım biraz telaş et- mc.va pek <lokundu. Birkaç gündenbe- de ma en ını ma an 
mcğe bile başlamıştı. . • ğu k d" · d k d sor u: of 

ı·ı yavrucu n en ısın en uza ur- N d. ., ç kt b · ortıl 
- Kızım, böyle giderse büsbütün vü- masındaki s~bebi anlıyarak onu kucak- k -b 1 e Vı~<>rsunl. k od an e~ 

cudden rlüşEccksin ... Kendini bir dok- 1 d·· ay o an ıyana ı a ın mı. ·f/ 
tor~ göster; belki iştiha açmak için sa-

8 
·• - Nereli olduğunu bilmiyorıırrı-.... (6' 

na bir ilfiç verir. - Benim bir tanecik Nezahatim var. k iden her zanıan gelip almanca gr 
- Ben hasta değilim teyzeciğim; siz Onu be.1 o kadar çok severim ki dün - telPr afan r.ıadam. tıı bl' 

benim için üzülmeyin. Bana bir defa y;mın bütiin çocukları beni ondan u- - O oldu<Yuna emin misin? :BDŞ 
İzmirde de böyle olmuştu. Aylarla ağ- z~k;aştıramaz. Anladın mı cici karde- risi olmasın? ,uı! 
zınm yemek koyamıyordum ama yavaş şun. - Onu tanımaz olur muyunı 9

• ıJ. 
yavaş gP)ti. Fakat bu müşfik ve hissi sahneler Aylarla hergün buraya gelip gitfl"' el ~ 

- İlfıcsız mı? genç kızı daha çok üzmekten başka bir Selma, hislerini tahlil cderllc iStl 
- Evet, kendi kendine; geldiği gibi şeye ya:-amıyor ve günler birbirinin i- meçhul birisinden intikam aıınnl< 

gitti. çinr.fon aynı neş'esizlik ve bıkkınlıkla yormuş g!b~ sordu: 
Annesile Selmanın bu muhavereleri g~ip giderken Selma her saniye bir -Nerede gördün? at,.;-

ni dlnliyen Nezahat de söze karıştı: parça daha kendi içli kederm_. 1fe acısı- - ATkaft " 
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nur!~,, 
casusl•n ar ındakl mücadele 

Birdenbire dehşetle şaşalamıştım. Demek Olanda, sevgilim, sevdiğim kadın bir 
kanserli idi? genç, dinç, canlı, pırıl pırıl bir kadın nasıl kanserli olabilirdi? Yoksa 
Draveski onu gözümden düşürmek mi istiyordu? "Dehşet, müthişi,, diye hıçkırdım 
it: Evet.. Olanda da kanserlidir. De

e"' bUmiyordunuz? 
b - Bu müdhış!.. Hiç düşünemezdim 

!ltıu?.. Ne kanseri? 
.._ Mide kanseri!. 
b Dehşet!.. Yazık!.. Müdhiş! .• 

h oğrusu ağzımdan bu kelimeler birer 
dıçktrık gibi dökülmüştü. Birdenbire 
~hşeııe şaşalamıştım. Draveski bu ka

'/J tl; lllüdhiş bir yalan söyliyebilir miy-
dı. ·Genç, dinç, canlı, pınl pırıl bir ka

~ d 111 •• bir kanserli göstererek gözümden 1 
U~urrnek isteyebilir miydi? 1 

..J • braveski gayet sakin bir tavırla gü
>' erek: 

rJ' 'Q .._ Fakat, diye ilave etti, hiç telaşın1-
l'a lrıcıhal yoktur, Her mühendis! .. Zi

Dolçivef Olandayı midye zehirlerile 
~ "Inden kurtarmış bulunuyor· Midye 
hırJerıle!.. 

trı ":- Tamamile mi? Tam.amile iyi et- . _ 
~ e~e muvaffak olduğuna emin misi- c- Çünkü Dotçiyef Olandayı midye ze hırlerlle ölumden kurtann&f bıılımuyorl> 
I" ~ıı? · ka-:iar zc>ka ve emek sarfederek haya - söy}emem lazım gelen sözler, biliyo-
1' lıa .._ Zannederim!.. Zira üç sene geçliği ı tını kurtardığı bir kadına karşı da li - rum, hayretinizi mucib olacak. Fakat 

~de"~olanda~a •kansere Aaid hiçbir a- kayd kalamaz?.. sizinle belki ilk ve son defa çok sami-
nt~ v gorulmemıştır! .. Hatta Olanda ya- Draveski ayni şekilde tekrar etti: m· ko u - ka . . · · ti 
tlll • a~ Yavnş midye zehirine o kadar alış- _ Ş" Lh · 1 ı n şmaga rar verışım.ı şu ıç -

ti 1~1 u esız.. g-im absent'' ıes· · haınled · 
ç li !llııştır ki, şimdi, en zehirli midyele- - Şu halde Dolçiyef hala onu sevi- • ın ınne ersenız, 
~ (Ban Bon) gibi çatır çutur yiyebi - yor demektir. Bana bunu mu söylemek yanılmış olursunuz. Veya Olandaya 

il'!.:· istiyorsunuz? kar~ı benim de bir takını hislerim ola-
~ırdenbire duyduğum dehşet h~~if- Dravcski müstehzi tavrile tekrarladı: bileceğini ve bu hisler altmda böyle ko-
de ~ o~::nakl~ ~eraber hayretler ıçın- - Şübhcsiz!... nuştuğuınu zannederseniz, gene yanıl-
t, :.'dırn. Belkı bır kahve veya bar ma- Sustum· ürpererek sustum. Zira bu ınıc: olursu H · · ı b k 
.,. ınd d • .1 d 5000 t ·rı·r d ' .,. nuz. ayır, sızın e azı pe b a .egı e, mc re ı ı a a çay!ak gözlü usta casusun hislerimde "h' h . . - . . . ... 
~lı~lu Balt!k denizi üzerinde uçan bir bir tuta'mak noktası bulabilmek için mu ım -· akıkaUen old~~ gıbı, bu~~n 
~;)'a:ede, dünyanın en büyük teh"llisi- bf'ni fena h::ılde sarsmak istediğini fark- çı.~lakhgıle konuşmak ıstıyorum. ~~?
d n bır casusu karşısında bulunuşum - etm:ştim. Evet, ben esasen 0 vakte ka- ku mevzuubahs olan mesele Ç<>k buyuk 
g~rı •. be!ki. gizli dün~anın.. .~srarı içi~e dar cereyan eden vak'alardan sezinme- ehemmiyeti olan bir meseledir! 
4rı.'1ıkce bıze f~~kaladc. gor~nen ~ak_ a- mi5 değildim. Dolçiyef'in vazgeçmiye- _ Fakat Her Draveski.. beni hakika-
t Yakından gorerek bır muhendıs ka- ceğine, ~şaöı yukarı hülanedivorduın. 

. t~1 i~in tab~i olan teknik. ölçüleri kay- F1kat bunu"' ne kendhne karşı, ~e de 0-
~tnıı~ <'ldugumdan, belkı o anda kar- landaya ka!"Şl hiçbir zaman mevzuu
t daki insanların yalnız ölüm insanla- hars etmek istemiyordum. Zira dün
\ Oldu~~nu göı:ı1üş o1man:ıdan, velha-j yanın belki de en korkunç adamların
~1 harıkuladelıklere haylı şaşalamış dan birinin rakibi vaziyetinde bulun-

ten meraka düşürüyorsunuz .. sizi dinli

yorum. 
- Arkası var -

Unnıamdan, o anda en olmıyacak duğumu d~ünmek, bunun ne demek 
d >''er aklıma geliyordu. Düşünüyor- obcağmı uzun boylu düşünerek kendi
~~ k! Olunda, Dolçiyef ayarında kor- mi beyhude yere dehşete düşürmek is

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 1 - 3 .. 1938 

nç bir caninin elinde sun'i olarak ya- terniyordum· 
ÇEKLER ~:~an~ ~~nserli ölüler~e~ bi_~.?e ola- Fakat ic:te in~~.'-~akineleri tanı

ttıa~ nıı ıdı?·· Bun~. du~un~ugum. za- dığım hayretle gordugum bu usta ca-
b dehşetımden tuylerım urperdı ve sus bann OJandanın esasen en müdhiş Açılı' 
"'~ dehşetli fikrin ağırlığı altında ezil- bir hastnlıkln muhakkak surette ölmüş, Londra 

629
' 
76 

"'llŞ 'b h NH-YO?a 0,7960 
tııın gı ; sustum, .şaşkın. bir alde su~- sonra DoJç;yef'in yeniden yarattığı bir Parta 24,33 

1lıo :. O esnada bırdenbıre tayyarenın ka~ın o!duğunu ifşa ederek beni en Mlırmo m.1440 

~lt~or gi.i~lt~sünün de kesild.iği~i fark har;~as tarafımdan vurmuş, oluyordu. Brüta 4,ti932 

\a un ve bır arıza olması endışesıle ar- Filhakika 0 anda Olandanın sık sık ~=n• ~:!~ 
la l'lıa dönüp pilot yerinde oturan O· eter kulJaııdığını (isteri) buhranlarına Botya 63,6176 

~!'lanın telaş edip etmediğine baktım. b~nziycn derin ~sabi buhranlar geçir- Amsterdaıa 1.~40 
tıııavesFi, benim bu heyecanımı anla- ciığini derhal hatırlamıştım. Bütün bun- , Praıı 22,67 

~Hı. Gülerek: lar Olandamn kanser hastalığından kal-ı ~:~~~ ~'.= 
tııı~. ~:erak etmeyiniz! dedi. Olanda ma şey~er olabilirdi. Belki de Olanda Berlln 1,9694 
l'tı),0ru kesti!. Her halde biraz a1çalıyo- da kanser hastalarının çoğu gibi morfin 1 varıo•• 4.1970 

~ ... Bundandır!.· ibflfısın::ı düşmüş olabilirdi. Belki Budapetıe 3.9888 

Kapanış 
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0.7960 
24,36!> 
15,1412 
4,6910 

86,7460 
3,4292 

63,4920 
1,4233 

22,6776 
4,2063 

12.3810 
1.9688 
4.1950 
3 9875 

106 317 llva ı · h d" b' · · ] 1 · Bükr~ 106. 738 ~al • .·ı, emen amu ı ır ınış e, a - bunu da benden gizlemekte idi. lhti- seırrad !14,2993 
~aıy~:duk. Bu alçalış insanın fıdeta bir mal ki Olanda bu hayata, casusluk gibi Yokohama 2,7280 ~.= 
~hes~r l~ gibi n~fesini kesiyordu. en tehlikeli bir yola, sırf bu yüzden, ü- Moslı:oTa 2.3,656 23 676 

tq\> pılot yerınde capcanlı duran mfr!siz l.:ir hastalık yüzünden atılmıştı· Btokholm 3 0.,25 3-08115 
ı.._ · '-'&r" • h' b' ·ı t 'b' k -------.!'.--------b~ "lltlk ~ı ~n. ma ır ır pı o ~ı ı .a ro- Bıı, pek muhtemeldi. Olanda babasının E S H A M 

~' he\I bır ınışle alçaltan, tehlıkelı ma- karscrden öldüğünü kendisi bana söy
l~~~aları bir asker canlılığile yapan O· lerrıis olduğuna göre veraset yolile ı 
huy~Ya .o zaman her vakitkinden daha k~ndisizıin ce kanserli olması pek müm- Anadoha fUL " 50 

(jqt c~ bır hayretle bakıyordum. Bu ka- kiindü. Fakat ben bu garib ve esraren- ~~~m. ,. M .adtU 
€1ı ~lı, ihtiraslı bir kadın esraren - g:z hadiselerin insanın ruhunu gayet Somonu _ Nekıar 
~in ~ehırlerle, sun'i olarak yaşatılan bir dE'"İn ve acnib bir surette bulandıran Mıan çımento 
bi olabn· · d'' B a·· .. . b3 ka81 :•e ır mıy ı... unu uşunmıye sar~ıntı içinde son derece heyecana ka- Merltea n 

f)I' lol'cl~~nunül edcmiyeceğimi zannedi- pıbu~tım. ~~1:;:taaı 
};>Şaşkın . . .. .. Dr~' f'skinin ruhuma o esrarengiz ıtUhat ,.. DeAlr. 
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'l\ btr halde Draveskıye dondum. 'd ., h' lerinden aşag· 1 olnuyan bu Şark DeR1rmen1 
ı_ ·at on t k 1 k b k l l mı ye .. f' ır 7 
"Qn;tn uıı gaye aranı a ış ara h: . d"k" riş'nden maksadı ne ola- _T_•_rk_°"-------------
l:tı-n k hareketlerimi derin derin tedkik zc _ırı . o t~vded tlı merak etmekte ı'dı'm. 

ı ~ te ol .. 1 . b . d d d ca!1ını ıse şı e e t ~ T t K R AZLAR 
ık an gaz erı em ur u~. ~· O;un i in bu garib adamın yüzünü 

~h,. defa onun bana haber verdıgı bu ~ . · ·d 
t ·~er hast3ı · h.d. . . t b.. hıp·retle tedkık edıyoı um. 
~tte sebebi ıtgı a ıs:~ınınt. a ;ı ~uh- • Draveski hissiyatımı bir anda eline dl l"tıq ye verecegı ne 1ceyı zı - bük tm - b 1 d 
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19 22ö 
19 20 " e ş;ddctl d" .. kt ·a· gcçirdig· ine bana me ege aş a ı-

~ e uşunme e ı ım. •. . . f/ dı~ Unu onn sormaktan kendimi alama- ğ!na tamamıle emın bır tavır alm~ştı. ı-----TA_B_V__...İ_L_A_T ___ _ 
· ö~ündeki nbscnt'i yudum yudum ıçe-

b,~. licr Draveski! dedim. Madem ki re4 karanlık gözlerle yüzüme b~k.~y~:
iılii~Y I onu mutlak ve muhakkak bir du. Sonra onun yavaş yavaş yuzunun 
~lltt den adc>ta bir mucize yaratarak değiştiğini, ~aylak gözlerinden d~a 
t\ıtı ~11nış .. su halde .. şu halde Olanda- yırtıcı gözlerinin adeta tatlı~a~mag~ 
l)ı;t"lrı l"':l hayatını borçlu olması.. yani başladı~ını, bu sert boşlu~ar ıçındekı 

}) ettar olması lazım gelmez mi?.. yi.izdcn şefkate, benzer ~ır b~l~tun 
R\iıı4~?Vtc;ki rnel'unca bir tebessümle geçtiğini gördüm. Birdenbıre, elını ba-

•U: na hayret veren bir samimiyetle elleri-
:: ~ıiphesiz!. . min üstüne koydu ve garib bir heye-

,,.,. t ""b~nnnc<lcrim, Dolçiyef um·unda bir can1a: 
.. et h . ,.,. ' 0 h d' ... ' d d" ş· a· Size ::ırıkası yaptığı ve kim bilir ne - Genç mu en lb... e l· ım 1 
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Alış Sabş 

Sayfa 9 

• 
ıs a 

tak 
Yalnız me!ken ve mütemmi.matı ile mesken arsalarında. 

1 - Mahlfil hisse üçten fazla olduğu takdirde c Yüzde yirmi•. 

v 

2 - Mablfil hisse dörtte ikiden dörtte üçe kadar - 'Üç dahil - c% so. 
3 - Mahltll hisse dörtte birden dörtte ikiye kadar - İki dahil • c % 40• 
4 - MahlUl hisse dörtte bir ve daha aşağı olanlardan c% 50• 

ti - İlk taksiti ferağ anında verilmek üzere biWsene fasıla ile ve taksitle?' 
faizsiz olmak prtiyle on taksitte de satılır. 

1 - Bedeli pe§in vermek istiyenlere aynca % 10 tenzilat yapılır. 

Akar mahiyetinde olan emlak hisselerinde. 

---------------------------------1 - Akar olanlardan meskenlerde olduğu gibi hisse nisbetinde tenzilat yap~ 
ma.ı. Ancak muhammen kıymeti üzerinden ve müzayedesiz olarak hissedarlara 

·satılır. 
2 - Muhammen kıymeti beş yüz liradan fazla olanlar birinci taksiti pE'şin a

lınmak üzere birer sene fasıla ile dört sene ve dört müsavi taksitte satılır. 

3 - Bedelini peşin veya vakti gelmem iş taksitleri tamamen vermek istiyen• 
lere aynca c Yüzde on tenzilat. yapılır. 

----------------------
Hisseli mesken ve akar ile arsaları yukarıda yazılı şerait dairesinde hissedar

lara tenzilat ve taksitle satılacağı gibi akde bağlı olmıyanlardan geçmiş zaman 
için bedeli de aranılmıyacağından alaka darlann mıntakalan itibariyle İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü ile Beyoğlu ve Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Mnhlulli.t 

cl12 2> şubelerine hemen müracaatları. 
---~------------------~------~----~- -

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilan~arı 1 
10/3/1938 tarihinden itibaren: 
Vezin ücretleri, dolu vagonlarda clOO> boş vagonlarda c75, kuruşa ve muşam• 

ba ücretleri, vagonlara örtülmek üzere verilenler için c250>, istasyonlarda eşya 
isüflerine örtülmek üzere verilenler için cl00> kuruşa ve destek, zincir, halat, 
ip vesaire müteharrik eçhize ücretleri de cl00> kuruşa indirilmiş ve iç kapak üc-
retleri kaldırılmıştır. Samsun - Sıvas kısmına aid 8 numaralı vezin ve techizat 
tarifesi lağvedilmiştir. c550• cl133t 

"""""" Muhtelli istasyonlarda inşa edilecek zahire hangarları için montaja hazır bit 
halde takriben 210 ton demir malzeme mübayaası k:ıpah zarf usullyle eksilt• 
meye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen bedeli 50.000 liradır. 
2 - istekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarının An

kara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 2.50 lira bedel mukabilinde alnbi
lırler. 

3 - Ek~iltme 21/3/938 tarihinde Pazartesi günü saa~ 15 de Ankarada Devlet 
Demiryolla11 Yol Dairesinde Merkez birinci koın!syonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vcsaild 
ayni gün ~nat 14 de kadar komisyona te-wdi etmiş olmalan Hizımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkfimına uygun 3750 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikalan. cl057• c515> 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 16000 aded kayın ağaç 10/3/938 Perşembe 
gilnü saat 15,15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 5aat 
14,15 e kadar Komisyon Reisliğine vcrmel~ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpasada 
Te~ellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eskişehir idare mağazalarından dağıtıl-
maktadır. c952> 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

Nafıa Vekaletinden: 
Müteahhidi tarafından Derince travers fabrikasında monte edilip mukavele 

ve şartnamesindeki fenni evsafı tutmadığından reddedilen 1 adet Lokomobil ve 
teferrüatı 22,000 lira muhammen bedelle yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5 Nisan 1938 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Mal~ 
me eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartname '" teferriiatı parasız olarak Ankarada Vekalet malzeme 
dairesinden ve Berlinde Türk Ticaret odasından alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 

İsteklilerin Nafia VekMetinden alınmış müteahhitlik vesikası ile 5/4/1938 
Salı günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda hazır 
bulunmalan lazımdır. (397) (851) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tabettirilmiş olan sıhhi afişlerden 68 
santim boyunda 15,000 ve 100 santim boyunda 15.000 aded ki cem'an 30,000 aded 
afişm korneş imaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın• 
da kurulu komisyonda 9/3/938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 68 santim boyunda olanlar 9 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi hergün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 snyılı 1.anunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve santte .komisyona gelmeleri. c936• 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Y uan: Ziya Şakir 

Hatay Bahadır, Cellid yamaklannın da başuçlarında bekledikleri ihtiyar falcı kadınla 
küçük kölenin yanına yaklaştı, ellerini kalçalarına dayayarak: "Öleceksiniz!,, dedi. 

Falcı kadın başını hafif hafif s:ıllıyarak: " Evet öleceğiz! " diye cevab verdi 

1940 Tokyo olimpiyadının 
programı hazırlandı 

Pist ve saha müsabakaları 25 ağustosta 
1 eglulde nihayet bulacak başlayıp 

~~er Han, başını Hatay Bahadıra' kadar ilerledi. Birkaç dakika düşün-ı rükler gibi kuyunun kenarına getire- 1940 se.nes~ başlıyacak olan on ikincil > !:: = ~S:e Z:~!: :::: ftDll:.,. 
çevlrdi: . . d iikten sonra; ellerini kalçalarına dayı- rek başını, oradaki taşa d;ıyadı. Ya- Tokyo olım~ıyad~ı h~ztrlıyan ~a~n- : 5.15 - 80 metre mania <bdıııı-"' 

- Ne dersııı, noyan?. Acaba ha~ika- yarak onlara doğru eğildi: maklardan birinin uzattığı enli yüzlü lar ~ynelm_llel olimpıyad komttesıni yarım final. 
tE>:ı başka arkadaşları yok mu? dedı. - Öleceksiniz .. dedi. bir kılıcı Rldı. Kolunu şiddetle yukarı m~rtta .Kahırede topl~ntı~a davet .et- • 5.30 _ 200 metre final do 
Hata~ Bahad~, om.uzlannı kald':dı. Küçük köle Şenkul, başını kaldıra- kaldırdı. Sabah güneşinin ilk ışıkları n:ıışlerdır. Ja~nya ?lırnpıyad k~mı~ ,. 5.40 - 50 kilometre yürOJOş nıııate 
- ~.ilm~~ kı, _cela~etmeap:·: Eger rak. ~azin bir nazarla. Hatay Bahadı- çarpan kılıç, bir an havada parladı. Şen smde beynelın~~el nızamnamelen mu- 5 inci gün: 29 ağustos (perşembe>· 

milnasıo gor.ursenız, ~ır k~ç. gun k~pı- rın yüzüne bakmakla iktifa ettl kulun kiiçük başı. yıldıran sür'atile i- naknşa etm~k uzere mart sonunda da Saat 10.00 - Clrld atma seçmeler. 
~rdl .r:vk&!nde tedbır~.e~ ıttiha~ ed.ıl - Falcı kadın, başını hafif hafif sallı- nen kılıç darbesi altında koparak ku- Londra<la bır !~plantı .yapacaktır. ~ !:~: :ı:e~trea=er. (ta~ 
sın, gınp çık~nların h_u~ı~etlerı ebem- yarak: .. ... yuya fır!adı. Başsız gövde, birkaç ke- J~p~n. n~ntoı: atletızm federasyonu final. 
miyetle tedkıkten geçıı'ilsın.; - Evet.. olecegiz. Kanlı kuyunun. re kıpırdad~. Ve sonra hareketsiz kal- on ıkıncı olımpıyadın programını aşa- • 4:30 _ ııo metre manla yanın ıuı-1-

Diye, mırıldandı. başına kadar geldik. dı. ' ğıdaki şckHde tesbit etm~tir. • 5.oo - 1500 metre flnal. 

Kamer Han, ~ev~b vermeden, bir kaç Diye, cevab verdL Celladbaşı, elindeki kanlı kılıcı yere Pist ve rah~. ıı;.üsabakalan 25 a~stos • ::~~ = ;~rı~:;~a :~:. v~!:~ 
kere od~~~- gezındı. Sonra. Hatay Ba - .Hatay Bahadır, ona doğru biraz da- attı. Falcı kadına yaklaştı: 1,?40 pazar .. gunu başlıy~ca~, sekız ey- • seçme ve final. 
hadırın onunde durarak: ha eğildi· _ Gö:-dün ya·. işin, hiç şakası yok ..• lulde bu ınusabakalar bıUnış olacaktır. • 5.so _ 400 metre tklncl seçmeıet• 

- Bu i~e. seni memur ediyorum, no- - Kurtulmak, elinizde. Söyleyin .• Sen de gidiyorsun. Birinci gün: 25 ağustos (pazar): • 6.0o - ııo metre mania final. 
yan ... Git .. kapıları bizzat gez. Kapıcı- ar1rndaş!arımzı söyleyin ... Şimdi sizi ö- Diye mırıldandı. S:ıat 10.llO - ıoo metre seçmeler. 6 ncı giin~ 30 ağustos (cuma). 
lara, icab Pden emirleri ver. Himden kurtarırım· Kadın, evvt!!a hiç ses çıkarmadı. Son • 10.00 - Yüksek atlama seçmeler. Saat 10.00 - DekaUon 100 metre 

H t B h d 1 k d - "ld' F ı k d > 4.00 - 100 metre iklncl seçmeler. • 10.00 - • uzun atlama a ay l a ır, yer ere a ar egı ı. a cı a ın, acı acı gülümsedi: ra başını göğsünün üstüne eğerek: • 4.oo _ Yüksek atlama flnal. > 4.00 _ • gfille atm&. 
Gerı geri çekilerek odadan çıkmak is- - Belki sen, şu anda bizi ölümden - İnsnn oğlu, bir kere ölür ... Er, ,. 4.30 _ 800 metre .seçmeler. • 4.15 - GOOO metre final. 
tedı. Fakat Kamer Han. bir el işaretile kurhmrsın. Fakat, Timurun ölüm em- geç .. bu ölüm mukadder. • 5.00 - 400 manla seçmeler. • 5.00 - Deknt.ıon yüksek atfam&. 
onu tevkif ederek sözüne devam etti: rinden kurtulmak mümkün mü? Ve a- Diye, horr.urdandı. • 5.oo - Disk <kadınları seçmen final. • 5.SO - 4.00 metre flnaı. 

- Dur, r.oyan! .. Söyliyeceklerim, da- ca!:>a sen, kendini. 0 cezadan kurtarabi- Cellacibaşı, kadının arkasına geçti. • 5.30 - ıo.ooo metre flnai. • G.00 - Dekatlon 4.00 metre. 
ha bitmedi. Bu casus kadın ile casus ı k · · ? B ·· 'T d k :ikinci giin: 26 ağustos (pa7.artesi): 7 nc:i gün: 31 ağustos (cumartesi>• 

.. . . . ece mısm ·,:· ugun o um en urtu- Ce!Jad y~maklanndan biTine işaret et- Saat lO.OO _ Üç adım atlama seçmeler. Saat 10.00 _ Dekatlon ııo metre ma~ 
ko1e, yarın sabah ıç kalede ıdam edıle- lup da, herı!Un korku çekmektense, bir ti. Bu yamak, elindeki demir topuzu u- > 10.30 _ dls'" atma. 

k B d b . t d • 10.00 - Çekiç atma seçmeler. • .. 
Cel •• u i .. 3~11 iş_in~,. ızza neza:et e e-1 an evvel ö!üp gitmek daha iyi. .. Yok, zattı. > f.OO _ 400 metre mania yarım flnal. • 3.00 - > sırık atlama. 
ceksm· Boy.c bır ışı sana tevdı etmek , yok, yok ... Bizdt>n başka, Timurun hiç· Cclladbaşı, büyük bir ayva cesame- > 4.00 _üç adım atlama final. > 4.00 - o1x100 bayrak seçmeler. ,er 
istemezdim. Fakat ne yapayım? .. Artıkl bir casusunu bilmiyoruz, tanımıyoruz. tindeki demir topuzun sacını iki elile • 4.ı5 - 100 metre yarım rtnal. • 4.30 - 4X100 bayrak (kadmJar) 
kimseye emniyetim kalmadı. Görüyor- Hatay Bnhadır, bu kat'i sözler karşı- ka,•radı. Kollarını gererek· havaya kal- • 4.30 - 100 metre (kadınları seçmeler. meler. 

k' T ' 1 :t 5.00 - 800 metre yarım final. • 4.30 - Dekatlon clrld. 
sun ı; ımurun casus arı, sarayımın sı~da geri çekildi. Derin bir sükut için- dır•1 ı. Bir iki defa hafif hafif salladı. > 6_00 _ Çekiç atma seçme ve final. • 5.PO _ 3000 metre manialı rınaı. 
harimine k&dar sokuluyorlar. Cellad· ı' de cellada işaret etti. Kafi derecede kuvvet alır almaz, kadı- > 5.15 - 3000 metre manialı seçme. • 5.30 - 4X400 bayrak seçmeler. 
başını~ da ~i~. cas~s ~lm~dığını v~ b~ Celladhaşı, çocuğa yaklaştı. Yakasın- nın başına hızla indirdi. • 5.4.5 - 400 metre mania flnal. ,. 6.oo - Dekatlon 1500 metre. 
kad..n ıl(> kuruk koleyı1 zındandakı hırı dan kav.:adı. Saman dolu bir çuval sü- _ Arkası var _ • 6.00 - 100 metre final. s inci \'e son gün: ı eylfıl (paz:ır): 
kadın ve çocuk ile değiştirmiyeceği ne , .,_ 'Üçüncü gün: 27 ağustos (salı): saat 3.00 - Maraton, hareket. 
malüm? .. Onun için, bu işe bizzat senir- 11 ı lci1 An Jr] y o 1 Saat 10.00 - 200 metre seçmeler. • 4.00 - 4XlOO bayrak final. ,;ı. 
ne1.aret c>deceksin .. dedi. Bir Doktorun ~ ~ • 1000 - Sınk atlama seçmeler. • 4.oo - Clrid (kadınlar' seçme Te !lll 

• 10 00 - Disk atma seçmeler. • 4.30 - 4Xl00 (kadınları final. 
Ha tav B2hadır, tekrar yerlere kadar ' G .. n ı ·-k ('arşamba > 3.00 - Sınk atlama final. , 5.00 - 4X400 bayrak final 

eği1di. Ccvab verıniye lüzum görmeden U U (*J' Bugünkü program 11 o1.oo _ 100 metre <kadınlar) yarım • 5.so _Maraton nlhayetı. 
ger! geri çekilerek sür'atle odayı terk- Notlarından flnaı. Amatör yüzme federasyonu da olif1'l. 
etti. 2 l\lart 1938 Çarşamba • 4.30 - 200 metre ikinci seçmeler. r• 

- İS TAN BUL • 4.:'!0 - Disk seçme ve rınat. piyad müsabakalan programını hazı. Prostat büyüklüğü • 5.0J _ 800 metre final. Jamıştı:-. Müsabakal3r 31 ağustosta b9Ş 
ItANU KUYU ÖJtıe neşrlyatl: • 5.15 - 5000 metre seçmeler. lıyacak, 1 eyh'.ilde nihayet bulacakUC• Bu hnstahk doğrudan doğruya ihtiyarla- 12 ')O 1• kl T .. k ıı.•·t 

... : P a a ur mus ...,. . 12.50: Hava- 11 6.00 - ıo:ı (kadınlar) rınal. oıı·n1pı·yad komı'tesı· Tokyodak'ı rnu"s3. • ra mıhsus bir hastalıktır. Nadir olarak 
Kaşgar ka le.sinin tam merkezinde, orta yaşlıL.uda dn görülmektedir. Mesane dls. 13.05: Plakla Türk musiklsl 13.30: Muh- 4 iincü gün: 28 ağustos (çarşamba): bakalara j~.tirak edecek milletler jçitl 

k .. "k b' t ·· · d k' · k l telif plak neşriyatı. Sant 10.00 - 80 metre manla (kadınlar) uçu ır epe uzenn e, es ı ıç a e ne ldrl\r yolunun başlangıcı arasında bir üç muhtelif '-·ol tesbit etmiştir. 
d:::n!len bir yer vardı. Şehrin ve şehri . kestane şeklinde bulunan ve yalnız er- Aqnın neşriyatı: seçmeler. 

1 
H' d'~ 

1 
ih t d k 1 · ht ı·r k 1 , kekler'! mahsus olan bu uzvun yava• ya- 18.30: Pliikla dans musllds1. 1D: Nlhal ve > 10.00 - Uzun atlama seçmeler. - ın ı an yo U. l''· 

fi .a e e:n a enın, mu e ı no ta ar- j .. 2 ş· ı· Af 'k t yo"' • vnş büyümesi idrarın serbestce cereyanı- a:-kadaş!an tarafından Türk musikisi ve halk • 10.00 - Gülle atma seçmeler. - ıma ı n a ren ve vapur 
dan gen islemesi üzerine, bu iç kale, as- 1 na ve harice çıkmasına manl olunca pros- şarkılan. 19.30: Şişli Halkevl gösterlt kolu • 1.00 - 50 kilometre yürüyüş başla- 3 _ Sibirya, Mançuri yolu. d' 
kerHk noklasmdan kıymetini kaybet-ı tat zorlukları ve idrarın kısmen harice ı.:trafındnn bir temsil <Mete>. 19.55: Borsa maSl. Birinci yolda % 20, ikinci yol 
mişti. akması ve kısmen de mesanede teraki.i- haberleri. 20: Necmed.dln Rıza ve arkadaşları > 4.00 - 200 metre yarım final. % 40, üçürıcü yolda % 1 S bütün vesi' 

Eski iç kale, köşelerinde birer burç , mü vaki olur. ve mesanede biriken idrar tnrafınd:ı.n Türk musikisi ve halk şarkıları. • 4.00 - Uzun atlama seçme ve final. / < 
~lkdan gitgide artarak lhtlbası bevll 20.so· H:ıva raporu. 20.33: Ömer Rıza tara- ,. U5 - ııo metre manla seçmeler. itte tenzilat yapılacaktır. ile, bu burçları birbirine rabteden yük- 1 r d ·· ~ - - - - --

sek kale bedenlerinden mürekkebdi. Ve l ~~;ı~~~e!;~ai~zı~u~~r:rget~;~~ü~esead~~~: 1
1

:ş1:~ :;::~~d~~ı~vür!0~!~t~~f~; ~:ı:~:~: Türkiye kır koşu~ bri;;[Öi f;;.el(i ~beynslmilel atleti~~ 
burası, bütün umumi heyeti ile, hapis-J tıdeta zehirlenme ba~lar, ıztırab çoğalır. kıl:ı.n. (saat Ayarı). 21.15: Fasıl saz heyeti. Ankarada yapılacak şamp·ıyonasına iştirak e~ecegıı .. 
hane ittihaz t!dilmişti. Ağır cezalı mah- I Bir sonda. sokulup bllmüdahale idrar ha- 21.50: Orkestra. 22.4.5: Ajans haberleri. 23: ... 
klıınlar, burçların altındaki zindanlarda rice ahnmazsa çok tehllkell lkıbetler 1 P~dkla sololar, opera ve operet. parçaları. 23. Türklyf' kır koşW>"U blrlnclllğl martın Jir· Atletizm f\?der::ısyonu, temmuzda parfS. 
yaştyorlardı · Muvakkat hapis cezasına 1 başgôsterlr Prostat büyüklüğü oturarak 20= Son haherler ve ertesi günün programı. ml~lnde Ank::ırada yapılacaktır. Bu mnsa.- yapılacak olan beynelmllel atletizm .,ınP1. 
mahkum olanlar da, kale bedenlerinin hayat sfırenlerde daha fazla görfililr. * bakal:ı.r:ı. istnnbul, Ankara, Bolu, Balıkesir, yonasına en !y1 atletlerden birkaç ttşlyi yfJ 

Meseli kAtlb, memur ve bazı esnaf glbl. MIW Es!tlşehlr, Kocaell, İzmir, Muğla, Kastamo- ,. k ..... ı .. tı 
diplerindeki kovuklarda birer vahşi I Bund1n sonra sebeb olarak eskiden ge- laıntlı:ıa arar veruuy r. 
hayvan gibi hayat geçiriyorlardı. 1 ç!rllmlş belsoğukluğu 1htllAt.ıarı da pros- 2 l\lart 1931 Çarşamba nu, Ordu ır.ıntaktı.larından blrer takım glre- Shikll Pari~la galib 

Bu kiiçük kalenin ortası, düz bir tatın büyümesinde Amll olmaktadır. ANKARA cekt:r. Me~fe 6000 metre olacak. takımlar ü- ti 
me~·dandı. Bu meydanda da geniş ağız- Şayanı dikkattir ki bazı ırklarda prostat çe!' klşld:m mürekkeb olacaktır. Müsabakayı Parls <Hnsusil - Parlste bulunan ,O-

l büyümesi hastalığı görülmemektedir. Me- Ö!I~ neşriyatı: kazanım takıma bir kupa, derece alan aUet.- Clm Londos. boğucu Lewls gibi meşhur ı. 
lı ,.e gayet derin bir kuyu vardı. selli 7..encl arablarda bu hastalık görül- 12.30: Muhtellf pldk ne.,rlyatı. 12.so: PlAk: lcı·e de mad:ı.lyalar verilecektir. reşcllerl mağlüp eden Amerikalı Dlck sttll<J~ 

İrlam mahkumlarının başlan, bu ku- ı u h p l al " il den mem '! r. Türk muslklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- islmlerl yazılı olmıyan mıntaka atletleri s;Pne meş ur o ony ı gureşc er • 
yunun kenarında kesilirdi. Ve kesilen Prost.at bfiytlklüğü tatıakkuk edlnce ır ve h:ırici haberler. de mnsranannı kendileri vermek ve mıisa- Navrocky ile karşılaşmı.ş ve fevkalade tı!.-
baş, gövdc··i!c beraber, o derin kuyuya arbk tedavi ııe küçülmez. Tedavisi a- Ak,am neşrlyatı: b.ı!mdn derect- almamak şartlle bu müsaba- kim bir güreşten sonra kendJslnJ iki de 
atıl•verirdi. 0'1un iç~n bu kuyuya, Kan- mellyııttır. Filhakika eskiden ameliyatı 18"~0: Muhteıır pl6.k neşriyatı. 19: Türk knv:ı iştirak edebileceklerdir. ~e=y=en""m=l=ş=U=r·=====-===-""'/"':: 
lı kuyu denilirdi. ı olduk<'a korkulu !dl. Şimdi nlsbeten da- muslkisJ ve halk şarkıları <Hikmet Rıza ve 

e.z korku Ue ve daha çok emniyet Ue arkadaşları>. 19.30: Saat ayarı ve arabca neş-
0 I yapıl:ı.bllmekte ise de gene mühim bir rlyat. lı).45: Türk musikisi ve hnlk şarkıları 

ıımellyat olduğunu ve ciddi ihtilatlar <Mahmud Karındaş ve arkadaşları>. 20.15-: 
Şafak sökmiye başlamış; ortalık, ha-

1 

yr.pablleceğlnt unutmamak lbımdır. iktısndl konuşma: Şevket Süreyya Aydemir. 
füce nydınlamnı~tı. ı--- 20.30: Plfıkla dans musikisi. 21: Ajans haber-

0 gece; !?Chrin bütün kapılarını bir- <•> Ru notları kesip sıtk1a:nnız. yalnıd lcrl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Ya-
ı Mr albüme yııpıştınp kolek"lyon yapınıı. nnkl program ve İstlkJfı.l marşı. 

kac kere gt•zen, ve kapıcılara mütema- ı Sıkıntı zamanınızda hu notlar bir doktor 
diyen emir!er veren Hatay Bahadır, 1 gibi imdadınıza yetişebilir. 
yorgun1~ktan bitab bir halde iç kale- '----------------· 
an kapısma gelere~ kapıyı çaldL 

Kapı; rezelerinin üzerinde hazin bir 
inilti ile dönt!rek açıldı. Hatay Bahadı- r 
rm karşılaştıaı kapıcılar ve muhafızları' Nöbelcl 
arasında. ct>l iıdbaşı da vardı. E [ 

Sırtındak; k!Zll renkli deri ceketin { czane er 
kollarını d!rseklerine kadar sıvamış o- Bu gece nöbetcl olan eeuneler ıraniardır: 

ı htanbul clhetindekiler: lan bu uzun boy'u ve kupkuru vücud-
ıu .. "dan.•, H-- tay Bahadırın önünde ebfıi. ı AksarRyda: <Pertev). Alemdarda: (Eşref 

,.. u Ne.şetJ. Beyazıdda : (Haydar). Samatya-
lcrck: 1 ca: (Teofllos). Emlnönünde: (Mehmed 

- HP:- scy hazır .. sizi, bekliyoruz; Közım). Eyübde: (Hikmet). Fenerde: 
mirza noyaı .. (Hüsameddin). Şehremininde: <Hamdi). 

Şehzadebaşında: (Üniversite). Kar:ıgüm-
Diye, mm ld <ındı. rükte: (ArlO. Küçükpazarda: (Yorgl>. 
Hntay Bahadır boz atından indi. Kü- B:ıkırköyünde : (Hll(ı.J). 

çük kapıdnn girdi. Celladbaşıyı takib Reyoı:tu dhetindekfler: 
et~i· ı İsllk13.l caddesinde: <Galatasaray - Ga-

rlhl . Galatada: CHldayetı. Kurtuluşta: 
Genç nov1n•n :?Özüne, Kanlı kuyu- <Kurtulu~> Maçkada: (Feyz.l). Beşlktaş-

nur. başında o•urarak derin derin düşü- 1 
! te.: •All Rıza) . 

nen fakı kadın ile küçük köle Şcnkul 
1
, nnı::ııiçl, Kadıköy ve Adalardaki1er: 

ilişti. BütÜT\ viicudü, tepeden tırnağına 
1 

Üsküd:ırda: (Sellmlye>. Sarıyerde: COs
kadar hdifre titredi. Bunların başla-~ Man>. Kadıköyünde: <Moda - Merkez>. 

Büyükadada: (Şinasl Rıza>. Heybelide: 
rmda, ce11ad yamakları bekliyorlardı. <Tanac>. 

Hatay Bahadır, bunların yanlarına,~--------------

Al sancak: 1 O - Doganspor: O 
İzmir (Hıısusl> - Aisancak takımı pazar 

günü Doğansporla hususi bir maç yaptı. İki 
takım da en kuvveut şeklllerlle çıkmalarına 
ra~men Alsancak, kuvveUl raklblnl sıfıra 

kıırlJı on golle mağlüb etti. Doğansporun ga
lebeı;J bPklenlrken alınan bu sürprizli nett
ccyl tahlil etmek bile mümkün değildir. 
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SON ·POSTA Sayfa il 

Rumen Hariciye Müsteşarının sözleri ,, 
Atatürk Allahın bir 

nimetidir. Allah onu 
size ve bize bağışlasın,, 

Franko ile 
münasebat Soğuktan ölenler var! 

(Ba§tarafı 1 inci ııayfada) 
karada bulunmaktadır. Marki dö Pradın 
şimdiye kadar Balkanlarda Franco hü • 
kiımetinin gayri resmi ajanı bulunduğu 
haber verilmektedir. 

Karsta dört, Silivride bir kişi dondu, 
Niksarda kurdlar bir çocuğu parcaladı 

Balkan antantı konseyinin bu defa An- Knrs <Hususi) - Üç gün süren kar tipisi 
karadaki içtimaında verilen karar mu • net.ıceslndc Vllflyet Merkezi lle kazalar ara

sındaki b11ü:num yollar kapanmış, Erzurum 
cibince Balkan antantı devletleri nas • treni mukarrer gününde hareket edememiş 

~~ 
1
. (Baıtarafı l inci. sayfada) ı dirlerdc bulunmuşlardır. yonalist İspanya ile iktısadi münascbatı ve Sarıknmıştan Karsa doğru hareket eden 

ltf al General Metaksas ile dost ve müt- Cumhuriyet abidesin_e . çelenk temin etmek üzere mütekabilen Franco bir tren Benllahmcd istasyonu civarında 
IJtııı Romanya devleti hariciye si • koıuııa merasınu hükumeti nezdinde birer ajan bulundu- karlara saplanarak drayman yapmıştır. Vl-

• llıüsteşan muhterem Bay Comnen Dost ve ıniıttcfiklerimiz Yunanistan rabıleceklerdir. lüyet1m11Jn Ardahan - Çıldır - Arpaçay ve 
-tef ka ı· G ı M Kars kazaları arnsmdald postalar ı.ıçer dör -

a ilerindeki zevat dün Ankara - başvekil ve hariciye veki ı enera e • Franko hiıkümetinin Ankara nezdin • der gun rotnr yapmışlar ve bu merkezler _ 
Şehrimıze gelmişler ve gece de A - taksas ıle Romanya hariciye siyasi müs- de tayin edeceği bu ajanın yakınlarda den hareket eden posta nakliye kızakları 

\' \t~ Bil.kreşe hareket etmişlerdir. tcşarı Bay Comncn saat. l~,30 _da Taks me ı .n:ıemlc.>ketimize geleceği bildirılmekte - yolu kaybetmek endlşeslle llk onlerlne çıkan 
ksb~e~. ınisafirlerımizi karşılamak ü - gelerek Cumhurıyct ubıdesıne çelenk dır. Marki dö Pradın bu hususta bazı koylere ~ı~ınmağa mecbur olmuşlardır. 
Uy(it b. h Ik k""tl . H d kovmuşlardır. . temaslarda bulundugyu anla~ılınaktadır. On l?Ündenberi Erzurumda bekliyen is -a ır a u esı ay arpa • J li b ı d :.- tanbul ve Ankara postası, demlryolunun 1ş-

l'af Relrnış bulunuyordu. Şehrimizin her Misafirlerımiz burada va ve e e ıye Marki dö Pradm be bası vaktile İspanya - leme~e başlnmnsından ötürü bugun şehri _ 
lllda olduğu gibi gar da bayrağı • reisi Muhiddin Üstündağ ile diğer ze~at nın İstanbul sefirliğini yapmıştır. mU:e ge1ml!]tlr. 

tıı\te lllüttefıklerimizin bayraklarile do tarafmdıın karşılanmışlardır. Taksım Ankara Ajanı Knrs hastanesinden. §ehre beş kilometre-
~! ınıştı. meydanını bırılerce halk doldurmuştu. Atina 1 (A.A) _ Akşam gazeteleri, ilk mesn!edckl Kara.caveren köyüne cenaze 
Uhtereın misafirlerimizin binmiş ol _ Misafirlerimiz candan alkışlanmışlardır. Balkan konft'ransının kararı üzerine götüren ve köylülerin Cgltme boğulursun, bu 

h d Ç"'l"'nk koyma merasimi büyük bir hür· General Frnnco nezdı"nn aJ·an olarak mu··-' rad:ı kail sekUndeki ısrarlanna rağmen yo-
Ususi tren saat 11 de Hay ar • "" '"' Ik '"' la çıkan vr gene yolda rasUadığı Karaeave -

aı &arına gelmiştir. Trenden evvela Ge- metle yapılmıştır. Misafirlerimiz ha ın tekaid amiral Botsarisin tayini muhte- ren koyl31r~lnln (geriye dön ölürsün) tar -
~etaksas ve müteakiben Bay Com alkışları ve yaşa sadalan arasında Tak - mel olduğunu yazıyorlar. zındnki lht~rlannı dlnlemlyerek yola devam 
rırniştir. Misafirlerimizi, Yali ve be- simden otomobillerle Perapalas otıel ne eden arabncı Muharrem <>ğlu Nevruz dona -

teisi Muh.ddin Üstündağ, emnivet gelmislerdir. Hey' elin-iz bu akşam rak ölmü,ıur. Kızağını çeken bir çift kuv -
J :ı: • • • •afeti C veUI atını güvenen zavallı adam, tnm kar-

tü Salih Kılıç, İstanbul komutan Valını~ zı~ . r enevreye gidiyor şıdan gelen tipinin şiddet.inden yolunu şa -
General Cemil Cahıd, İstanbul Muhterem mısafırlerimlz şerefıne va ı Hatay int"h b . . şımıış bir vaziyette şehre blr lkl kllometre-

eı komutanı General İhsan Ilgaz ile ve belediye reisı Muhiddin Üstündağ, saat t ı· t 
1 

• a ı ıçın hazırlanmış olan lfk bir sahada üç dört saat kadar sağa soıa 
. . . . f t a ıma namenın tadili maksadile kurulan ıstan ve Romanya konsolosları kar 13,30 da Perapalas otelınde hır zıya e k . . . boealadıkt.nn sonra hayvanlanndım biri, şeh 

Jilardır. Askeri bando Yunan, Ru- vermişt!r. Ziyafet çok samimi bir hava ~mıs~o~a ıştır~k edecek heyetimiz rei- re getırilecPk olan Borluk suyunun boru fer-
llıarşlarile 1stiklfıl marşımızı çal • i inde bir saatten fazla devam etmiştir. sı Harıcıye Ve~a~eti umumi sekreteri Ri- şlyat kannllarına düşerek oradan kendini bir 

ç . • • fat Menemencıoglu ile heyet azası dün daha ku:-tr.ramamış. gerek hayvan ve ge -
r. Bir askeri ihtiram müfrezesi se· . Cnnıılcn _zıy:rrct. . Ankaradan şehrimize elmi tir. Rifat Me- rekse kızakçı orada kalarak donmuşlardır. 
tesrnini ifa etmişt.ir. Zıyafetten sonra mısafirlerımız otomo· . ğl h g ş Kendisinin behemehal eve doneceğinl bil n 

rce halk, bu)iük tezahürat yapa- billerle İstanbul tarafına geçerek bir gC'· nemelncıo k u ve. eyc.>t ii.zası bu akşam akraba ve kardeşleri Nevruzun bu geclk -
afirlerırnizi alkışlamışlardır. Bun- zinti yapmıslar ve Süleymaniye ile Ka - ı semp o.n e spresıle C nevreye hareket C• meslnderı "Üphcye dU erek aram a ç kmış-

. .
1 

. 
1 

t 17 de decektır. CenC'vrede ilk toplantı ayın ye-

1 

lar ve erte~! gfiniı zavallı adamı ölmüş bu -
nra Akayın tahs"s ettı'ğı" Kadıko""y rıve camı er nı gezmış er ve saa d" d 1 ı k K i ı d'-. .. _ . ısın e yapı acaktır. Muzakerenin on beş ara arc;a getlrm şer u. 
na b!nılmi. tır. Pernpalas otelıne donmuşlerdır. gu··n kadar de t . h ld" Gene Knrs cıvarındo. bl.rl şehre iki kilo-
~ . . . vam e mesı mu teme ır. ' · 
"-Cneral l\fetaksas'ın beyanatı Pntrıklınneyı zıyaret Cenevr 1 (A A ) 1 . . I metre me n!edeki Ko.radaf: burnunda ve dı -
firlerimiz.i lrnrşılıyan muharriri _ Mütcakibm muhterem misafirlerimiz h bat e · · - . skendenm mtı - ğerl HnMmvnrtan - Bozkale köyleri arllSln-

'i . . . b"ll ı T h ı u salonu rıhtı· 3 programını yemden hazırlıyaca!k da 1kl klşi daha donmuştur. Bu iki vak'adn 
r Unanıstanın muhterem başvekılı otomo 1 er e op ane yo c _ olan komisyon 7 mart pazartesi günü öğ- donarak ölrnler Harnmvartanlı Mehmed oğ-
l aı Metaksas Kadıköy vapurunda mına geJmışler ve. ora?an motor.le. :e • Jc.>dcn soma toplanacaktır. ıu Celal vP Aynalı köyünden Yusuf oğlu A-
. ederek şu beyanatta bulunmuş .1 nere giderek patrıği zıyaretle elını op • ............... ·-·····················--···-·- zlzdlr. Dunlnrdnn başka ViHi.yetimlzln Göle 
• müslerdir. tısl'ıda almış olduğu kararlan mevzuubahs knzasınd:ı da bir köylü donmuştur. Dlf:er 
Ankaradan çok memnun olarak dö- Bundan sonra General Metaksas Yu· ederek neşrecUlcn tebllğde, Antant devleUe - kazalarda ve tehlrde başkaca vukuat ve ha-
h·~ kı·· b"" •t · d y te rinln Cenevre müessesesine karşı olan bağ _ sar yoktur. 
-\.l,ln Aramızda mevcud bagyl r bu nan u une gı mış ve ora a unan • . . . • ki . • a baasını kabul etmistir. Akşam yemeği Yu ltlıklannın Uode edllmlş bulunmasına ve ge- Sıhvrı • Korfnllı yolunda bır 
~ konuşmalarnmz netices"nde bir • ne bu devletlcrln Akdenlıin başlıca devlet - d d 
ıtha kuvvetlenmiştir. Bu konuşma- nan konsoloslıancsınde yenilmiştir. lerlle lyi münasebetler Jd:ımesl hususunda genç on u 

"~nasında beynelmilel mahiyeti haiz 1\1isafirlcrimizin dönüşleri izhar eyledikleri arzuya bilhassa ehemmiyet Slllvrl <Hıısusn - Akvlran köyünden Mus 
:~ece nazik meseleler hallettik. Bun- Romanya hariciye siyasi müsteşarı Bay atfe'mektedlr. tnfa isnıln:le blr genç Korfallı köyüne git -
'"'<U k Tü Comnen saat 20 de kalkan semplon eks- aTan» diyor kl: miş, kendi~ne sipariş edilen 4 şişe rakıy. •-

·a ··rkiye ile ;y;unanistan ara - Balkan Antantı devletıerlntn umum! Po _ lıp dönerken 701 kenarında 50 ldloluk olr 
:Yeni bir muahede parafe ettik. Bu presine ba[:lanan hususi vagonla Roman- Utık.lda hürmete deler p,renalplerde 6Ulhun odun gormfı,, bunu da aırtına yüıı:s. erek 

C:de Türkiye Başvekili dostum Bay yaya hareket etmiştir. tahkimi endişesiyle mutehassis oldukları yürOme~c başlamı~tır. 
llayarın nisan sonunda Atinayı zi- B. ComnPn'i Sirkeci istasyonuna ka- fnrkolunuyor. 1 Mustafa yolda takati kesilerek d(lşmftf, 

l d y . dar tesyı· etmiş olan Yunanistan Başve- Günün mi!selelerlnde prensipleri, zama _ dtiştüğfı yrrdf' de donarak ölmüştür. 
h esnasın a imzalanacaktır. enı • - nın haldk tı ı t Ut tm kl b!lh 
t!d kı"l "e Harı·cı·ye Vekili General Metak - a er e e e e ~ met - Dörtyotda iki mavna bir motör battı b· eıniz ıki dost ve müttefik memle- v gut olunmuştur. Habeşistan meselesinin tal-
rbirine daha sıkı surette bağlıya • sas da saat 23,30 da hususi trenle Yu - madığı, General Franko ne münasebet tesisi 

"· nanistana hareket eylemiştir. !Jleselelerl bu meyanda gösterlleb1llr. Tıpkı 
Bulgaristan Muhterem misafirlerimiz gelişlerin- lngUtere gibi Türttyenin de buna karşı i _ 

A. k l · d d b"" ··k talyadan Montrö mukavelesine ı~tıraldnl ıs-
, tıkaradaki toplantı sonunda hazır- de olduğu gibi hare et erın e e uyu tediğl görulmektedir. Bunun Romadak:i a _ 
tebliği, rıeşrınden evvel Bulgar se- merasimle teşyi edilmişlerdir. Halk ve kislerl alAka ile beklenllmektedlr. 

e Oildırmeniı.den Bulgaristanın Bal - yüksek tahsil gençliği kendilerini hara- Atina gazeteleri memnun 
'-tıtantına yenıden davet edilmekte retle alkışlamışl:ırdır· Atına ı (A.A.> - Atına aJansı blldlrlyor: 
h neticesi çıkarılabilir mi? Misafirlerimiz, hareketlerinden ön - Ankarada parafe edilen Türk - Yunan 
<lUlgarıstanın Balkan antantına gir- ce Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs munzam muahedesinden bahseden gazeteler, 

d .. rd.'kl • bu muahedenln Türk - Yunan Antant ve 
~ ısterız. Antant kapısı, her vesile tündağa, mE>ınleketimiz e go u en teşrlkl mesAlslnl kuvvetlendirmekle kalma _ 

ar ettiğimiz gibi, bu komşu dev - fcvka1fide samimiyetten dolayı teşek - YlP ayni zamanda tevsi de ettiğini ve lkl 
nıa açıktır. Onun aramızda bu • kür ctmışlerdir. mlllet tarafından oevkle kabul ve tasvib e -

ı <'n samimi arzumuzdur. Fakat Üniversitelilerin tezahüratı dllmlş olan ou Antant ve teşrıtı rnesfllnln, 
ı. k d vvel yu""ksek Balkan Antantının temsil ettiği banş bi _ 
,.. atleri &rzulara tercih ederiz. Tren hareket etme en e b k d nasmm ana temellerinden birini teşkil et _ 

F' Fr-anko ile miinascbat tahsil ~ençlerinden bir tale e ar a aş- mekte olduğunu müşahede ve tesbıt etmek-
tanco hükumetini tnnımıya dair ları namına General Metaksasa hitaben tedlrler. 
karar neticesinde Franco hüku • şu sözleri söylemiştir: . italy:uılar memnun 
l:ıalkan antantı devletlerinin dip- «Ekselansınıza İstanbul Üniversite- .Mllono ı CA.A.> - İtalyan İmparatorlu _ 

it "" · b t k"ld b 1 1·1 · s· ygılarımızı sunar ve A- ğunun Balkan Antantı tarafından tanınma-•••Unase a ı ne şe ı e as ıya - ı en namına tt tb 1 b"' "'ık bl 
l'? :ı: 1 · · ·· · · · k rde lerinıize en sım ma un U.ı u r memnuniyetle mev -
~ tın~dakı Unn'.er~ıtelıA a ş . · Av _ zuub:ıhs etmekte ve bunu beynelmilel anıaş-
l' ikan tıntantı devletleri ayn ayrı l derın ve samı:nı selamlarıı:ıızın ıb~agı ma yolunda mühim bir adını olarak tefsir 
aı Franco hükıimetile münasebat na yüksek tavassutunuzu n:a ederız.» eylemektedir. 
({ecektır Ancak bu hususta cereyanı General Metaksas bu sozlere çok Korriern Della Sern diyor ki: 

( mu .. . Tü k gençliğ'ne Balkan devletlerinin son kararları mü _ 
zakueler Ankarada tesbit et- mutehassı:> olmuş ve r 1 hlm blr hftdise teşkil etmekte ve B lk 

~il esaslar dahilinde yapılacaktır. teşekkür et.mis.tir. slynsetınln Garb diploması :raaııyetle;nd:~ 
~~ ay Conıncn'in beyanatı hınıtten geçerken aynlmMına zemin hazırlamaktadır. 
~ llıisafir"rniz Romanya hariciye si- İzmit 1 (Telefonla) - Anka:adan Fra~ko re~tmlni tanım~k karan da Bal-
llıüste~ı B C d h em,eketıerin"' dönen dost ve mutte - kan hukunıetlerlnln realist zlhnfyetıerini 
~e ~ ı ay omnen e mu ar • m • •. + ... • • gösterir. 

"- -4. §U beyanatta bulunmuştur: fik Yunanıs.~n Başv~k.ıl~ ve. Romanya Gazettı\ del Popolo ıunu yazıyor: Ankara 
1ltı tıkaradan çok iyi intibalarla ay- Hariciye Vekil rnuavını lzmıtten . ge - kararları Avnıptt slyasetınln değişeceğine 

~ )~t · l:3ütün seyahatimiz tam bir sami-, çerlerken, İstasyonda toplanmış bınler- kat'i bir lşnret olarak telakki edllebilir. Mont 
~ lltar \>e kardeşlik havası içinde geçti. ce halkın heyecanlı tezahüratı ile is - rö anlaşmasına gelince, İtalyanın buna lş _ 

•da dü b"" ""k t"kb 1 d"l · )erdir tırakl için daha bazı meselelerin tavzih e _ 
~ ~ nyanın en uyu adamı, ı a e ı mış ·. . dilmesi ıazımdır .• 
tefitı tnhurunuz Atatürkle tanışmak Valimiz sayın mısafırlere «~OŞ gel- Yuıoslav .- .Başvekilinin Sofyada beyanata 
'Ilı t(:i 'llaıı oldum. Atatürk Allahın bir diniz» demiş, ve halkın duydugu de - Sofya ı (A.A > - Stoy~dlnovlç, kendisini 

ııı k r . .Allah onu !;ize ve bize bağış • rin sevgivi anlatmıştır. Fillbrden istikbal eden Koselvanona birllk-
0rusun.:ıı> Dost devletin kıymetli mümessilleri te, bugün Mle üzeri trenle Sofyaya gelmiş 

lı- }{ b d f k ı · d ütehassis olmuş ve istasyonda. Kralın bir mümessıu ııe Bal _ 
'\;ldlkö araya çıkılırken un an ev ·a a e m - kan Antantı devletleri ve Fransa elçllert ta-
~\! sa.ı'J Vapuru saat 11,30 da Tophane lar ve tren co~~Jn alkışlar arasında yo- rafın:ian karşılanmıştır. 
l'ler ~nu rıhtımına yanaşmıştır. Mi· luna devam etmiştir. Stoyadlnovlç gazetecllere beyanatında 

~ ~~lll~~ knraya çıkarlarken limanı - C. Y. demiştir ki: . 
~ k butün vapurla d""d'"kl · · 1 Atına ı <Hususi> - Şımendifer nazırlle •Flllbcde dostum Ko::.elvano! lle buluş _ 
h el'ldilerini : r u u erını. ça a- Başvekftlct Müsteşarı yann Pltlon'a muvasa- tum ve kendl!lle seyahat müddetince enter
~ <ılJt da _sel .. mlamışlardır. Bınler- tat edecek olan Başvekil Metaksası karşıla - nnc;yonal \'a:dvet ne iki memleket! alakadar 

buyuk tezahüratta bulunmuş- mnk üzere dlin akşam buradan hareket et - eden meseleler üzerinde görüştüm. Sofyada 
buı nılşlerdir. Anknradan dönmekte olan Başve- bu kısa duruşumun. resmi hiç bir mahiyeti 

lllabahtc Sa:rayıru ve Tarih kil Metaksas, Trakyada büyük merasimle kar yoktur. Yakında Sofyayı resmen 1Jyaret e _ 
~% Sergis· · · t şılanacaktır. deceğlm. Manma!lh, bu seyahatimin tarihi 
1 terem ın· 1~1 zıyare Temps gazetesinin makalesi henüz daha tekarrür eylernemtştlr.ıı 

.. lirası ısafırlerim halkın alkış- hu- istasyonda yr.rım saat durulmuş ve bu -
"l'~hh~ n~a otomobillerile Dolmabahçe Parls 1 (A.A.) - Anadolu ajansının nu müteaklb Stoyadlnovtç, ayni trenle Bel _ 'l' ~ iid usl muhabiri blldirlyor: 

'1-iJı erek sarayı ziyaret etmişler ııTanıı gazete:ıl bugünku baş yazısında gradrı. gitmek üzere yoluna devam etmiştir. 
lergiaiııi gezerek büyük tak • Balkan Antanta konse)'lnln Ankara toplan- Kösetvanof, "Stoyadlnoviç'i. bududa kadar teş 

Dörtyol (Husus\) - Gerek burada gerek 
Payasda bugünlerde emsaline tesadüf edil -
mcmlş s'lıırukJar hüküm sürmektedir. Bere -
kelli dağlarının eteklerine tadar kar yağ -
mış, soğuktan portakal ağaçlan bile zarar _ .................... _ ............................... ._ .. 

Katil Alinin 
muhakemesi 

Ankara 1 (Hususi) - Metresini boğ -
duktan sonra cesedi odasının döşemesi 

altına gömen katil Alinin muhakemesine 
bugün de devam edilıniştir. Bugünkü 
celsede görülen lüzum üzerine adli tıb 
doktoru Fahri dinlenmiştir. Fahri kadı
nin el ile boğmak suretile iki kişi tara • 
fından öldürüldüğünü söyledi. Neticede 
muhakeme 12 marta bırakıldı. 

1'ehirdağlı heniiz 
Londraya 
Hareket etmedi 

(Baştarafı 1 inci sayf11da) 
Bu şayia üzerine Parise telefon ettik. 

Tekirdağlmın oturduğu otel d!rektörile 
görüştük. Bize şay·anın aslı olmadığı 

kat'iyetle bildirildi ve Tekirdağlının tam 
sıhhat ve neş'e içinde bulun<luğu, henüz 
Londraya hareket etmediği, akşam saat 
beşte arkadaşlarile yemek için oteli ter
kettiğt ilave edildi. 

Avrupa, siyasi gerginlikten 
Uzaklaşıyor mu ? 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

göstermeleri şübhelıdir. Bu takdirde, a
raya cmukaddes hodbinlik:. duygusu gi
rerek ya tatmin edilen taraf arkadaşını 
yalnız bırakacak, yahud onun davasını 
da kendi davası gibi benimsiyerek dos
tunun elini elinden bırakmıyacaktır. Po· 
litikada sürpriz her zaman beklenebılen 
bir son dakika kot1yonudur. Eğer İngiliz 
diplomasisi böyle bir aynlık temin etmi
ye muvaffak olursa iş kolaylaşır. Aksi 
takdirde fıili husumet hazırlıklarını art
masını beklemekle· kendi kendimizi al. 
datmamış oluruz. - Selim Ragıp Emeç 

görmüştür. Miidhlş bir deniz fırtınası da ol"' 
muş, Payas 1skeleslnden yulaf almakta olaD 
Alman va9urıına h:ımule götüren yuklü m 
mavna ile b!r motör b:ıtmıştır. 

Niksarda kurdlar bir çocukla iki 
eşeği parçaladılar 

Nlk ıır <Hususi) - Kasabamızdn on gün... 
dür şlddetll bir kış hükum sürmektedir. nai .. 
lardn aç kalan !mrdlar artık kasabaya kıi • 
dar 1nmpte başlamışlardır. Ka.sab:ınm çot 
yakınlarında, kurdlar, iki merkeble blr ço ,.. 
cuğn hucum etml§ler ve parçalamışlardır. 

izmitte 
İzmit (Hu<;usi> - İzmit ve çevresinde, şid

detli bir kış hükum siırmektedlr. 3 cundilr 
başlıynn kar, hftla devam etmektedir. Gerek 
deniz ve gerek karadan nakliyat guçlükle 
temin edilmektedir. Aç kurd sürüleri şeblı' 
kenarlarına kadar inmektedir. 

Mahrukat flaUnn tekrar yükselmiştir. 2IS 
liraya ver11en bir ton maden kömürü de 28 
liraya çıknnlrnıştır. 

3 metre kar 
Sinop ı (A.A.) - Karadeniz sahlllcrlndıe 

çok yıllardır göru:memlş bir kar fırtınası ~ 
dinmeden devam etmektedir. Sinop yollan 
tamamen kapanmıştır. Yukseklerde karın ~ 
tifaı 3 metreyi bulmuştur. -----· ·- ·- -----~ ....... --

Bir hastabıkıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 

teni güzelleştirdi 
dedi 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birkaç 
gtln zarfında yüzümdeki küçnk 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki Oç hafta 
sonra kendimi Adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti Jd, •füoceb cevheri bir Vi
yana üniversitesi proresörllnlln 
bOynk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindekı Toknlon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahları da beyaz ren
gindeki Toknlon kremini snrn
nnz. lkf kremin tesiri He en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cil
di beynzlutıp tazeleştirir ve bn
ttln buruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların 
nazarı 

dikkatine 
Satın aldığınız To

kalon kremi vazoları
nın hü} ük bir kıymeti 
vardır, Onları bayiini
ze iade ettiğinizde be
heri için 5 kuruş ala
cak, ayni zamanda kıy
mettar mükafatları bu
lunan Tokal on piyan
gosuna iştirak hakkını 
veren bir bilet takdim 
edecektir. Gelecek 
nüshalarımızda i 1 a n 
edeceğimiz Tokal on 
piyangosu ikramiyele
rini okuyunuz.. 


