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Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve kiiçiik her nevi fareleri, sıçan· 
Iarı derhal öldiirür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday ıı~vilcrini scrpmelidir. Macun olan'annı yağlı bir ekmeğe vo 

berlk'\Jlgi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu O bnynk 25 ikisl bir arada 30 kuruştur. 
• ·r r ~ .... .. -. ... ·'. ':.. . . . .· . . : ~ ·' . , ·.,;/ . ll 

PASTiL 

SoCJu < aluınhö1, N zle ve tenoffU• 
lerlle o 'lÇ en ha•tahklardan korur, grip 

bc{;oz rahat ızhkl randa •e• kı ık· 
. h§ında pek faydahdar. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmck rzuauııda 

olanlardır. Binaenaleyh 

SaçJarın1zı itaate AlıştırJnız 
Bunun en iyi çaresi 

V BRİYA Ti i 
kullanmakbr. 

,, ... ._,,.. ~:k#'.(..ot •·. .. . ... • ~ . . . 

ALBÜMÜ 

24 üncü sayısı ilkbahar ve yaz 
model/erile yarın çıkıyor. 

Şık ve nrif giyinmek isteyen her Bnyan mevsimin ilk ve en seçme mo

dellerini bu sayısında bulacaktır. 

Moda Albümü Türkiyede modayı yanlışsız \•eren yegane gazetedir. Ba

yalnız Moda Albümü isteyiniz. 

T 

Çok müdhiş anlar geçir
tir. Fakat bir tek kaşe 

G RIPIN almakla, bütün 
şiddetine rağmen roma
iizma ağrısını çabucak 

sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir terüble yapılan 

GRİPİN kaşeleri en muannid ağrılan 
kısa zamanda eçırir. 

Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıları

nızı, acılarınızı defeder. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Tak· 

lidlerindrn sakınınız ve her yerde 
ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

1 ~ 

Oh! FEMiL ve BAGI 
sayesinde ne büyük 

rahata kavuştuk. 

ilan T a.rif em iz --Birinci .ahi/11 400 
ikinci wh."le 250 
Üçüncü t.ahi.I• 200 
Dördüncü lahil• 100 
iç sahifeler 60 
Son ıahile 40 

kuruı 
)) 

» 
» 
» 

-
Muayyen bir müddet zarfında fazla· 

ca mikdarda nan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar için ayrı bir tarile derpiı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari flanlanna aid 
işler iı;in şu ndrE'se müracaat edıl

nıt:lıdir: 
tıancıhk Kollektır Şlrteıı. 

Ka.hramanuıde Han 
Ankara cadde.si 

Fırçalamak Lazımdır ? 

Çünk11 bir defa dişler haricden alı nan mikroblara karşı müdafaasızdır. 
Saniyen ıtğızdak.i cSalya. denilen mayide milyonlarca mlkrnh doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin en bl· 

rinci d!i§Ill:ınıdır; dişlere yapışarak yo

ıun peyacl edPr. Mineleri aşındınr, ya. 

uş yavaş dişleri ve kökleri çürütür, diş 

etlerinde iltihablar peyda olur. Dişlere 

yapışan yemek artıkları ve ecnebi mad

deler de temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline gelir. E~er dişler munta· 

zaman cRadyolin:a le fırçalanmadığı tak· 

dirde çok çabuk mahvolmağa mahk:Um.

dur. 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

1 83yoglu Vakıflar Direktör:uğü ilanları -----
Kiralık emlak 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesı Kızılcık sokak 19 No. lu apartmwıın bi' 
rinci dairesi. 
Nişantaş Hacı Mihak sokak 28/40 No. lu ev. 

Pangaltı Çayır sokak 93 No. lu ev. eti 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verf1.nıel 

1/3/938 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır • 
İsteklilerin hergün Beyo;ıu Valuflat Müdürlüfı'Ü Akarat kaleıı.Wıe ıetmeteı4ı 

(11J5) 

Muhammen kıymeU 
J.ira Kr. 

Metrosu Teminat mlkdan 
Lira Kr. 

45222 75 3014 85 3391 11 
Galatada Yenlcami mahaTiesinde kiin derununda 4. numara suyu ile birli~ 

depo, dükkan, han, çarşı, garaj vesaire yapmağa elverişli vakıf arsanın taın• 

satılmak üzere ve kapalı zarf uaulile 2/2/938 tarihlnden itibaren bir ay müdded' 
artırmaya konulmuştur. eti 
Şartnamesi hergün Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünde görülebilir. tsıetJll 

yukarıda yazılı teminat mektubu veya makbuzlarile 2490 No. lu kanunuıı ~ti' 
fatı veçhilc hazırladıklan teklif mektub larını ihale saatinden bir saat eY"~I~ 
kadar makbuz mukabilinde Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünde müteşekkil ih• 
komisyonu riyasetine vermeleri lAzımdır. Posta ıle gönderilecek mektubl•;: 
keza ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunmalan meşrut~ • 
Postada vukua gelecek gecikmeler kabul 'edilmez. İhalesi 4/3/938 Cuma gill' 
saat 15 de Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapıl" 
caktır. _., 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin ihale gününe kadar hergün Mahh11At pleP"' 
ne müracaat eylemeleri. (609) 

SIRT AG iSiNiN 

AYA HAYRET .. 
V D VİSİ 1 

.. Bütün bir hayatın tecrübesi, 
bu tedbirin kusursuz ve tam 

tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yazıyor: "Bundan 60 sene 
evvel, pederim bana delikli ALLCOCK 
yakılıı.rını tanıtmıştı . Bunları, aırt ağrı&· 
ına karşı çok miiess.ir bulmuştu. Hu 
yakıları ihmal ettiğim zaman 11rt ağrıaının 
müUıiş eancılarile kıvranıyordum. Hal. 
buki en sürekli ağrılarımı bir tek delikli 
ALLCOGK yakıııile 2 • 3 gün~ tamamen 
geçirdi. Bu yt'kılan karın nezleııı, ro
matizma, mafsal yorgunluğu veeair ha 
gibi ahvalde de kullandım. Seri Ye pek 
müossir semeresini gördüm.,, 

şayet miithiş eırt. ağnımdan krnanıyoı" 
veya siyatik ve iltihabı aaaptan iı.tırap 
çekiyorsanız yalnız bir delikli ALLCOCK 
yakısile bir ke,ç ea.ı:ı.t zarfında balA.8 •• 
eukun bulureunuz. Saçtığı •ıhhl lle&klığr 
OTOMATİK BİR MASAJ GIBI ağrıyan 
yerin etrafına yayarak kanı tahrik eder ve 
butün ağrılan aniyen defeder. ALLCUCK 
yakısının terkibinde Capsicum, Fraııkin
ecnso, ltlyrrhe vesaire gibi kıymeıJ.i wı.ı.d
deler varclır. 

Ucuz tAklitlerinden a:ıkrnmek için hakiki 
delikli A LLCUCK vnkısıııdaki kırııııı.ı 
daire ve kartal res~ ine clıkkat ediniz. 
Butun eczanelerde 2U 1/2 kuruşa aattlır. 

ASiPiN KENAN 
Romatizma ağrıları 

için en iyi ilaçd~ 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdtlrü: Selim Rogtp E'ff'ef 

. . S. Ragıp EMEÇ olu 
SAHlBLERI: A. Ekreuı. UŞAK~ 

IYMETLI Keskin Kaşe eri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. COK 
1 lik ve 10 hıll 
kutuWı 
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lf ALKIN 

Yazı işleri te~efonu: 20203 PERŞEMBE 3 - MART 1938 

• • 
lngiliz-ltalgan müzakeresile beraberi 

Berlin ile· Parisin de 
göriiımeleri bekleniyor . .. ....... 
lngiliz kabinesi 1 ~erlinden ~:rise yollanan haber 
dün müzakere Hıtler muzakere istiyor 
esaslarını kaf'j ·Fransız Meclisinde Berlin, Pari sin 

olarak tesbit etti 
koparılan gürültü kararını bekliyor 

Eski Başvekil Flandirı 
hükumete bağırdı: 

"Almanya ile açıkça ko
nuşmıya niçin cesaret 

edemiyorsunuz?,, 

Alman Hariciye Nazırının 
Londra seyahati Fransız 
Meclisindeki münaka~alar 

üzerine birdenbire 
tehir edildi 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 6 kuruı 

• 
Italyada heyecan! 
Bükreşten Romaya kaçan Sovyet 
diplomatı Butenko, Mussolinlye 
karşı gizli bir emel mi besliyordu? 
• 

ita/yanlar, Butenkogu küçük bir 
adada ikamete memur edecekler 
Londra 2 (Hususi) - Bükreşten Times 

gazetesine bildirildiğine göre Romanya 

hariciyesindcn bir memur, halen İtal -
yada bulunan ve Sovyetlerin eski Bükreş 

maslahatgüzarı Butenko olduğunu iddia 

eden şahsın hüviyetini tesbit etmek üze

re Romaya gıtmiştir. 

Bu memur, Butenko'nun iddiasını tas

dik etmiştfr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sovyet Rusyada yeniden! Eden kabineye 

21 siya~et ve i}im . tekr.ar girecekmiş Yeni edebi tefrikamızrn her biri 
adamının ıdamı ıstendı ~:~:r;:~::ğıv:sş~:!:: diğerinden şayanı 
idamı istenenler arasında, Buharin, Rikof, Rakovski, 
l<restinsky gibi eski Sovyet erkim bulunmaktadır dikkaf ÜÇ 8 8881 : 

t l'>aris, 2 (Hususi) - Aralarında Buha
~· ntkof, Rakovsky, Krcstinsky, Yagoda 
~- 1 eski Sovyet yüksek devlet erkaru ve 
tıo~ doktor bulunduğu halde Sovyet re
trılbıne ~anet, casusluk ve suikastcilik 
~ ~lanıe itham edilen 21 kişinin duruş-
~llıa l>ugün Moskovada başlanmıştır. 

lo Uruşma, Kremlin sarayının mavi sa
~'Und~ cereyan etmiştir. Hükfunet er
~·ıl, ecnebi dıplomatlar, gazeteciler ve 
bq~ e:- birliği mümessilleri salonda hazır 

ı..ınınuşlardır. 

tin~aştnüddeiumumi Vişinsky iddianame
Staı~' .suçluların 1918 senesinde Lenin ve 
htıı ~nı tcvkifle öldürmek teşebbüsünde 
(in_ Unduklarını, Maksim Gorkiyi zehirle-
""leti . 1 . h 

1 
nı, ngıltere, Almanya ve Ja~· 

tef> (\~~de casusluk yaptıklarını, So e~ 
~s nıını dı;virm<'se ve kapitalizmin t~ J 

Çtn lı.lle çalıştıklarını sölyemiş ve hepsi i-
l3 1dam cezasını talcb etmiştir. . 

tllçJUharin, Hikof, Yagoda ve diğer h~ı,ün 
'li!v Ular, kendilerine isnad edilen suçlatı 

\•et. diyerek kabul etmişlerdir. 
alna sa .. 

, . 
• "'"" ı. 

ı- • Krestinsky 

mu~rt9i Krestinsky, şiddetli bir sansas· 
~on~andırarak, yerinden kalkmış ve 
enerji ile: 

evamı U inci ıcı daJ 

Ede. 

Son gelen The People gazetesinin ver
. diği habere göre İngiliz başvekili Cham
ber lain, kabinede bir değişiklik yaptığı 
takdirde, Eden tekrar kabineye gire'-•• 
tir. Lord Halıfax, hariciyeden ayrılarak 
eski vazifesine dönE:cektir. Ay:ıi gazete 
di or ki: Devam& ll iaci aa fada 

• 1 

1 - Bektaşi tekkesinden 
siyasi fırkaya atlıyan 
bir şeyhin romanı 

2 - Saraydan aşırılan bir 

3 

mücevl:er çekmece
sinin tarihe geçecek 
garib hikayesi 
Hazin bir aşk mace
rası içinde eski bir 
devrin ve eski birce
miyetin içyüzü 

"Ah şu hayat!,, 
Ym:an: Nezihe Muhiddin 

Pazar günü başlıyoruz. 
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r 
Her gün 

Balkan Antantz ve 
ispanya 

- Yazan: Muhittin Bircen -
(e::! on günlerdt: Fransa parlaınen· 

c;;;;JJ tosunda harici siyaset hakkın

da münakaşalar yapılırken eski başvekil 
Flandin söz alıp kürsüye çıktığı sırada 
halk cebhesinin sol ceı:.ahı, yani komü
nistler, onu tahkir etmek için hep bir a
ğızdan bağırdılar: 

- Heıl Hitler! 
Buna sağ cenah Fransası, Flandin ta

raftarları da: 
- Moskovaya! Moskovaya! 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Yaklaşanı yakan mum .. X 

Diye mukabele ettiler. Bu bir ruhtur 
ki büyüdüğü, hararet ve şiddet kesbetti
ği zaman meydana İspanyanın şu bir bu
çuk senelik faciasını doğurur. Bir ruh, 
fakat bir hastalık, bir hastalığın ruhu· 
dur. Geçen gün de söylemiş olduğum gi
bi, bu, yavaş yava~ dünyayı sarmak istf
dadlarını gösteren bir hastalık! Onun e
serlerini hatta Londrada bile gördük. 
Ha~ cebhesi siyasetine temayül göste
ren Bay Eden lehinde nümayiş yapan a· 
mele fırkru.ı muhiti, ayni manaya gelen 
başka türlü sesler çıkardılar. İnkar edile
mez ki nerede amele hareketi varsa, ne· 
rede entegral marksist ideolojisi kendi· 
sini hararetlendirecek bir inkişaf muhiti 
bulmuşsa, orada bu iki müfrit fikrin kar
şı karşıya geldiği görülmüştür. 

İfrat düşüncesiz, abdal, gabi insanları cezbedip yakan bir 

mum JŞığına benzer, insan kuvvetini kaybederek bir defa 

Çalışmakta olduğu gibi oynamakta, eğlenmekte, dinlen • 
mekte de ifrata diışmekten çekiıüniz. Hayatın hiç değişmi
yen bir itidal kanunu vardır, !ıer zaman, her yerde ve her 
iş için bu kanunun dahilinde kalınız, yaıamak ve muvaf
fak olmak buna bağlıdır. 

ateşlıı üzerine düştü mü, bir daha kalkamaz, artık onun 

için ölüm saati çalınış demektir. 

(~_s_o_z __ A_R_A ___ S_D ____ N __ D_A_) 
* Evet, bu fikirlerin ikisi de cmü1rit fi-

kirler> dir, biri diğerinin mukabili ve ak
si tesiri mahiyetini taşıyan" bu iki müf
rit fikirden ikisinin de aleyhindeyiz; 
çünkü her müfrit fikir, diğer her müfrit 
fikrin karşısında yalnız çarpışma hırsı 
gösterir. Müfrit f ıkir demek, harb de
mektir: Dahild~ harb, hariçte harb. Bu 
iki fikir, meselci, Rusyada, Almanyada, 
İspanyada harb halindedir. Yarın, öbür
gün eğer dünyada bir harb çıkacaksa 
mutlaka bu iki müfrit fikrin çarpışma· 
sından dolayı çıkacaktır. 

Halbuki hakiki demokrasiler, ne harbi 
severler, ne de ifratı. İfrat harbi, barb de 
ifratı doğurur. Sulh, ancak bu iki fikrin 
ortasında duran bir müvnzeneden başka 
bir şey değildir ki buna itidal de diyebi
liriz. Sulh istiyen insanlar, müfrit halk 
cebhecilerinin yaptıkları gibi, faşizme 
ve Hitlerizme veyahud müfrit faşistlerin 
yaptıkları gibi komünizme küfretmeği 

değil, belki de hiç küfretmemeği şiar e

Nobel sulh mükafatını 
Kazanan adam 
Paralarını arıyor 

dinmelidirler. Veyahud, bir fenalık kar- t93S yılında Nobel sulh mükafatını 
psında insanın hiç küfretmemesi kabil kazanan Ossietzky, .f sene hapis yattık· 
değilse, mutlaka her nevi müfritlere tan sonra geçenlerde serbest bırakıl • 
küfretmeJidirler! mıştı. Şimdi Alman mahkemelerine mü * racaat ederek, 8500 İngiliz lirası tutan 

Bu bakımdan, Balkan devletlerinin mükafatını, avukatı tarafından suiisti
son verdikleri kararlar arasında Franco mal edildiğini ve aleyhinde davacı ol • 
hükumetinin tanınması kararını, bir duğunu bildirmiştir. Bu p"aranın yüzü
Türk ve Balkanlı sıfatile yal.ruz memnu- nü görmedim. Lakin bana 1000 İngi -
niyetle karşılamalıyız. Şimdiye kadar Uz lirası verdiler. Onu da hastanelere 
Balkan devletleri Francoyu tanımamak- harcadım, demiştir. 
la, meşruiyetin muhafazası prensipini -·---·-----------
muhafaza ve müdafaa edelim derken panya işlerine karışmama komisyonu> 
müfrit bir tarafı tutarak öte tarafı inkar yalnız İspanya işlerine karışanlardan 

mürekkeb olmuştu. Balkan devletlerinin 
değilse bile ihmal ediyorlardı. Halbuki, son kararları ise, İspanya i§lerine karış
bugünkü dünyanın içtimai şartları içlıı· 

• HERGüN BiR FIKRA ·,ı ~:~~!,Türlı lirasına 
Tablo 

Doğduğum zamandanberi 
Her kimden bahsedilse: 
- Ben onu iyi tanırım! 
Demeyi itiyad edin.mi§ bir adam, 

bir gün bir dostile sokakta yürü.yor • 
du.. Karşıdan doktor General Besim 
ômer görii:ndü. Onu görür görmez: 

- lşte, dedi, gene bir tanıdık, fa • 
kat kim olduğunu. birdenbire bula -
madım. 

- Bu, meşhur ebe doktor Besim 
ômerdir. 

- Ta ke1ıdisi.. Ben.im ebemdi, doğ
duğum zama'fl.dcm.beri Jcertdisi.,. hiç 

görrrıemiştmı. Bak simasını halli unut
mamışım! 

~---------------------------* 
Nezle olan kuzulara 
Birebir gelen ilaç Meşhur ressam Rembrandm. yaptığı 

bu tablo, babasının portresidir. Ve ge • 

çenlerde İngilterede bir müzayedede tam 

45 bin Türk lirasına satılmıştır. 

25 yıl sonra dünyanın 
vaziyeti ne olacak? 

Şikago Üniversitesi profesörlerinden 
Dr. Wilyam Ongburik son günlerde yal· 
nız Amcrik.aya değil, bütün dünyaya ta
alluk eden bir konferans vermiştir. Dok
tora göre yirmi beş sene sonra yani 1963 
de dünyanın nüfusu azalmağa başlıya
cakmış, çocuklar daha zeki olmakla be
raber zamanımız çocuklarının hassasiye· 

r 
Sözün Kısası 

Garib hükümler~ dair 
-------E. Talu 
tr:::!, eçen gün Son Postanın çerçeve ' 

~ Uyerek, (Dünyanın en gaı:ib kt' 

nun ve bükümleri) b:ışlıği altında nel' 
rettiği 10 tane garibeyi şayed okumarnıt' 
sanız yazık etmişsıniz. · 

Osmanlı tarihinin, Karakuşi icraatı ~ 
şöhret bulmuş bazı erkanını, mesel'A 
dirne valisi İzzet Paşayı, ihtisab ağasl 
Hüseyin f''endiyi, Trabzon valisi K•~ 
B~yi, Abdülhamiclin bazı tüfekçilefllP 
vesaireyi hatırlatan bu on maddenin ~ 
risinde gerçekten pek nefis ve yeriııdB 
olanları ·vardı. 

Ezcümle, Amerikanın Vaterlu şehrinde, 
berberlerin gündüzün, iş saatlerinde so
ğan yemelerini yasak eden kararla, faılt 
sür'atle gıden otomobil şoförünü, arabll• 
smı 10 kilometre dahilinde arkadan it ; 
meğe mecbur eden hüküm, ve bozuk e 
satan kasabın bu e!.lerle bir arada u~ 
bir odaya kapatılarak bayılıncıya de) 
orada bırakılması hususundaki nizaJ11lll 
bize de teşmilı arzu edilecek şeylerden ' 
dir. . 

Lakin, bütür. bunların içinde en çaJ. 
hoşwna giden ve bana fevkalade isabetlf 
görunen hüküm şu olmuştur: 1810 yılın' 
da, Moskova mahkemelerinden biri, fell' 
bir muharriri, yazdığı kitabı taınaınfl11 

yemeğe mahkfun etmiş ve bu hüküm ~ 
faz edilerek, muharrir kitabını taın iif 
günde afiyetle yemiş! 

Yeniçeri ağasının, alBığı borç paraf' 
karşılık verdiği senedi Yahudi sarrai• 
zorla yutturmasını da geçen bu hadise" 
nin bütün dünyada neden örnek tutuııııP 
dığını esefle kendi kendimden sordul11· 

önüne gelenin eline bir kalem ataraİ 
muharrir kesildjği ve efkarı um.umiye,
yavan yavan eserler yutturduğu bir de " 
yirde, bu kepazP.liğ!n önüne geçmek i~ 
biricik çare Moskof mnhkemesinin kar" 
nnı tatbik eylemektir. 

Koskoca bir kitabı, kağıd helvası gibi 
kıhr kıtır yemeyi gözüne aldıran bil 
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yursun, dilediğini yazsın. Hodri nıeY "' 
dan1 

Eskiden, b ir insanın kültür se\•iYeı' 
sini medhedecek oldu mu idik: 

- Filanca, hukuk ilmini yutmuştud 
derdin. 
Şimdi kend.i eserini yutmağa mahkfıtO 

edilen bir muharrir t~slağının bu saye
de gerçi ilmi artmıyacak ise de, başka ' 
lannın olsun ilmini şaşırtmağa da gucil 
yetmiyecektir. 

Am O··y)ll a, diyeceks'.niz ki, dünyada 
küstah insanlar vardır ki, nasıl olsa bff 

punduna getirir cezadan kurtulur uıııJ
dile gene de yazmak cür'etini gösterirlel'" 

Fakat ne de olsa, her ihtimale karfl 
bunlar eserlerini, meydanı boş buldı.ı1' ' 
ları zamanki kadar şişirmez, hülasa et ' 
miye bakarlar. 

Eh .. bu da bir kar, değil mi? 

("'_ 

~./~ makta hiç menfaatleri olmıyanların ha
de, sosyal dava ne kadar kuvvetle ~ev-

kiki bir bitaraflıkça tuttukları yegane 
cud ise milli da\'a da o kadar kuvvetli 

siyaset mahiyetini kazanır. Balkan dev-

.İngiliz çiftçileri, soğuk havalarda 
hele bu karlı kış günlerinde hastala -
nan, üşiiyerek nezle kapan kuzuları 

bir anda çelik gibi yapacak bir ilaç bul
muşlardır. Onlara bir çay kaşığı viski 

tinden mahrum bulunacaklarmış, şehir- -···--·-· u------·---· ... ......-. 
ler de şimdi.kilere nisbetle çok küçük o- H h olarak vardır. 

Milliyetı inkar etmek. belki mutlak 
bir hak ve adalet, mutlak bir insanlık 

duygusu ve mutlak bir cemiyet nazari· 
yesi bakımından, çok güzel bir mücer
red mefhum olabilir. Eğer, günün birin
de gökten inecek bir rüzgarla bütün in
sanlık değişecek Ye bütün milletler mılli 
varlıklarından bir anda vazgeçip bu ef

sunlu rüzgarla, hep birden gayri milli ve 
enternasyonal •insan. olabilseler, belki 
de şu dünyadn birçok fenalıkların önü
ne geçilebilirdi. Fakat, madem ki böyle 
bir rüzgar esmemiştir, henüz esmiyor, 
şu halde hayale ve hayalin de en ham 
cinsine düşmeğe mahal olamaz. Millet 
ve milliyet vardır ve insanlar arasında 

gerek milli ve gerek ferdi bir takım fark
ları kabul etmek znruri olur. İspanyada
ki kanlı facia, bu farkları kabul etmiye
rek ham hulyalar peşinden dolaşanların 

veyahud da bu farklara lüzumundan faz
la bağlanmış bulunnnların eseridir. Aklı 
başında olan kamil ve muvazeneli insan
lık ise bunlardan ne birinin ve ne de ö
tekinin taraftarı olmalıdırlar. 

* Balkan devletlerinin Franco ile ticari 
münasebetlere girmek prensipini kabul 

etmeleri, şimdiye kadar enternasyonal 
münasebetler dolayısile Uüzumundan 
fazla ihmal edilmiş olan dürüst bir bita
nflıjJ.D. açı)' if.adeaic:lir. Londradaki cİs· 

letleri için bu işdc ibretle alınacak bir 
hisse vardır; İspanyaya benzememek. Ve 
ayni 'Zamanda bir de vazifeleri vardır: 

verdiler mi, hayvancıklar kızışmakta ve 

turp gibi sağlam olmaktadırlar. 

lacaklarmış, doktor bu konferansında atay eyeti 
yirmi beş sene sonra karı koca boşanma· 

Bitaraf olmak. İspanya faciası büyüdük
çe bu hadiseyi ibretle seyredenlerin göz
leri gittikçe dört açıldı. Ayni zamanda 
facia uzadıkça da cbitaraf olmamanın> 
tehlikeleri büyüdü ve bitaraflık vazifesi 
gittikçe kendi kendisini zorla kabul etti
ren bir zaruret oldu. İşte son karar bu 
tekamülün neticesidir. 

Amerikanın en şık 
giyinen erkekleri 

ıarının azalacağı ve hayat ihtiyaçlarının Cenevreye gitti 
çok artması dolay1sile evli karıların en 
aşağı yarısının ücretle ça1ışmağa muh- Hatay :ntihabat talimatnamesinin rı# 
taç kalacaklarını söylemi§tir. Amerikalı .zakeresine iştirak edecek olan heyet~ 
profesör bu sözlerinin ilmi ve fenni e- zin reisi Hariciye Vekaleti umumi katı t 
saslara istinad ettiğini de konferansa ila- Numan Rüat Menemencioğlu ile }le~ Amerika terziler cemiyeileri federas

yonu en iyi giyinen Amerikalıların liste- ve etmeği unutmamıştır. azası dün t"kşamki scmplon ekspresile ce: 
n0vreye hareket etmiştir. Adliye Vel<A ,, 
leti hukuk işleri müdürü Şinasi de ls 
tanbula gelerek heyetle birlikte gitrııif 
tir. 

Türkler, ne k..zıl olunuz, ne kara, ne de 
beyaz! Sadece birbirinizi seven, hakiki 
insanlık ve medeni hayat duygularile, 
menfaatlerini birbirlerine dayanmakta 
arayan Türk olunuz. Biz bunu hem ara
mızda böyle yapalım, hem de ayni fikri 
Balkanlarda kuvvetlendirmeğe çalışalım. 
Sulh, saadet ve refah, gerek Türkiyede, 
gerek Balkanlarda ancak bu suretle feyiz 
ve inşirah bulur! Muhittin Birgen 

sini neşretmiştir. Cumhurreisi Roosevelt 
listenin başında bulunmaktadır. Terziler 

federasyonu cakşam yemeğinde giyilen 
cekeb ve csmokin> için birinci mükafatı 

Roosevelt'e vermiştir. Hiçbir Amerikalı 

smokini Roosevelt kadar şık giyinmiyor

muş. Clarc Gable pantalonları ve cspor> 

ceketi :çin ikinci mükafatı kazanmıştır. 

Amerika belediye reislerinden Şikago 

belediye reisi en şık giyinendir. 

Bütün çocuk/arz ikiz olan 
bir aile 

Amerikada Jowada madam Ralph Sie
vers ikiz olarak doğmuştur. İkiz erkek 
kardeşi vardır. Babasının da iki kız kar
deşleri olmuştur. Annesinin de kız kar
deşleri ikizdir. 

Nihayet evlendikten sonra kendisi ae 
ilk çocuklarını ikiz doğurmuştur. 

İSTER İNAN; İSTER İN ANMA! 
İktısad Vekaleti bir .giyişte yırtılan çürük çoraplarla hal- Fakat anlaşılan İktısad Vekaletinin yaptığı nizamname dahi 

kın aldatılmasının önüne geçmek için çorap fabrikalarını istenilen neticeyi temin etmemiş olacak ki şimdi bazı nok
kayıd altına aldı, nümuneye muvafık, damgalı, standarize talarının tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu tadillere gö
çorap çıkarmıya meebur etti, şimdi piyasada gördüğünüz re memlekette yapılaccık çuraplar ayni evsafta olarak mcm-
çorapların ekseriyeti nizamnameye uygun ve damgalıdır. leket dışında emsalinin kalitesine uygun olacaktır. 
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• 
in erenin si ahlanma s a 
1 milyar 500 milyondan fazla 
• 
inşasına başlanmış olan muhtelif harb gemilerinin 

_,,,,,,. 
Tan - Ahmed Emin Yalman bugilnk\\ baş 

makalesini yeni sene budçeslne tnhsls etmlş Yazan: Se1im Ra~1µ Eme~ 
bul'l!nmn~tadır. Bu csnadn Milli Müdafl\aya nyrılan 15 milyonluk fazla tahsisatı ele alan IH} arici siy~etine yeni bir isti-
mnharr!r. bu hususta diyor ki: kamet veren İngi!terenin ya

aGoı.lerlmlzln önunde bulunması lA.ı:ım ge-
len ölçü, Türkiyeye tecavüzu hat.ıra ceUr- nında Fru:ı~nm takib edeceği hattı ha-
meğe ımkan bırakmıyacak bir seviyeye var- rckel bir hayli merak mevzuu olu -

masraflarının 1937 - 1941 senelerinde bir milyar 500 milyon n~:t~~;" yordu. Bu bahis üzerinde Fransız 
tonajı 550 bine baliğ olacaktır 

-
Londra, 2 (Hususi) - Hükümet, beş senelik silahlanma 

Programı hakkında bir Beyaz kitab nt>şrelmişlir. Bu kitabdan 
an__taşıldığma göre İngiltere önümüzdeki sene içinde milli 
tn~dafaanın takviyesi •çin geçen seneye nazaran takriben 500 
milyon sterlın !azla sar!cdecektir. 

sterlinden yukan olması beklcnmel!dir. H } --A·- · Meb'usan Meclisinin son yapl1ğı mü -
Nisanda başlıyacak olan onüm{ıı.dt?ki mali sene içinde 130 it er vusturya ya zalccre \'e \'Rrdığı netice bu merakı da-

bin tonilato tutan 60 muhtelif h~rb gcmısi hizmete girecektir. b ğıttı. Bu münasebetle iki muhalü re .. e 

d 
"h .d k karşı yenı· ı·r karşı kabinenin elde ettiğı· 43? tasv"ı'b 

19~~ e t~z~a a y~nı ~n .. onacaklar iki d.ritnot, bir tayyare gc-mısı, 4 bilyuk ve uç kuçuk kruvazör ve bırçok da dlğer küçük h k . k reyi, Frnnsı 7 efkarı umumiyesinin Şo-
harb gemi~erlni ilit~v~ E')~lemekted!r. are et mı yapaca lan kabinesince takibi muvafık görü-~nşasına ha.Şlanmış ve başianaeak olan muhtelif harb ge

lntlerinin tonajı 550 bine baliğ olac&ktır. 

Askeri tayyareler için bir model tip kabul edilmiştir. Birkaç 
fabrika .ıyni zamanda hu model üzerine tayyare imal edecek 

Bcyaz kıtabda mıllı mudnfna planının tatbikında elde edi- L d 2 (AA - D ·ıy llerald ga - len dış siyasuya karşı gösterdiği scm-

kk·ı · d · ı 011 rJ · .J aı patiyi izah eder. 
len tera ı er goz en geçırı erek 1940 senes:ndt' bahriye men- ı . ·· G- · · Al hava or -

1 
_ • . . b zetesınf'! gorc, onngm, man Zaman zaman oldukca hararetli saf-

sub arının yuzae yırmı eş aıtmış olacağı, pilotluk kursları- d Alına h d dl haricinde bu- -
na 4500 kişinin kabul olunduğu ve bundan baı;ka 1000 de ih· 1 usunun . n ~l u an f tl ·nı halar arzcden bu rnuzakerat, başlıca üç 

Bugünkü <;nlernasyonal şartlar içinde milli müdafaanın tiyat pilot kaydedildiği tasrih olunmaktadır ~ kunı::.n °~ mılyon edml ab~ıln mğ~n. abn·ıde.n 1 ayrı noktai nm.:&r etrafında toplanmı.ş-
......,.=======::::ao====-=====:ı:=:::====-=----=--ıı::::::===-=s==:=:ıı==========· ========ı orumaga memur t c ı ece mı ı ıren tır: 

1 

r- ~ nutku, diplomatik dema::şlara mevzu teş- Flnnde11'in teklifi - İngillcrenin 

\'aziyettedir. · 

V ' k:l edebilecektir. tuPuğu yolu tutmak, onunla müvazi 
1. eni Sene Paris 2 - Bazı Paris gazeteleri Avru· yürümek ve Berlin • Roma ile hemen 

Mı 
pa vaziyetini, Göringin yen: nutku za- temaslara başlamak. 

QSraf b Ü d Ce Si viyesinden tedkik etmektedirler J>. Rcyn\l'nun teklifi - Berlinle Ro-
Övr gazetcsınde Bayan Tabuls yazı • f ı· ı 

Ankara 2 (Husu.si> - Yeni sene mas- yor: manın aa ıyd erine karşı mukavemet 
raf bildcesl şu suretle ta.ksim edllmiştır: göslcnnck, Fransanın kuvvetini tcba-

Ankara 2 (Hususi) - Sübaylara malı den evvel tahsil esnasında ve sonra me Meclis Berlindc bulunan bütün diplomatlar rüz ett'rmek ve Avn.ıpada bir müva-
~~. terfi kanununun bazı maddelerini m ur cdı lec"t'kleri muhtelif muharib Rl.-tıcumhu< • :::: bilir le< ki, Hi tle< • Avustu<ya ü"'rlne yeni zen et slyesell gü imek. 
t:gıstirPn l"ınunun birinci maddes· in k t' k t 1 kl d levnzım sınıfı Divanı Muhasebat 602.034 bir taarruzda bulunmak için yanındakiler Koıniinist Peri - Ylizde yüz Cemi-

Subaylara mahsus terfi 
kanununda değişiklik 

d •• • '' ın 1 a ornu~ıı ı arın a Başvckfüet 1.29·' .992 tarafından daha 48 saat evvel verilen ka- yct1' Akvam sı·y··setı' takı
0

b eylemct.. 
ı 1~gı~tirilnıesi hakkında hükıimet mec- için kıt'a sayılan yerlerdeki hizmetleri .. ~ ~ ~ b. k A k ŞlırnYJ Devlet 250.914 rarı tas\'ib etmemiştir. Bu taarruz en F S k 

c ır -~muiı layihası vermiştir. de kıt'a hizmetle!'inden sayılaca tır. İst.a••stık u. M. 238.324 ransız - ovyct rnisa mı takviye ct-B · bl ..., fazla bir ıki hafta zarfında yeni bir em· k fa · d 1 
u esash:ra göre hiçbir sübay men- Alel'umum mu11vin sınıf roensu a- Meteoroloji işleri 617.085 mc ·, ~ıst ev etlere !<arşı mutlak fi;ıb buluııduğu sınıf rütbesine aid rından harb akademisini muvaffaki- Diyanet ~lerl 638.24! ri vaki ynpmağa matuf olacaktır. Yeni bir bir muhalefet gösterın€k. 

:';üddetin en az üçte biri kadar bilfiil yetle bi_ti~enler piyadeye geçebi~ecek· Mnllye VekflleU 211.851.565 ültimatom verilecektir. Göringin nutku Mec'lslıı umumi meyelanı bu üç fi. 
Qıznı t t d'k t r· ed · k · ı ro· I b k'ld ·· avın sı Düyunu Umumiye 51.659.488 bunun başlangıcıdır. kir etrafında t.eka·su .. f ettı'kten sonra 
·t> e e rr.c · ce er ı emıyece tır. e ır. ş u na ı en once mu -
'lltltfmcla kadro mucibince rütbesinin I nü kıt'alarında geçen hizmetleri kıt'a Tapu ve Kadastro 

1
·
370

·
222 füışvek'l Sotan kab· 

f•kabili kıtaat bulunmıyan sübaylann hizmetinden sayılacaktır. ::"~.\':!•~:!.dar !::!:::! Göçmen/erin ı::.ı:tı teklifi ileri .~ı;.;.,~:ı~;~a şu mu-
iıeriilcri mafo\'klerinden alacakları sicil Ml.itehassıs tabib, baytar, kimyager- Mat.buat u. M. 186.009 A k ı • v • 'Gmumi siyaset vechesinde değişik· 

;:erine ya-çılacaktır. lerin hastanelerdeki hizmetleri kıt'a Emruret İşlert u. M. 6.916.967 S er zgz lik yapmamak; ideallere, Milletler Cl?-
liarb Akademisi ve Yüksek Levazım hizmeti olarak kabul edilecektir. Jand:mna u. Komutanlılı 10·

469 300 Ankara 2 (Hususi} - İskan edilen göç- miyetine ve m şterek emniyet sistcmi-

lnektebi tah~ilinde bulunan sübaylarla Harita, san&yii harbiye sınıflarma Harklye VekMetl 
3

·
555 925 

n F k ·· ·ı ıı... Sıhhiye veuıett '1.8
9
a.

7
37 menlerin askerlik muafiyeti hakkındaki 

1 
ek \le rcıns~ya arşı gosterı en dost-

~•rınny stajiyerleri ve sübaylarının a- mensub sübaylar sınıflarına aid kadro Adliye veuıetı 9.546.603 kanuna ek olarak hazırlanan lôyiha mec- u .la'a sadık kalmak. Bu arada ne 
ademiye ve yüksek levazım mektebi- dahiEnde mafevklerinden alacakları si- Nafıa Vekfı.letl 17.767.60'7 lise ver!lmiştir. Sovyet R:ısya, ne de Almanyanın rejim 
~ gireceklerinde, bu mektebe girme- cil üzerine terfi edeceklerdir. ~~~~! ~=:~=~l 14.540.371 1 Buna göre memleketimizde bulunan mübala~alanna düşmemek, Berlinle 

1( 1 

zırnat vctAlet1 ~:~~~;!~ göçmenler ve aşiret fc·rdlerinden hük\t • münasebaLn iyileşmesini dil~mek. • k ı •• h • Mll!i Müd11taa: Kara, hava, metce !skim edilenler yerleştikleri yer - Sovyet Rusya - Fra:ısa misakını aynen ons eyın ar ar arı m U ım deniz, askeri tabrikalıı.r u- lere vardıkları tarihten itıbaren ihtiyata ibka etme~, fspanya ve Akdeniz hak-
mum müdürlüğü, hartta u- , geçecekler, küçük yaşta olanlar da mu• kında temırat mukabili İtalya ile an _ 

~ mum müdürlilğil 82.232·004 1 vazzaf hizmete tabi tutulacaklardır. laşmak. I.o~~ra i.11.?. müsa~i ."~ müş:erek 

akisler uyandırdı 
Atına, 2 <A A.l - Atlna. nJansı blldlrlyor: 

~azeıeıer Balkan Antantı toplantısının ne
~ lertndekl ehemmiyeti kayda devam edi
•"rlar. 
lü :E:stıy;ı gazetesi, Ankara toplantısının bü
\' n AvrupadP akisler basıl ettlğlnl yazıyor 
e diyor kı: 

': l.ondra, Roma, Paris ve Bertin, bu memlc
tı!tıertn radyo postaları tarafından vertlen 
t b~rle!'de:ı de anlaşıldığı·üzere, Konsey ka
C.~~lanna hususi blr ehemmiyet atfetmekt.e-

<cler. 

görecektir. 
Yugoslu Başvekili Belcnulda alk•ştarla 

kal'Şılaıulı 

Belgra~. 2 (A.A.l - Başvekil ve Hariciye 
Nazırı B. Stoyadinovl.ç saat 21.45 de Belgrada 
dönmüştür. 
Başvekil garda bütün hükumet rızası, Bal-

kan antantı dcvlet.ıerlnin ve Bulgarlstnnın 
mümessllh'rl, hariciye ert.anı, Yugoslav radi
kal birll~1 mümCs.5llleri ve bllhnssa parti 
gençllk tc~kllfıtına mensub muazzam bir he
yet ve diğer birçok şahstycUer tarafından 
karşılanmıştır. Garın önünde toplanmış olan 
halk B. Stoyadlnovlç'i hararetle alkışlamış-
tır. 

Franllo ordusunda Askerlik çağında olan. ve ihtiyata alı~- hukuk snhi1:>1 gıbı teşriki mesııı et 
rnıyanların muvazzaf hızmetleri mezkur mek· 

Ne kadar gönüllü var? tarihten itıbaren iki yıl geciktirilebilecek B•ı esaslar gö7den geçirilince İngiliz 
Franko hükumetinin Ankarada bulu- ve biz.metleri en yakın pıyade kıt'aların- Başvekili Chamberlain'in takib etmek 

nan Balkan ajanı Marki Döpart bir ga- da yaptırılmak üzere altı aya indirile - tasavvurunda bulunduğu siyasetle Fran 
zeleciye viıkl olan beyanatında ezcümle cektir. S<.tnın kararl&n arasında bazı farkla'" 
demiştir ki: Bunlnrdan nüfusa kaydolmamış olan • mevcud olduğu görülür. Bundan dola-

- Balkan devletleri ile general Fran- lar gizlı ~üfus ceza~ına ve hiç bir harca \yıdtr ki Fransız kabinesinin mevkii, 
ko hükumeti arasındaki münasebet şim- tabi tutulmadan r~üfusa tescil edilecek- ihmz c1t!~ri kı.vvetli ekseriyete ra~en. 
dilik İngiltere ile İspanya arasındaki mü- lerdir. Verilecek ci.ızdanlardan da para ati için pek sağlam sayılamaz. Hadisat, 
nasebetlcrin çerçevesini aşmıyacaktır. alınmıyncaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Burada bir müddet daha kaldıktan son
ra Belgrada gidecek, oradan da Bükreşe 
vazifemin başına döneceğim. 

Mnrki Döp:ırt İspanyadaki harb vnzi-

Sabaha 

adlar 
1' E!tuos gnzetcsl, D. Stoyadinovlç'in, Balkan 
~t.an•ımn Avrupada en mühim bir kuvvet 
L ku cttı~ine dair olan sözlerini bilhassa 
'lll'ı. cı ve l~aret ediyor. 
le~racıınt ve Atlnalka gazeteleri, Yunan mU
ba intn Tıırk - Yunan munzam muahedesini 
la(Uk bir sevinçle karşıladı;;ııu kaydediyor-

Veniden 12 vapur yapllrıyoruz yetine de ıernns e::ıerek: 
- 850 bin kişilik ordunun içinde 40 

Yabancı 
Dostumuz ve iistadımız İsmail Müştak Mayakonun yabancı adlar üzerine 

yazdığı makale haklı bir ehemmiyetle karşılandı. Üstaciımız ne zamandır 
muharrirler arasında bir anlaşma imkinı r,Inııyan ecnebi ismihaslannın im• 

Almaııyaya sipariş edilen 12 vapurdan 
sonca yeniden siparişı tasavvur edilen 10 
vapurun inşa ettirilmesı takarrür etmiş
tir. Bu v:ıpurların izgiliz tezgahlarına ıs
marlanması muhtemeldir. İstanbul ter
sanesinde de beşer bin tonluk iki vapur 
yapılması knrarla<:tınlmıştır. 

lfultaumerlni gazetesi, Türkiye Başvekili Ce
lıa Bayar·ın Yunanlstana yapac:ığı ziyareti 
<laııtarctıe Itarşıhyor ve Yunan mlllet.inln, iki 
ta t nıcnı 't"ket antantı için selefi kadar ha
et rette ça. l'lmış olan B. Celal Bayar'ı kabul 
~~cıı:ıe b .ıt.yM olacağını bildirerek diyor 

ıı.~'4Vckiı cdıu B>y•r. Atına'nuı eski dostu Diğer telgraf haberlerimiz 
teı~or Tevfik Ruşdu Aras'la Yunanlstana } } İnci sayfamızdadır. 
tıa ~ vakit, bütün Yunanlıların Tilrk-Yu- Iİİİİİl•İİİİİİİiİmiİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİiİİİİiiİİİİİİii 
~ .tınğur.a ne kadar bağlı olduklarını il 

C ~kineye veri ir en 
Türk-İsveç t icaret anlaşması Uaydudlarla jandamıalar arasmdn 

tndil edilecek harb 
Anıcnrn 3 mususi> _ At.lnadan dönen İs-1 Paris 3 (A.AJ - Kulo~ede bir fabrikayı 

~ç scrı;-ı yeni yapılmış olan Türk _ İsveç sovup otomobllle kaça~ uç haydud gene o-
cıı.ret 

1 
• tomobaıe takib eden Jandarmalar arasında 

Clıere nlruı. as.ınası uzerlnde tadilat yapmak lnk!ki bir muharebe olmuştur. HHer iki ta
llt. Sö 

1 
akndar makamlarla t~masa geçmiş- raf da tüfek ve tnballCl\ kullanmıştır. Bir 

ti nıe:.1 cncl.ğlne gorc Turk - .ısveç anlaşma- j!l)ldarmn olmüş ve iki jandnrma ağır su
)eye n/;te gırmeclen evvel Isveçten Türki- rette yıır~lanmıştır Uayducilardan biri blmıı$ 
)eru ü.cvecclhen yapılmış olan sevldyatın ı ve d r.erı ağır surette yaralanmıştır. Almnn 
lar1111anı:'~mada t.esblt. edilen k.llrlng platon- oı.rn Uçüncusü yaknlanmıştır. 

bin İtalyan, 8 bin Alman gönüllü vardır. 
Karşı Uırafta da dünyanın her milletin
den 100 bin kişllik bir gönüllU ordusu bu
lunn,aktndır. Karşı taraf tl'chizat bakı
mınd:m daha zengin gibidirler. demiştir. 

General Franko hükumeti tarafından 

yakında memleketimize bir ajan gönderi
lecr>zi haber verilmekte, İspanynnın eski 
başkonsolosu Palenzinin bu vazifeye ta
yin edilmesi ihtimalinden bahsedilmek· 
dir. 

Ankara vali:iginin bir tavzihi 
Gazetenizin 26/2/938 larlhll ııfishasında 

Anknra Hkmekteblerlnln kızıl hastalığı se
bchııe tatil cdıldiklerlne d:ılr bir haber görfil
müştür. 

Anknradıı mektcblerin tatlllnl lcab ettire
cek derecede kızıl hastalığı yoktur. Ancak iki 
llkmekte.b Ue KU.ltür Kurumu Kolejinde kı
zamık vak'ıı.lnrının fazla göriılmesl dolayu,ıle 
yıı.lnız bu 3 mektcb onbeşer gün mlıddet.le tn-
Ui cdllmlşlerdlr. KeyfiyeUn gazetenizin ilk 
çıkarak nüshasının ayni sütununda tashihi
ni rlca ederim. 

\'ali ve Belediye Rei J 
'J'andoğıın 

Avusturyaya yumurta btıec •kll\ahsublaıunadan ldhallerı kabil oın- ıı·tı . . b. · mcs·ı e t!r. ı erm yem ır emırna 
. Bcrlln 3 CA.A.l _ Hltler neı:rettlği bir c- ihracatımız 

!{ Mısır ve Akdenu: mlrnnme l!e karn orduları kumandanı gene-
11?,.İ~lUre 3 (A.A. ı _ Alahram g:ı.zetesl. İngl- ı rn• Von Branhlç lle ~.onanm:ı kumandanı Ankara 2 (Hususi} - Avusturya ile 
bır n aJyıın mfizakerel rl hakkında yazdığı amiral R.ıedere nazır unvanını tevcllı et. • yapılan ticaret ı;nlaşması mucibince yu-

ll~llk'llııde diyor kl: imiştir. B:ı suretle bu iki kumandan dıı hava murtnlaıımız için kontenjanların Avus • 
ltt-rh r ve müstakil bir devlet olan Mısırın, orduları k\lmnndanı ve hava nl\ıırı mareşal 1 t . dh l ... d t' 31 l k d ~ nngı bir Akdeniz müzakereslne iştirak lol>rıng glbl kabine toplantılarına iştirak e- uryaya · a muo. c 

1 
mar a a ar u-

Ck h:ıkıtı sarlhtlr.. dtbileceklerd1r. zal.ılmıştır. 

lasmı kestirdi, attı. 
c- Ecnebi ismihaslann asıllarındaki tela[(uz şekli Türk harflerile ifade 

edilir• dedi. 
Bu fikre göre mesela almanca aslı S.:hopenhaucr olan büyük filozofun a• 

dını türkçe harflerle Şopenhavr şeklinde yazacağız.. İngilizcesi Charles LyU 
olan büyük adamın i.:mini Karlayl şeklinde yazmak lazım, fakat bu kelime
ler aşağı yukarı :lim l.ayatmdan bir yudum slnnlarm öğrendikleri telıiffuz 
şPklidir. Bunların ~ışında öyle ismihaslar ,·ardır ki asıl telaffuz şeklini öğ• 
:enmek için yalnız o lisanı bilmek tieğil, bu isim~erin o lisnnda n .. sı: .öy::?n• 
diğinı de işitmek lazımdır. Büyük isimlere gıtmiyelim. Meseli Berlin kdım~ 

sini biz öteden beri Frnnsızların telaffuz t:Uıkle..>i şeklinde yazarız. Halbuki 
Almanyaya gidenler veyahud halis Almanlarla temasta bulunlllllar bilirler 
kı Almanlar Berlini bizim gibi ve Fransızlar gib1 telaffuz etmezler. Ber11in 
derler. Fran51z'iar Londraya London derler, İngiliı.ler Lendin telaffuz cıl,,,rler. 
Biz P:ıris y&zar ve Paris okuruz. Aslında bu kelimenin S i okunmaz. 

Büyük İngiliz şairinin adı ingilizce (Shnkespearc) yazılır, ingilizce bilen .. 
lerimiz bunu bize Şckspir diye tanıttılar, fakat hakiki bir 1ngilizin tel8Uuzu 
nasıldır bilmiyoruz. 
Üdebamızdan bir dostumuz İngiltcreye seyahat ettiği 7.aman meşhur 

Cathcdral'ı gezmek ister. Bir İng:liz polisine yerini sorsr. İngilizcede n !arın 
Y g!bi telfıffuz ~ildiğini hatlrladığı için kelimeyi bizim har!lerle katedril 
şeklinde telfıffuz eder. fıı~lf7. polisi bnşınt sallar. Y yl birnz daha çeker ve 
İngiliz gene başını s:ıllar. DirkalS !~""rp uğraşır, kelimeyi evirir, çevirir, İngiliz 
şivesine uydurmağa çalışır. Nihayet İngııizin kafasına dank eder ve birden• 

bire gülerek: 
- Yes, der. Kctcdril. 
V c bızim ele, Fransızlann da Katedral diye bildiğimiz kelimeyi ezip büz. 

dükten s:mra kilisenin yerini gösterir. 
Görülüyor ki meseleyi bir çırpıda kesip atınak pek kolay değil, foknt bu 

yolda bir münakasa acılması da favdasız dc~il. devam edelim. 
Biir1.an CcJ.\d 



SON POSTA 

l~~~J:2'S;,03?~-1fl~~ --~ ~~~=w~n-.., ~ 
Şehir Meclisi dün son Marangozlar 

ı d hükumete 
Bir kaptanla BEşiktaş iskelesi 
memuru mahkemeye verildiler top antısını yapıp dağıl 1 teşekkür ettiler A 

Narhtan faz:aya .. t satac:ık olen kasablardan alınacak G .. ..k h. • Ama bir adamın iskeleyle vapur arasına düşerek bir ba' 
ceza 50 liradan 25 liraya indirildi 1 um~~ ıl~ay~sı ~odern cağını kaybetmesine sebeb olmaktan suçlu bulunuyorlal 

rr. O l Ya CI 1 gın ın k ışaf 101 Asliye 1 ıncı ceza mahkemesine blr ı.auu I seb<>tıle, tedklkat yapmak üzere memleked" 
Şehir meclisi dün şubat devresinin bir ŞP.kil düşündük, bayrarrı günlerinde ( temin etti uzuv darası intikal etmek üzeredir. nılze gelecek olan Zı.irlh finlversltesl proft' 

son toplantısını yapmış, nisanda tekrar Çamlıcayı meş·aıe vesnirc ile aydınla • :8u_ndan b1r müddet evvel Osman Nur1 ıs- scrler1nden Leyman pek yakında İsviçr, 
top1nnn.ak üzere dağılmıştır. tacağız. Vaktile burasının tenviri için 150 Dü'n m:.no~ Amfı bir adam Beşiktaş lskeJe.slnden hareket ederek, ayın 15 inde İst.nnbuld& lif' 

Hamamlara bedeli mukabilinde verile- bin fr-ner yakıl:rdı.> yapılan marangozlar cemiyetinin Kopruyc giden sabah postasına binerken, lun:ıcaktır. 
toplantısınd h ı· 'd . 1 w• vapurun manevraya başJamaslle iskele ile .... 

cck ~Phtr suyu hakkındaki teklif mülkiye Meclis, Çamhcada fen heyetinin tesbit a eye ı 1 arenın rnes egı te- vapur arasında kalml,1 ve bir ayağını kay- Mütehıı..ssısın tedklkatma İstanbul ıcra " .... 
k · - h l 1 kamille dair raporu okunurken hararetli b 1relerlnd0 baslıyaca11-1 a ı l ktadır ır ve avanın E'ncumeninc ava e o unmuş- cdecrği şekilde tcnvırat yapılmasını ka • .. etmiştir. Bu sureUe esasen funfl olan os- 4 

• ı; n aşı ma · " 
tu!". Bu teklifte hamamlara sevkedilen bul etmiştir. tezahure vesile teşkil etmiş ve hükume- man Nuri, bir ayağını da kaybetmekle, artık tedklkatı sırasında. bir adllyeclmlz tendısl p-

h . t ik' b d k BcJ0dı"y"nın te~. bı"t etmı'c olduğu fı'at te kongrenin ~iıkranlarının bildı"rilrnesı· hareket edemez bir hale düşmüştür refakat edecektir. Icra mutehassısının ted • şe ır suyunun me re rn a ın an on u- ,- " ~ " • H!ıdlı:e müdd ı uı~ intikal. katında. . bilhassa şu noktaları gözönünde lıl 
nıs alınacağı yazılmakta, su verme tarz- listcsındt·n yükseğ•nc et satan kasablar- tahtı karara alınmıştır. Bu rapordan ve e umum ı;e ederek, tacağı soylenmektedlr · 

ı d 1 k d 
toplantıd ki ·· ·· 1 d 1 ld ğ vapurun kaptanı Hakkı Ue, iskele başmemu- · t· 

arı 1a ad o unma ta ır. dar.. ılk defasında alınr,cn'. ceza mikda • ı .. a_ goruşme er en an aşı ı ına ru HA.dl hakkında tahkikata başlanmıştır 1 - İcra lşlerlnl kolaylaştırma ve baSI 
Şehirde bayram günlerinde yapılacak .rınm 25 lira olması iç.n yapılan teklif gere mobılya giımrüğünün yüksek olu- Hadlnin erken düdük çalarak vapurun hare~ leştırmf' gnyesUe kanunda yapılacak tııdııA'

tc:nvirat ıçin büdçeye konan yüz bin li- kabul olunmuştur. şı~ menıl~kette modern mobilyacılığın in- ketıne scbeb olduğu ve kaptanın da yolcular . 2 - Mevcud teşkilatın kl!nyct edip edeıııl" 
raya on altı hin lıra daha ilave yapıl - Mektum emlfıki ihbar edenlere ikra - kışafını ıntaç etmiştir. Kübizmin moda tamem!Je !çeri girmeden manevraya başla- yece~I ftzerlnde tedklkler. 
mıştır. Teklifte Çamhcada bu gibi ten • ll"iye verılmesi ısteniyordu. Büdcede bu- oluşu oymacılığı, tedenni ettirmiştir. A-1 dığı iddla olunmuştur. Kaptan yolcunun sür- Bunlardan blrlnclsl esasa, lklnclsl şekle al4 

• • .. . me iskelesinden geçerek, sabit iskeleden geç- bulunmaktndır 
vi ratın kaldırılması istenmekte idi. Bu na dair bir tahsisat faslı mevcud olma - 1akadarlar .ıcubık modaSJnın geçeceğini meylşlnln hAdtseye sebebiyet verdlgını söyle- . _ · ef" 
tek:ife azadan bir kaçı itiraı etmiş: dığından keyfiyet mak<lmdan sorula • ve fakat o zaman da sayılan beş altıdan mPktedtr. Irra. mutehassısının Hatay işi lçin cen J. 

- .-Çamlıca Istanbulun mesirelerin - caktır. ibaret kalm d'd . 1 Arnl zamanda D.ml'l bir adamı eUnden tut- reye hareket eden heyetimize iltihak edert 
ış na ı e ış er yapan oymacı- d g~lme~I de muhtemeldir. 

den bıridlr. Hn halde bayram günle • Pastırma ve sucuk talimatnamesine dair larm bulunanuyacağı mütaleasındadır • m~ an vapura bindirmek de blr auç olarak • ld 
rinde tenvırat ... ·apılması iktiza eder, büd- Iar. idd!.a edllmektedlr. Kerestecı Ahmed serbe'.':t bırakı 1 mülkiye encümeni mazbatası zabıtai be· ~ 
ceyc tahsisat konsun ve tenvirat behe • lediye encümenine havale olunmuştur. ic;tanbulda 500 kadar mobı"lya ı·malı1t. hAMdlseüddel lumtauh~?klğln gördüğil lilzum üzerine gıJI 
mchal yapılsın> dcmıslerdir. 1;1 ~ n n ıu atı sorgu hikimllğlnde it- Horhor caddesindeki dükkflnında ytıll 

• Pastırma ve sucuit imalathaneleri müs- hanesi vardır ve tahta sanayii işinde ça• m:ıl edilerek, suçlular hakkında asliye 1 inci çııtarmn~a teşebbüs ettiği lddla edilen Jı.'tl" 
Makine ~ubcsi müdürü Nusrat itirazla- takil olacn.ktır. ImaHi.thanede akar su bu- lışanlarm sayısı da 4000 i geçmektedir. ce.z:ı mahkemesinde son tahkikat açılması- mPd dün adliyeye verllmlştlr. 

ra cevab vermiş: lunnıadığı takdirde en az yarım tonluk Dün boyacılar ve sıvacılar da kongre- na lüzum görülmüştür. Duruşmaya yakında Ahmed, yapılan sorgusunda bir şeyden ıı:; 
- ·~amlıc:a uzaktır. Tenvirat yapmak 'bir su deposu bulundurulacaktır. İşçiler lerini yapmışlardır. başhnıl:ı.caktır. b~rl olmadığını, hakkındaki isnadın 1111 

büyük masraflara mütevakkıftır, deyince için imalathanenın içındc o1mamak şar - icra mutef· assısı yakında geliyor haltl~at .olduğunu söylemiştir. • 
Ad l A 1 4 uncü sorgu hflklmi Ahmed! serbest l>I 

a ı vnı: tılr. temizlenecek yerler ve sıhhi terti • " İcra dairelerinde yapılacak ıslahat müna- rakmıştır. 
- .çamlıca uzak dc.'ğildir. Ben evi - batı haiz abdesthaneler bulunacaktır. Bü- Jktısad VekiJj -=-==;::=a-===-====......,.--__.,,,,,. 

mın pı nceresinden Çamhcayı pekala gör- tim işç ler iş gömleği giyeceklerdir. İma· ı lc5\ ffe.. !rlO\ ~ o ı ı 
mekt<:yimıı diye söz almış, Çamlıcayn lath&.nede yalnız mutfak tuzu bulundu - v· .. . ~ ~ l!dl Yf ~ 
tenvirat yapılması için tahsisat konma - rulacaktır. Bunun yerine başka bir kim- ıyanaya gıffl 1 

smı istemiştir. yevi madde bulundurulması yasaktır. Ke- İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün sa _ 3 Mart 1938 Perşembe 
Nusrat : silm:ş hazır olarak mal teşhiri ve satışı bal Arık d . . . . Bugu··nku·· program 

Ça l d l k t · . 1 i 1 ı, ara an şenrlmıze gelrnış ve doğ-
- • m ıca a yapı aca envırat ış er mcno unmuştur. Pastırma, suçuk ve ka- ru K d k'" - d ki . . . _ 

il k d l'k d 1 w a ı oyun e evıne gıderek bır mud- İS T AN BUL e ya ın an a a a ar o amıyoruz. Bu - vurrea toptancıları mallarım soguk hava d . . 
rası her sene eliı bin lıral1f tenvirat mas- depo, oda ve dolablarında muhafaza et- 1 et ıstmıhat etmiş ve seyahat hazırlık • 
rafma lüzum gösteriyor. Biz, daha başka meğı:- mecburdur. Iarıle meşgul olmuştur. 

Poliste: 

Yakalanan hırsız, dolandıncı ve 

yankesiciler 
Kadıköyünde oturan Tevhide isminde bir 

tadın pazarda mübayaatta bulunurken Arif 
ve Ahmed isminde iki çocuk yanına sokul
muş, ce'IJinden para çantasını çalmışlardır, 

çocukl:ır yakalanmıştır. * AnAdolulu Fevzi isminde bir tavuk hır
sızı Artının kümesinden tavuk çalarken ya
kalaıımı~tır 

JJlütef errik: 

Ankara Baytar FakOltesi 
talebelerinin tedkikleri 

Ankara ZJraat enstitüsü baytar fa
kültesi talebelerinden bir grup profesör 
IIofman ve profesör Nevzadın riyase

tinde şehrimize gelmiştir. Bunlar, ku
duz hastanesini gezmişlerdir. Hastane 
müdürü doktor Zekai Muammer Tunç-

Vekil ,geç vakit İstanbuJa geçerek, ge
ce Sirkeciden kaikan ekspresle Viyana
ya hareket etmiştir. Bu seyahat, Viya • 
nada tedavide bulunan kerimesinin ya-

nında bulunmak üzere vuku bulmakta • 
dır. 

Denizbanll umum 
Müdürü geldi 

Öfle neşriyatı: 
12.~0: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava- ı 

dls. 13.05: Plakla Türk musikisi. 19.30: Muh-1 
teııt plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuk tlyatTosu: CKoca serçecik>. 
19: Radife ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk 1arkılan. 19.30: Spor müsa
habelerl: Eşref Şefik tara!ınd:ın. 19.55: Bor-

Nöbelci 
Eczaneler 
Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İs tan bul cihetindekiler: 
Aksargyda: (Ziya Nuri>. Alemdarda: <E
sad). Beyazıdda: CAsadorl. Samatyada: 
<Rıdvan). Eminönünde: (Amlnasya) . E
yübde: (Ari! Beşir) . Fenerde: <VltnJI). 
Şehremininde : (Nazım>. Şehzadebaşın-

cla: <Hnmdll. Karagümrükte : <Kemal>· 
Kücükpazarda: CHulüsl). Eakırköyünde: 
~MC'rt.:ez). 

Ef'yotıu clhetlndekilcr: 
İstlkllıl caddesinde: (Knnzukl. oaıaıa
c!a: <Ismet). Taksimde: <Nlznmeddınl· 
Kurtuluştn: (Necdet>. Yenl'}ehirde: (Pa
runakyan). Bo.staıfbaşında: <İtini~). 
Beşlkt:ı.şta: (Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Usküdarda: <İskelebaşı>. Snnyerde: (NU
rn. K:ı.dıköyünde: (Saadet - Osman ıtu· 
li\sl). Büyükadada: (Halk>. Heybellde: 
mal'<). * Me~med Şükrü ismindeki blrl Evllyn 

hanında abdest alırken sabıkalılardan TeY-

man kendilerine kuduz hakkında bir 
konferans vermiştir. Talebeler, mezba-

İzmirde tedkikler yaparak Denizban • 
kın ilk şubesini kuran Denizbank umum 
müdürü Yusuf Z:ya Öniş dün refakatin-

sa haberleri. 20: Cemal Kamu ve arkadaşla
rı tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza tara
fınd:ın arabca söylev. 20.45: Blmen Şen ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
Şi\rkı~rı, (saat Ayan). 21.15: Tahsin ve ar-1 
k::daşl:ı.rı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan. 21.50: Bedriye Tüzün, Şan: Orkes
tra refnkatUe. 22.20: Orkestra. 22.45: Ajans 

------ -----~ 
fik yanına sokulmuş, 195 lirasını çalmış, ka
çarken yakalanmıştır. 
* 65 yaşında Moruk Ali isminde blr sabı

kalının I~ bulmak bahaneslle 15 tadar işci
y1 dolan:1ırdığı anlaşılmıı. yakalanmıştır. 

* Tutün gümrüğünde Sami ve Asaf ismin
de iki art.ağın dükklinına girerek birçok eş-

hayı vesnir müesseseleri gezdikten son
ra Ankaraya dönmüşlerdir. 

Rumen gazetecileri memleketlerine 
döndüler 

Ankar?.da toplanan Balkan Antantı 
Konseyi müzakerelerini takib etmek 

ya çalan Ali ve Davud ismindeki sabıkalılar 
yaknlanmış, eşyalar istlrdad edilmiş, kendi- üzere memleketimize gelen Rumen ga-
leri de müddeiumumiliğe verllmlştır. • zetecileri dün akşam Ardeal vapurile 
* Eyübde gece ve gundüz 15-20 kadar yer- Köstenceye hareket etmişlerdir. 

den muhtellf sirkatıer yapan Said adliyeye Vapurun hareketinden evvel misafir 
verilmiştir. 

Mbddelumumllik suçluyu 1 inci sorgu M- gazeteciler şerefine İstanbul matbuat 
tlmllğlne vermiş, yapılan sorgusu sonunda mümessili tarafından bir çay ziya! eti 
tevkifine lüzum görülmiiştür. verHmiştir. --====-------------
l\~ahrukat kanunu projesi 
Kanun kabul edildikten sonra bütün devlet mi!esseseleri 

ile fabrika ve imalathaneler, 
umuıni yerler sadece maden kömürü yakacaklar 

de Denizyolları i~letmcsi müdürü Saded· 
din, Akay işletmesi müdürü Cemil oldu
ğu halde vapurla şehrimize gelmiştir. 

Yusuf Ziya Öniş, şehrimizde Denizhan. 
kın İstanbul şubesi tcşkılfıtile meşgul o-

lacak ve müteakiben Ankaraya gidecek
tJr. Ankarada 10 martta Başvekil Celal 

Bayarın riyasetinde Dcnizbank meclisi 
idaresi ilk içtimaım yapacaktır. 

Toplantılar : 

haberleri. 23: Plakla sololar, opera ve operet 
par~aları. 23.20: Son haberler ve ertesi gü-
nün programı. ,.,.,,,,. ı 

3 Mart 1938 Perşembe 

ANKARA 
ötıe neşriyatı: 

12.30: Muhtellf plak neşriyatı. 12.50: PlAJc: 
Türk "1us1klsl ve halk §ark.ıları. 13.15: Dahl-
11 ve h:ırlci haberler. 

Akşam neşriyatı: 

Bursalıların toplanblan 18.30: Muhtellf pUlk neşriyatı. 19: TÜrk 
Bursa Kız ve Erkek Liseleri Mesunlan Ce· musikisi ve halk şarkılan CServet Adnan ve 

miyf'tinden: Kurumumuzun yıllık t-Oplantıaı- arkadaşl:ırı). 19.30: Saat Ayarı ve arabca neş
nı İstanbul Halkevl aalonunda pazar günil riyat. 19.45: Tilrk musikisi ve halk farkılan 
saat 10 da yapacatımızdan Azanın \efrlnerl fHlkmi't, Servet, M. Karındaş ve arkadaşla
rlra olunur. r». 20.15: Konferans: Selim Sırn Tarcan. 20. 

30: PlA.kla dans musikisi. 2ı: Ajans haberle-
Eyüb Halkcvi intihabı rl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Ya

Eyüb Halkninden: Evimizin §Ube komite- rmk1 program ve İstlklfıl marşı. 
lcr! seçimi pazar günü saat 14 de yapılaca-

~~:ı~~~~~belere yazılı üyelerimizin gelmeleri- ı ____ Y_e_n_i_n_e_ş_r_i_y_a_t ____ ,I 
Halkevi konseri Mahrukat kanunu projesi Büyük 1 idarelcrJe belediyelerin doğrudan doğ

M illet Meclisinin nıznamesin.e alın- ruya iştirak surctile umumi hizmet ve 
mıştır. Bt! kanunla baz.ı yerlerde veba- ticaret ve sanayi müesseselerine mah- F.mlnonü HalkeTinden: Ar ıubemizln .sa
zı kayıularla kömür yakmak mecburi-! sus binalar, kışla, polis, jandarma kara- ıon orkestrası 1938 yılı üçüncü tonsertni 
yetj konmaktadır. Kanun projesi şu e- kol] arı, resmi ve hususi mekteb, hasta- 7 (

31
1
9
1
38 pca;ır1~1 adkşakmi 1 

saakt e<z20·~~1> da dE-
1 "h • • kt d" , . . . Vım Z n a.,a Oı;. Un a mer .,.. onun a 

Taşan - Merzifon Halkevl tarafından çı
tanlan bu aylık kültür mecmuasının mart I 
sa:u~ntlşarç=:~rgeme Kurumu Genel 1 

merkezi tarafından her hafta muntazaman 
çıkarılan bu çocuk mecmuasının '75 inci sa
ym renkli bir kapak içinde güzel resim ve 
y:ı.zılarll\ intişar etmlştlr. 

sas arı ı tı'<a t!tme e ır. ne, dıspanse:r, sanatoryom, camı, sıne- verecektir. Bu konsere gelmek · isteyenlerin 

Ş~hzadebaşı eıFERAJI,, Sinemada 
ZATi SUNGUR - ÇİN-Çi:S trupu 

iKi:ıJ,F.R VARYETESİ - Akıllı köpekld 
Bu harta sinemada 3 film 

Kadınlar Klübü (Daniel Daryo) 
Ceı;:ıret Kralı (Rişar TaJmaç) 
İntikam Yumrukları <Şnrl Stnret) 

Cumartesi - Pazar matinelerinde 
3 film ve umumi varyeteler 

rında 

··-·-·-... •.-.=o-----~-
ERTUCRUL SADJ TEK 

'J' l Y A 1' Jl ; U 
Paz:ırlcsi < Kadı~O! 
Silreyyıı) da: (Paki~ 
ler ıııtisaıııt"resi) 53ll· 
(Bal ırkuy) Çurşarnbl 
(Ür:küd ır) ~i ıemaltt • 

(Bu Masal Böyle Bitti) 
VodvJl :~ pcrJc 

Dem:ryolu üzerinde tren durağı ve- ma, tiyatro, kahvehane, gazino, lokan- dl\vttıyelerlnl Ev bürosundan almaları rica 
ya deniz kıyılarında posta vapuru uğ- ta, otel v~ bütün diğer umumi yerler olunur. Konserlere çocuk abul edilmez. 

rağı olan y ah ud bu durak ve uğraklara maden körn ü ıii yakmakla m ilke 11 ef kı- ----=-:;.~=------4İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiııııı, 
en çok 50 kilometre mesafede bulunan lınmaktadır. 
vilayet merkezleri He nüfusları iki bi- Kanun mer'iyete konduktan sonra 
ni geçen kaza merkezlerinde işletilen kC\mür tevzi işi teşkilatlandırılacak ve 
kömür ocakarı veya kok fabrikalarının Sümerbanka bağlı mahrukat idaresi 
en çok SO kilometre uzağındaki ni.ifus- n1ını altmda bir müdürlük ihdas olu- ' 
lan iki hinden fazla kaza merkezlerin- nacaktır. İdare bil'umum yakacak mad- 1 
de tacir sıfatını haiz hakıki veya bük - de ve vı:ısıtdarı satmak ve sattırmak i
mi şahsiyetlerle sanayii teşvik kanunun- çin icab eden tedbirleri alacaktır. 
dan istifade edecek vasıflardaki mües- Kanun, kömür satışımızı pek ziyade 
se::clerin faaliyetlerinde kullanılan her artıracaktır. Yeni kanunun Meclisin bu 
nevi binalarda maden kömürü yakmak devredeki toµlantısında görüşülmesini 

mecburidir. Bütün resmi dairelerin bu- mütcakib hazirandan sonra tatbika ge-1 
lunduğu binalar, devletin ve hususi çi•ilmesi muhtemeldir· 1 

Bu akşam i P E K Sinemasmda HAYATINIZDA 
GOlmediğlnlz kadar güleceksiniz, eğ;ennıediğiniz kadar 

eğleneceksiniz, kahktthadan knlılncaksınız. 

LOREL HARDi 
FAKA BASMAZ 

Bugnne kadar Türkçeye çevrilen filmlerin en gnze i · en gtllllPçlDsO - en 
ne~elisi • en sevimlisi ve en rıer sidir. lltlwlen FOX .lUR NAL 
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Boya had 
• 
ımarına 

kasa basının 
çalışılıyor 

Boyabaddan bir görünü.§ 

~ahaddan yazılıyor: Belediye relıi 1 tir. Sulann kim • 
~.,t · Oralın himmetile kasabada fenni yevi tahlili yapıl • 
\ O~e üç kasab dükkfinı inşa ettirilmiş, mış ve memba SU• 

~ rnezbahadan dükkanlara kapalı yunun kasabanın 
~ dahilinde naklettirilmesi temin o- ihtiyacına teka -
bcltıuştur. bül edeceği anla • 

t\I trıau mukarrer olan kaldırım ferşi- şılmıştır. Beledi _ 
~1 be~ediye reisinin mesaisi ile bir se- ye kadrosuna 1938 
!... e dOŞenmiştir. Mezbahaya 4700, kal
~t'tllann döşenmesine 4100 lira harcan- mali yılı büdcesi· 
"'Rıt. ne bir mühendis 
~h tahsisatı konmuş-rin müstakbel planı 3950 lira sade-

t k tur. Kaza kayrna-
ı.. e vücııde getirilmiştir. Kasabaya 
.... " kamı Hikmet Gü- Boy"bad beledı'"·' e ~ e elektrik getirilecektir. Bu hususta ... "' 
~ Pı~n hazırlıklar tamamlanmıştır. Ye- venç belediye faa· reisi Remzi Oral 
tl>liın mucıbince Şeyh mahallesine, Ya- liyetine yakından 

ta~ <!anıi mahalline, cezaevi önühe birer iştirak etmektedir. Lokanta, kahve ve o-
~Rın havuzu yapılacaktır. 8200 liraya teller yağlı boya ile boyanılmış, basık ta
~yakmda inşa edilecek· vanlı kahveler kapatılmıştır. 

937 yı ında Denizlide bir çok nafıa, 
kültür ve ziraat işleri başarıldı 

.1benizli (Husu- Kitab saraya bir yıl içinde 43400 okuyu-
~ '1937 mali yı- cu devam etmiştir. 

~ "•Iayet büdceşi Zirai hastalıklar mücadelesi 

\it h a m m e n a- Ağaç ve nebatata arız olan hastalık-
~9,990 lira, ta· larla mücadele yapılmış, sürek avlan 

~ Ukatı ise tertib edilerek 561 yaban domuzu öldü-
~ 53 lira 92 ku- rülmüştür. 

lı.ır. Yedi ay l · :Vilayet aygır deposu damızlıklarından 
~de 230,093 lira 450 baş kısrak telkih ettirilmiş ve her 

~ ~lıruş tahsilat kazada beşer nümune köyü ayrılarak bo-

~ llılll'ııştır. İmala- ğalığa elverişli oJmıyan 850 baş boğa e-

'1ııaiye ve şose nenrniştir. Yedi ay zarfında memleket 
4tı için 51 980 hastanesinde 1123 hasta tedavi altına a-

tal ı . , 
it ış keşifna- Denizli valisi lınmıştır. 3970 hasta da ayakta tedavi 

)~:e bağlanmış, Ekrem Engür görmüştür. 
b ~ 11Y içinde bu inşaattan 42 bin liralı· -----------
~~ t ın~ınlanmıştır. Eyltıı, teşrinievvel Termede bir köy kavgası 
~ a:ltlisani aylarında muhtelif yollar
tııql' 1 ınükellef nmele bedenen çalıştı· 

4k Jnükellefiyetleri yaptırılmıştır. 

Terme (Hususi) - Kuz köyde bir köy 
kavgası olmuş, bır kadın yaralanmıştır. 
Mehmed isminde bir köylü komşusu 

~ Kültür işleri Havvanın fındık bahçesine koyun salmış, 
l~~~tür. bQdcesinden yedi ay içinde Havva da bundan muğber olarak Meh· 
~il~ Q !ıra sarfiyat yapılmış, Güney ve medle kavgaya tutuşmuştur. Kavgaya a
Q~ 0~ağ nahiyelerinde yapılmakta olan yırmak maksadile iJt.: tarafın akrabaları 
~Yl. ullarla dört köy yatı mektebine ve da müdahale etmişler, bu sırada Mch
llıt. ~ '1arafından yapılmakta olan dört med tabancasını çekerek Havvanm üze
~ll ~ktebe dört bin lira kadar yardım rine ateş etmiştir. Çıkan kurşunlardan 
~ lllışıir. Vilayet içinde 124 ilk okul ve biri Havvaya isabet etmiş, hafif surette 
1s,oi0l'rıuaılim vardır. Bu mekteblere yaralamıştır. Mehme~ kaçmıştır. Fakat 
~aJ~ ~ocuk devam etmektedir. Denizli ı bir müddet sonra teslım o~muş .ve .sorgu-

kıtab sarayında 3227 kitab vardır. su yapıldıktan sonra tevkıf edılnııştlr. 

SON POSTA 

Termede yangın 
Sahihlerini yanmaktan 

kurtaran bir .. 
köpek yanarak öldü 

Terme (Hususi) - Kazaya üç saat me
safedeki Geçmiş köyünde bir yangın ol
muştur. Yedi sckız .köye katip lik yapan 
Hüseyin diğer köylerde vazifesine bak
makta iken evde kalan ailesi ve bir de 
oğlu geceleyin saat 20 de uykudalarken 
evde büyüttükleri ufak köpekleri ferya· 
da başlamış ve bu feryada Hüseyinin ka
rısı uyanmış, köpek belki işemeğe gide
cek diye sokağa bırakmışsa da köpek tek
rar içeri girmiş, kadmın ayaklanna do· 
lanmağa başlamıştır. Kadın evde ufak 
bir koku hissetmişse de sobaya ve ocağa 
bakmış,' ateş olmadığını görerek te}trar 
yatmıştır. 

Kadın tekrar uykuya dalmış, aradan 
bir müddet daha geçtikten soora 
tekrar köpeğin bağırması ve kendisini 
yalaması ile uyandığı zaman kendisini 
ateşler içerisinde bulunca hemen pen
cereyi açmış, komşuları bulunan öğret
men Üzeyire: 

- Yanıyoruz .. diye feryad etmiştir. 
Kendisini de yerden üç metre yüksek
likte bulunan pencereden aşağı atmıştır. 
Fakat aşağı düşünce dört yaşındaki oğ
lunu evde unuttuğunu hatırlamış ve 
pencereden tırmanarak ateşler içerisin
den çocuğu almıştır. Ancak bu esnada da 
kendisinden geçmiş, çocuğu ile baygın 
olarak yere düşmüştür. Ateş evi birden
bire sardığından içerisinden eşya çıknl'
mağa muvaffak olamadıkları gibi ken
dilerini ölümden kurtaran köpeği de a
teşten alamamışlardır. O da evle birlik
te yanmıştır. Yapılan incelemeden evin 
kasden yakıldığı ve ateş evin saçağından 
verildiği anlaşılmaktadır. Evin üstü ki· 
remit olmayıp kamıştan olduğu için ateş 
anide büyümüştür. incelemede koodile
rinden ştlbhc edilen üç kişi zan altına 
alınmıştır. Sorguları devam etmektedir. 

Bir eğ lent;da bir del:kanh 
öldürüldü 

Balıkesir (Hususi) - Korucu nahiye
sine bağlı Çarkacı köyünde, delikanlıla
rın geceleyin topianarak eğlenti yaptık
ları bir sırada Emin oğlu İbrahim adın
da birisi tabancasını çekerek ateş etm~, 
çıkan k"Urşunlardan birisi köyden İbra

him oğlu Hüseyinin sol tarafına isabet 
etmiştir. Hüseyın aldığı yaraların tesirile 
çok geçmeden ölmüştür. Suçlu tevkif e
dilm~tir. Vak'a hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir köylü metresini öldürdü 
Zaraya bağlı Yaprak köyünde bir ci • 

nayet olmuş bir köylü sevdiği kadını öl
dürmüştür. 

Yaprak köyünden Mehrned -oğlu İzzet 
bir müddet evvel İstanbula gitmiş, orada 
Emine adında bir kadınla tanışarak be 
ra1for yaşamış, sonra Emineden ayrılarak 
köyüne dönmüş, cinayetten bir hafta ev
vel de Emine İstanbuldnn 'kalkıp Yaprak 
köyüne, İzzetin yanına gitmiştir. Köyde 
bir hafta kadar beraber yaşadıktan son
ra Emine İzzete nikah yapılmasını iste
miş, izzet de evli olduğundan bahsede _ 
rek buna im.kan olmadığını .söylemiştir. 

Bunun üzerıne Emine İzzetle kavgaya 
başlanu~tır. Kavga sırasında İzzet ta • 
bancasım çıkararak Emineye ateş etmiş 
ve Emine ald!ğı yaraların tesirile ölmüş
tür. İzzet yakalanarak adliyeye verilmiş
t ir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

'\~l Iinsan Bey, çok şükür 
e~ı 1

?adan ıyı hab rler 
llıı\.• b 

.JC aşladL 

... Bir dıplomat gazete • 
cilcre dünyanın salaha doğ
ru gittiğini. .. 

'ı 
/ ... ,,,. ,... -.... ---

Ve bir nisandan ı •.. • 
baren her yerde ebedi bir 
sulh ve sükun teessüs ede
ceğini söylemiş. .. 

Hasan Bey - İnanma .. 
Diplomat bir nisan şakası 
yapmak istemiştir. 

Sayla S 

T rakyada kültür işlerine 
ehemmiyet ve.riliyor 

Ziraat kursu talebeler tatbikat dersi gorfrrl.;rken 

Edirne (Hususi) - Trakyada kültür lektrik işleri, yepyeni çarşısı ve birçok 
hareketleri pek geniş ve verimlidir. E- yapılar ve kolektif fidanlıklar göze çar• 
dirne, Çorlu, Kırklareli ve Çanakkale .pan 'yeni hareketlerdir. 
merkezlerinde de, yeniden, büyük mek- Tekirdağda '\'e diğer kasabalarda 
tebler yapılacaktır. Büyük köylerde 55 Tekırdağ şehrinin kıyafeti de değiştL 
mektebin inşasına başlanmıştır. Bunlar, Yenilikler çoğalıyor. Su işi, parkı, stad-. 
bu sene bitecek, tedrisata yeni ders se- yomu, Vakıflar idaresinin Mimar Sinan 
nesinde başlanacaktır. eserleri gözü çeken hareketlerdir. 

938 nisanında eğitmen okulu gene Ka- Parkı, yeni binaları, büyük mektebi 
raağaçta açılacak ve 150 eğitmen devam ile Saray, ileri hareketler gösteren Mal
edecektir. Çiftlik şimdiden kiralanmıştır. kara, Kapaklı, Çerkesköy, İnece gibi rad· 

Önümüzdeki yıl, yeniden birçok ki!- yolu, elektrikli köyler, Muradlı gibi Av
çük mektebler de yapılacaktır. İnşasına rupanın büyük köylerinden farksız olan 
başlanan büyük ortamekteb binası ve modern köylcrile üç yılda vücud bulan 
küçük büyük bütün ortamekteb binala- Çorlu, çalışkan bir köyün genişliyen var
rının kalorifer tesisatları da önümüzde- lığile Türk geldi Devlet çiftliği, inanlı 

ki yıla yetişecektir. aygır depoları, maden çalışmaları Trak-
Kız ve erkek öğretmen okulları ziraat yada başdöndüren hızlı hareketlerden

tatbikat bahçelerine verilen tahsisatla dir ... 
ynpıJmaktııdır. Birkııç nya kadar bitmiş 1stanbulun süt işinde bu iki büyük 
ve pratik derslere başlanmış olacaktır. çiftlik 1938 de herhalde nazım olacaktır. 
Kız ve erkek san'at mektebleri de git- Meriç gazinosu 

tikçe tekamül etmektedir. Kız san'at Vali Niyazi Mergenin himmetiyle E-
mektebinin önümüzdeki yıl kadrosu da dirne şehir istasyonu karşı.smda 300 kişi· 
genişliyecektir. lik Meriç gazinosu yapılmıştır. Nisan so-

Köy muhtar ve katibleri kursu ile sağ- nunda açılacaktır. 
lık, korucu, nalbantlık ve şarabcılık Havsayı Uzunköprüye bağlıyan 37 
kursları Umumi Müfettişlik planına a· metrelik beton ve demirden yapılmış bü
lınmış işlerdendir. yükaköprüye General Dirik Köprüsü adı 

.Trakya Umumi Müfettişliğinin nal- verilmiştir. 
bant kursu ikinci devresi bu hafta için· Edirnenin Kıyık mahallesinde 65 evlik 
de İstanbulda Selimiye nalbant mekte- güzel ve planlı bir göçmen mahallesi ya
binde Prof. Besim ve direktör Ahmedin pılmıştır. 'Tamamı bir aya kadar bilmi§ 
idaresinde başlıyacaktır. Hazirana kadar olacaktır. Romanya göçmenleri kadın, 
kurs bitecek, ondan sonraki kurslar yeni erkek ve çocuklariyle bahçelerini ağaç
çıkacak kanuna göre Ziraat Vekaletinin lamaya çalışıyorlar. Vali ile General Di
büdcesinden devam ettirilecektir. rik buralarını sık sık ziyaret ediyorlar. 

Arıcılık kongresi kararlarile ilk kursu Bunlara 15000 asma bağ çubuğu verili
Tekirdağ valisi açacak ve Saray kazasın- yor. 
da dağ köylerinde 4 fenni ancılık mer- Trakyada yeniden birkaç hükUmet ko
kezi kurulacaktır. Her vilayet merkezin- nağı, Cezaevi ve Halkevleri yapılması 
de birer arıcılık müzesi açılıyor. Bunun bekleni.)'or. Edirne şehir planı beş sene
içln Fransa ve Macaristana kitablar ıs- de bitmek üzere Profesör Eğll tarafından 
marlanınıştır. çalışılmaktadır. 

Vizede 1/5000 mikyasındaki büyük harita 

Vize, Trakyanın ileri bir merkezi ol
muştur. Zirai kalkınmanın en toplu e
serleri örnek gibi oradadır: 

Halkevi, tam devreli okul, uçak kuru· 
mu, Atatürk :ı.nıdı, büyük bir hamam, 
modern otel, kasaba planı, 100 bin fidan
lı 40 dekarlık bir kolektif ziraat bahçesi, 
mükemmel bir kanara betondan bir a
şun dura~ı, fenni tavuk ve tavşan istas
yonları .. güzel ve tarihi kasabayı baştan
başa donatmış vaziyettedir. 

Yer yer kübik köşkler, villaların Vize
nin tarihi kalesini süslediği görülmek
tedir. 

Lüleburgaz ve BabaeslWle 
Lüleburgaz, Babaeski birer modern 

kasaba olmuştur. Su, elektrik, arteziyen, 
kanara, park, otel, bahçeler yarış eder· 
ce~ine ilerlemektedir. Asfalt yolun yar
dıgı Çorlu, ihtişamlı bir duruma gelriliş
tir. Bir Halkevi, bir büyük ortamekteb 
ve Vakıflar idaresinin 10 tane binalık bir 
plônı ile yeni yapılan şehir planı, su ve e
lektrik işleri, yarım milyonluk hastane 
ve büyük Orduevi, arklar bu ilerleyişi 
çok canlandırıvor. 

Unmk öprü, Keşan ve Malkarada 
Uzunköprü elektrik tesisatı, hava ku

rağı bitmek üzcredır. Keşan, Malkara e-

(Röpörti) tayin edeceğinden İş ve Ziraat 
Bankalarile Posta Telgraf ve İnhisarlar 
Başmüdürlük daireleri eksiltmeye kona
caktır. Lüleburgaz - Edirne hudud ara
sındaki yolun da eksiltmeye çıkması gün 
işidir. 

Bu sene en az 5000 göçmen evi yeni .. 
den yapılacak ve bazı çiftler ~ alına
caktır. 

.... ......... -···:;:-=-=·=========---,. 
1 Küçük memleket haberleri f 

Gönen sulh hiklmUği 

Gnnen <Hususi) - Gönen sulh ceza relsl 
Nureddin ıstıfa etmiş, yerine henüz kimse 
tnyln edllmemtştır. 

Em bin nüfusu olan Oönen'ln hAklmslı 
kalması halkı ve köylulcrl muşkül vaziyete 
sokmuştur Halk yeni hakimin bir an evvel 
tayin cclllmesln1 beklemektedir. 

Eolvadmdc yoksul çocuklara yardım 

Afyon CHusüSI> - Bolvadin kazası ~lmn
ye heyeti brafınd:ın okullardaki fakir ço
cuklar glydlrllm~tlr. 

Su kavgası 
B:ıllkcslr ( Hususi ) - Şamlı nahiyesine 

bağlı •roybelen koyunde Bekir o~ıu 60 :rıış
lnrındn Mehmed ile cene bu kôydcn Hasan 
o~ıu Salih nrasmda bir su meseleslııdcn 
kavgn çıkmış. S:ılılı balta ile s:ıldır•nış, Meh
m<'dl o.~ır ve tehllkcll sureu.e yara.Iaımş~ 
Suçlu yakalanmıştır. 
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B ub A L A Ense, boyun ve Korku ve dehşet edebiyatı _ Ben kıvırcık et istiyorum. Olobüse biniyorum .. Oturduğwn kana· • • 
- Emredersiniz bdyun! penin yaylan kopmuş. kanapenin üze • çenenızı 
Kasab lfuılettayin bir koyundan, ya • rindeki muşambayı delmiş. Kalkarken •• JJ • • • * * * hud da keçiden bir parça kesiyor: pantalonum takılıyor .. Ve yırtık pant. guze eştinnJZ 

b ı Ionla otobüsten iniyorum. Kondüktör ba-- Buyurun ayım. . ... 
Dükkandan çıkıyorum. Kasab arkam • kıyor, guluyor: 1 

Dehıet edebiyatının en çılgın qıkları hala korkak yaradılqiarJıt• 
ihtimal /tUkında bile olmadan gayri pıurlannda bilmem kaç dere: 

-, ;·e Aadar yükselmiı olarak tafıdıkları o kara?~ık duyguya <ancak 

1 
- Budala! dan güh1yor: 

1 ı Divor. Otomobil etrafa !ri!oz atarak -Buda a. ., 
/ ~L nevi uerl~ gıda verebılırler, 
. ı Yazan: Halid FahrJ Ozansoy Diyor. Yağcıya giriyorum. ilerliyor. Benim yanımdan geçerken ça-

- Ben halis tereyağ isterim. mura dalıyor ve sür'atini azaltmadığı 
Yağcı, margarin karışık yağdan veri- için baştan tırnağa çamura batıyorum, 

Bilmem hangi kitabda o~uştu•.~? j 
Müellif aşağı yukarı diyordu ki:: ~ 

yor: şoför gülüyor: 
_ Halis tereyağı, buyurunuz.. - Budala! 
Alıyorum ve dükkandan çıkıyorum. Diyor. 

Yağcı arkamdaıı gülüyor: Saygısız komşum, gece yarısından son-
- Budala: ra pP.nceresin;n önünde ak:ordsuz sesile 
Diyor. gazel...okuyor. Ben: 
Bır çorapçıya giriyorum. - Llıtfen susar mısınız? 
- En dayanıklısından, ipek çorap is. Demek istiyen bakışlarla ona bakıyo· 

- Tarihin bizim için müspet olarak 
başladığı ilk devirlerden bugüne kadar 
geçen asırlar zarfında insan ruhu he_men 
hemen hiç değişmemişür. O kadar ki, en 
uzak hurafelerden tutun da en eski mu· 
knddes kitablara vanncıya kadar, hep
sinde, fazilet diye tanınan şeylerin son
rnki asırlarda da öyle tanındığını ve fe-

1 nalıklnnn da ona göre tayin edildiğini 
görürüz. Cinayet her zaman ve her din
de :fena, başkasının malına göz dikmek 

terim. nım: Bana cevab vermiyor ama, içinden 
Çorapçı en çürüğünden bir çift sun'i muhakkak: 

ipek çorap çıkarıyôr, alıyorum. Çorapçı- - Budala! 

dan Ç'lkıyorum. Çorapçı arkamdan gülü- Diyor ve gazellne devam ediyor. 

yor: Acaba ben hak.katen budala mıyım? 
- Budala! lsmet Hulilsi 
Diyor. 

I,_ Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

Ressamlar, çeneden göğse kadar rneıı her zaman alçaklık ve fitne, yalanla be
çizgi kadın vücudünün en güzel kısmı- raber ekseriya bir küçüklüktür. Neden? 
dır derler. Yazık ki en erken ve kolay ÇünıtÜ insan yapısı - bütü~. fizi!olojik 
bozula~ kısım da budur. Bunun iç.in yü- teşekküllerile • !3rhin seyrını taki~. ede
ıünüze gösterdiğiniz dikkat ve ihtima - b:ldiğimiz asırlardanberi nasıl degışme
mı - Jıatta fazlasile - çenenizlc boynunn- mişse insan ruhu da ayni suretle esa
za da göstermelisiniz. Şu dörl şeyi kat'iy- sından büyük bir istihaleye uğramaınış-
yen ihmal etmemelisiniz. tır, Bunun içindir ki en geri devirlere a~.d 

Elli senedenberi devam 
1 

Futbol oyununu hangi millet 
icad etti? 

1. Besleyici krem. en eski vesikalarda hemen hemen bugu-
2. Ekzersiz. nün ahlfı.ki hükümlerini bulabiliriz. Me-

eden yangm 11~~ Dünyanın yan-
3. Duruş. seıa Yunan trajedisinde,· Yunan mitoio· 
4. Makyaj. jisindeki efsaneye uygun olarak, ~i: ka· 

gın rekorunu gene ~~ 
Amerika elinde ~ 
bulunduruyor. Ba
kınız nasıl: Bun
dan elli sene evvel 
Amerikanın Ohio 
eyaletindeki kö
mür madenleri a
melesi grev ilan 
etmiştir. Bu grev 
altı ay devam ettiği halde iki tarahn a
rasını bulmak mümkün olmamış ve grev· 
ciler b"r gece maden kuyularına ateş ver-

mişlerdir. . .. 
Bu mıntaka Amerikanın onda bır ko-

mür istihsalatını temin ettıği için bu 
yangın yüzünden husule gelen ~ar:r .. a· 
z.imdir. Yangın elli senedcnbcrı butun 
§iddctile devam etmektedir. 

• OUnyamn en garib evlenme adeti 
Evlenme bahsin-

de dünyanın en 
garib adeti Afri
karun Gallas kabi
lesi arasında cari
dir. Bu kabilede 
<:rkek kadını iste· 
mez. -Kadın erke
ğe talib olur. Bu
nun için, kadının 

geceleyin erkeğe aid kulübenin parmak
lık veya çitini aşıp avlusuna geçmesi ve 
orada, hiç kimseye görünmeden sabaha 
kada:- beklemcsı kafidir. Eğer güneş çık
tığı zaman kadın görülürse, erkek bu ka
dını alnınya mecburdur. Eğer güneş çık-

Futbol oyununu * til mücrimin peşinden koşan Fürılere, 
hangi milletin icad d·11· b ·ıerlne 

Krem: Çenealtı ya şişmanlıktan, ya za-
1 
yılan saçlı ve alev ı .. ı aza pe:~ etmiş ol.duğu hala yıflıktan bozulur. Şişmanlarda çeneal • ı rastlarız. Nasıl ki bugun de katılın pe-

bir ihtilaf mevzu. tından çene çıkar. Bunu önlemek ve gi- j şini kovalıyan bir kuvvet vardır: ona da udur. Bu oyunu 
dermek için her gece bol besleyici kr<>m adalet ciiyoruz.:t Floransalılar ken· ~ · la d be 

~ sürmeli, deriye iyice içirmc1ı, sonra , Garblı müellüin bu tezı, asır r an • 
dilerine mal et- . (astrenyan - sıkıştırıcı) bir su sürünme- ri süziıle süzüle gelen her duyguya ve 
mek istedikleti gi- Jidir. Çenenin ortasından başhyarak ku- her telakkiye aynen ne derece tatbik e-bi Magribiler de hi d 

bir başka laklara kadar parmak uçlarile hafıf hafı! 
1
dileb'lir 0 bilemem. Ancak insanı~ Ç e· 

milli oyunları olan Kuranın dokunmalıdır. ' 1 ğişmiyen duygulan arasında ~ır ~~~ 
şekli olduğunu iddia ederler. Maamafih * var ki, mağaradaki insanla bugünkü mu-

fudbolun orta çağl arda el ve ayakla oy- Ekzersiz: (A) dilinizi yukany.ı ve gc- tekamil insan arasında tam bir benzer-
nanan Sul isımli bir top oyununun mo- ki b' · · t ka 

riye dog-ru katlayıp açınız. Bu hareket lik arzetmektedir. En es · l.( ırsıye • dernize edilmiş bır şekli olduğunu tah- d k k 
\ ene altındaki adaleyi kuvve~endırir. 1 nununa benziyen bu duygu a c or U>· 

min edenler de vardır. (b) Dirseklerinizi bir mascıva, çenem- dur: Menşei bilincmiyen masnllardan, Maamafih bülun bu iddialar, futbol ı h 
zi de avuçJaı,nıza dayayınız. Agzını.zı a- efsanelerden, destanlardan tutun da, er tarihinin karanlığını tebarüz ettirmek- . . kad 
çıp kapayınız. Elleriniz çenC'Jlizin altın - millette en eskisinden en yenısıne ar 

ten başka bir i~c ynramamaktadırlar. daki adalekri sıkıştınr. r butün edebiyatı dolduran korku:. N~dc:1 
.._ (c) Esner gibi ağzınızı iyıce açınıt. b öyle? Nedeni yoktur bunun? Madhış o-

DUn ·aım en e.s~i kitabı Başınızı arkaya eğiniz. Ağzmrzı kaparken liım muammasını halledemiyen insan ze-
; Parisledir başınızı öne eğiniz. kiisı, dedelerinin b" mir.ısını ruhun~ 

...... \ 1 I 1 I ı /, Bir iddiaya göre Duruş: Ne yürürken, ne o;ururken, ne kıvnmlannda her zaman taşıyor ve ~~ 
dünyanın en eski de iş görürken basınız öne eğilmemeli - rünmiyen, fakat zehirli dişlcrile benlıği· 
kitabı Pariste mil- dir. Çünkü bu eğilme ensevi kamburlaş- nin meçhul ve karanlık k~şel:ri~i ~td~k 
li müzede mevcud 1 tırır, çene altından çene çıkarı:-, boyu • didik eden .. hu_ canava:ı _hı~ turlu oldu
olan papirüsten j nun çizgilenmesinc sebeb 0~11r. Geceleri remiyor. Çünku onun ~l~m~ an.cak ken
vücude getirilmiş mümkün olduğu kadar alçak yastıkta ya! di demektir ve bunun ıçındı.r ki muk:d· 
bir eserdir. Bu kl- mayı da unutmayınız. deratının bu zaJim ve ele geçmez duş-
tab eski Mısır * manına karşı her z~man mistik bir teces-
fir'avunların ve Makyaj: Sarkık bir çeneyı gizlemek süs duvmaktadır. l§te çocukların mu· 
miladdan pek çok :cin çene altına, yüze sürülen pudradan haxyelesine ürpermeler veren masallar 

zama'n evvele aid bulunmakta imiş. daha koyuca bir pudra sürmelidir. Ha • kadar büyüklerin vücudünden raşeler 
...... _. ........................................... ·-·····-.. ge,.ı'ren bütün korku edebiyatı bu ruhi 

fif bir kırmızılık dokundurmak da fena .., madan evvel kadın görülürse erkek bu h 1 t b vermektedir 
oJmaz. Çünkü: Kırmızı nereye sürülür:.e a e e ceva · kadını kovabilir. Bu sebcbledir ki evlen- H ı kJ bu neviden masalların 

mck isterniyen Gallas delikanlıları, evle
rinin civarına kurd kapanı gibi mania
lar yerleştirirler. 

oranın şişkinliğini gizler. e e çocu ara 
Sıcak banyo yaparken çene altına Eı- anlatılması, onlarda esasen irsi olara:k 

kıştıncı bir madde sürüp bağlamak da mevcud bulunan bu korku temayülünü 
onu korumak için en iyi bir usuldür. pek küçük yaşta o kadar fazlasile geniş

Her kadın bilmelidir: 

ipekli bJuzlarlıı~ ;pekli er' e1c 
gömleklerini n< sıl ~urutm h? 

Okuyucularıma 
Cevahlarım 
Be§iktaşta Bay .s.2 e: 
- ·Bu aile kı7larını bnna verecek

lerdi, hatta nikah hazırlığına da ba~
lamışlardı, fakat sonra ışi sürüncemiye 
döktüler, bir ay s:ıbrettim, ıki ay sab
rettim, sonra kızdım, vazgeçtim, fakat 
elan mertıktayım, bu tarzı hareketi tu
tuşlarının sebebi ne olsa gerektır?> di
yorsunuz. 

yırlı iş, hele gönül bahsinde kolay -
lıkla yapılıvcreni, olup biten dir, SÜ· 

rünenin arkasından çapan oğlu çıkar. 
Bunu unutma, ikinci bir teşebbüsün • 
de de pürüzü az olanı bulmıya çalış. 

Bu türlü C!)'a asıldığı yerde ekseriya 
~l·klini kaybeder. Üt.ü altında da ya gü~ 
düzelir, ya hiç düzelmez. Bunun için 
doğrudan doğruya ipe asmamalı, bir ko
lundan öbür koluna beyaz bir şcrid ge. 
çirmeli, bu şeridin b·r ucunu çamaşır ipi
nin ucuna rnptetmelidir, öbür ucunu da 
gergin bir şekilde gene çamaşır ıpıne 
bağlamalı. Bu vaziyette kuruyan ipekli 
bluz veya gömlek hem olduğu gibi kalır, 
hem de çabucak kurur. 

letiyor ki, ileride, alacakları bütün müs
bet düşüncelere, bütün tahsil ve terbi· 
yeye rağmen, her hususta korkak ve hu
rafeperest olmaktan kurtulamıyorlar. 

Nasıl ki birçok nevroz. tezahürlerinde ve 
liatta intiharlarda bu çocukluk hatıraları
nın izlerini arayabiliriz. Yaratılıştan çok 
mariz bir ruha malik olanların böyle tcl
kin lere niçin diğC!l"lerinden daha fazla 
kapıldıklarını ve bu tesirden bir derece
ye kada:- niçin sıyrılamadıklannı izaha 
ise hiç lüzum yoktur. Burada realite bir 
f atalitc kadar kuvvetlidir. * l!i$arda Bay S ~krii.ye: 

Bence iki kızın arasında tereddüd l'repimız çocukluğumuzda ninclerimiz
den birçok masallar dinlemişizdir. Bun
ların içinde, demin söylediğim gibi, ihti
mal çok korkunç olanları, devli, perili, 

alCJt cinli, şeytanlı oıan1ar1 C1a vardır. l' aı.ı • 
yalnız bu kadar mı? Bu korı:u r:pcr bit 
varı içinde b;}hassa bir dudagı goktc', tr 
dudağı yerde Arab cadıları nasıl unu ı1l 
biliriz? Ben bir tanesini hala unuta 11111

11
e 

vı.? henüz • altı yedi yaşımda iken :ı~ırı 
annemden dinlediğim bir Arab kn e• 
masalının bir levhasını, kulağımda 11 ~rıe 
min sesile her zaman hatırlanın. ,A bi 
annem cahil, fakat' bütün nineler gı • 
çok müşfik bir kadındı. Y nlnız, anla~ı 
lan, saf dü§ilncesi ve ruhile masaJl rı,, 
her zaman iyi seçemiyordu. İş~e torı.ı~ • 
na anlattığı o Arnb cadı masalı da b 
hırdan birisi idi. 

Ben küçücük başımı Ol}Un dizine : 
yar, gözlerimi kapardım. Dışarıda, J{ı ti'· 
çeşme'run şımdi bir yangın yeri olan t1 
maz sokağında kı~ gecesinin rüzg5r 8 

0 ulurdu ve anne annem hikayesinin c 
korktuğum yerini anlatırdı: ltl" 

- Arab kar!-511 başı yerde, ayakları et 
vada, ellerine basa basa yürüyordu. Ç 
meden dolduracağı kocama"l testi ıı 
yaklarının üstüne oturtmuştu. Yürürl': . 
kalçaları iki yana davlumbako d ıw 
kos! Davlumbako dandakos! diye s 
nıyordu.:t P 
Masalın bu )'erinde ürpererek )'ll 

5
, 

koyun döner ve korkumdan başımı b~ 
bütün ninemin dizleri içine gömerd~ı.J· 
Kulaklarıında da sesler sanki buyuı 

0 
Davlumbaka dı:ndakos! Davlumb 

dandakos! ,. 
Hiçbir manası olmıyan ve b~ki .dr ;eıı 

deki Aı:ab bacının bozuk zencı dılıtı pıl 
ninemin masalımı bir yadigar kalnll hll' 
korkunç cDavlumbako dandakos, sa' iLi' 
sı, esrarlı ve dchŞetli ritmi ile çocııl< J 
ğumda kim bHir kaç gece rüyalarırfl 
bile çınlamıştır! J<l 

Allah rahmet etsin, öyle sanıyorulf'I ~! 
anne annemin bu masalı bende ilk r t r' 
f · t ·· · ·· ht I uc:lll acıası ecessusumun ana arı o m d• 
Bundan başka, Ziirnrütüanka'nın ~ 1 :ı.ıı 
ları altmda kararan ve gecesi hiç gut 

(Devamı 10 uncu sayfada) .--:::' 

* Keş! edemem oğlum, d iy<'ceğım, iç
lerinde yaşamıyorum, so:deri:ıi dinle
medim, akıllarmdan geçeni bılemem, 
fakat muhtelif tahminlerde bulunmak 
mümkündür. 

eden ~rkPk hiç birini sevmiyor de -
mektir. İkis ni de bırakıp bir üçüncü
süne> bakmalıdır. Ask tereddüd bilmez, 
muhakcmo ile hıç aliikası yoktur, mu. 
kayesc yapmayı hatırından geçirmez. 
Onun için en güzel, en sevimli, Pn şı
rin ve .. en faydalı olan sevdiğidir. 

Bacalısızın ınasllaralıhları : Yerli mallar sergisi,de ] 

1 - İzdivacın derhal yapılmasına 
rnfıni teşkil eden bir eksiklikleri var~ 
dır_ 

2 - İkincı bir talihle müzakereleri 
vardır. 

3 - Senin şahsınn aıd tcreddüdleri 
vardır. 

J.'akat mademki bir defa kararını 

\'ermişsin, üzerinde. fazla durma, eski
den kalına hir nta sözü, iyi iş güç ve 
ıceç olur, derdi, amo. sen inanma, ha· 

* lzmtrde Ba!:an (H. P.) ye: 
Bu meselede kurar vermek mes'uli

yetini üzerinize almayınız. Mademki 
gözönündc bulunan iki şıkkın ikisi de 
sizce müsavidir, bırakınız, tercihi er • 
kek yapsın. Bu takdirde netice tah -
minine tevafuk etmiyecek olursa sizi 
muahaze edemez. 

* Ed rncdc Bayan (K. D.) ye: 
Kanunen hiç bir mahzur yoktut, bu 

şekilde hare.ket edebilirsiniz. 

TEYZE 

lJ ..... 
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Profesör· l\llazhar Osmanın 
bir yaprak hatıralarından 

~laha daha yakın - Çalıdan Çınara - Bol günef, bol kar, temi~ --------------------------------------~ 

ua - Cennetkaya - En gilıel •por - En güzel manzaTa - 2200 Hakiki suçlu bulunmuş, Subhi Paşanın gene bu adam 
metre - Kmla ateı yarıııyor. 

Yazan: Kayakçı 
yüzünden Enver Paşadan dayak gediği anlaşılmıştı 

2200 metrede daima buzlarla ôftilil kulübe 

~bnau Kafkasyada Hazer denizi kıyı· f 
dan garba doğru, gittikçe yükselen 

~ler vardır. Bun?ar yüz kilometre bi
~ tutnuyan bir genişlik içinde dört beş 
de ?tıetreyi bulurlar. Yalçın yamaçlar, 
lııı~lıı ve köpüklü dereler, çağlıyanlar ve 
tı:ı Utlara gömülü ormanlar dünyanın en 
ta~l olduğu kadar en heybetli manza-

l> tı~ı yaratırlar. 
lenı enıze yakın vadilerde, uysal, biraz 
~I heı ve yu"vasına çok bağlı olmıyan 
lla k_ ~turur. Fakat dağların yamaçları· 
IQ ~ıvılenmiş gibi duran, gerçekten sürü 
~ tf.i kartaUarın yuvalarını andıran köy
~ halkı. pek acar, çevik, yılmaz ve hür-
~te düşkün insanlardır. 

ltt:ağlılar ovalılau. karşı şöyle övünür· 

• Poto Şlnasl -
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Bundan evvelki kısımlarm 
hulasası 

M:ızhar Osman anlatıyor: 
O zamanlar (yanı umumi harbden ev

vel) Tevrlk Riişdü Araa sıhhiye teftiş he
yeti relslydl. Bir gün başheklml bulun
duğıı:n Şişll emrazı akliye ve asabiye 
hastanesine geldi, mekteb arkadaşımdı, 
bu rlyarettnden dolayı büyük bir sevinç 
duydum. Bana tett.ı,,lnin sebebini anlat
tı: 

Tarsus meb'uau Subhi paşa .sıhhiye 
mfidfıriyetıne bir mektub gondermlş gfı
ya şı.,udekl hastanede benim rlyas;tlm
de her gece işO niiş Cılemleri yapılıyor, 
rezaletler oluyor, Hanedanı ali osmnna 
menrub sultanlar bile bize t.şUrak edl
y~rmuş. Kan tepeme sıçradı, Tevfik Rüş
du tettlşinl yapıp beni temize çıkardık
tan sonra fırladım, Subhi paşayı araına
ğa b:ışladım. Meğer bir vapura atlayıp 
Tarsusa hareket etmiş. 

Sıltıntun büsbütün arttı, ne yapacağı
mı şaşırdım, düşünceli ve muztarib bir 
halde eve geldim. Ertesi sabah Tevfik 
Rüşdilnün evine glttlm, kendisini alıp 
beraberce daireye glttık. Dosyadan mek
tubu çıkarttım, tedklk ettim. cŞlmdl an
lıyorum 11 dedim. Sonra gene onunla has
tnncye gittik. Asistanlardan birine Bay 
ıA .•••..• Yl göreceğlmlzl söyledim. 

(Y a.zı devam etmektedir) 

Enver JlaJQ 

yerine gPti:nıeğe giden hademenin yo
lunu kesmişti: 

- Ne hakkınız var? Benim mahrem 
evrakımı k::ırıştırmıya ne hakkınız var!. 

Sükünetimi kaybetmeden sordum: 
o11ı1WW - Ya si1ln doktor bey? Başkalarının 

Dımaği bir buhran geçirdikten sonra başını rlerde sokmıya ne hakkınız var? 
bir daha şuuruna kavuşamamıştı. 0 sı~ Derhal, tecavüze niyetlenen hasta
mda da, hastanemizde tedavi olurunak- yı yakalıyım iki zorlu hademe, cA• be-
ta idi. yin, az evvel kalem bile tutmadığını 

~.~Biz sizden daha üstün, Allaha daha Ev'a"rlları b .. h tt ld • . . I söyiedif!i ellerini güç halle muhafaza 
""tnız. ç·· k.. .. k ki . ugun aya a o ugu 1çın, d b·ı· l d fi· . un -:.ı yu se erde oturuyoru7~ ismini meskut g f.. b k c e ı ıyor ar ı. 

k~ _ııun Uludağdaki mevkiimiz hiç şüb- eç ıgım u manya O sırada serbest kalan diğer hademe 
"'Sı~ "" 1 k f d k"" d doktor, hepimizden aşın bir şefkat ve d . .' . ı· . cA b ı"n fit ~"ızı topra la o uranın Ka ı oy e . . .. _ c cmrımı yerme ge ırmış, • ey 

Utana karşı·. Yürüyüf • f'oıo şınası • ıht~rr.am go:-uyordu. • 1 b d k" k". dl .. - d d d gu· • oo a ın 3 ı agı arı, onun e ur u -
~Ben Ankaraya daha yakınım! Diyebiliriz. Fakat buna ragmen de, herkese za- muz masenm üzerine yığmıştı: 

hıttı f!nıesine bile nisbet edilemez. Fakat Muallim Şinasi her fırsatta fotograflar rar vermiyc Çabalamaktan kendini kur- Onlar arasından laalettayin bir ka-

1 ka!ŞılaştLrdı. Ona, maceramı, olanca t~ 
:ı ferrüali'e anlattıktan sonra: 

- Görüyor musunuz paşam? dedim, 
az kals•.n, ömrümce acısını çekeceğim 
bi!" cinayet işliyecek, size el kaldıracak
tım.! 

Bittat.i hi~bir şeyden haberi olmıyan 
Suhhi paşa. temiz bakışlı gözlerini klr
p!ş~ırank U7.Un uzun güldü, ve: 

- Bu, dedi, benim, aynı deli yüzün
de'\ atlattığım ikinci kazadır. Dediğiniz 
gibi, bu deliler, tımarhanelerde yaşıyan 
en tehlikeli mahlUklardır • 

Hele bu vartaları bizzat atlattıktan 
so:ıra, bu kabil manyakların, tarihte 
çrık korkunç hadiselere sebebiyet ver
dikleri hakkındaki iddianıza da hiç te
reddüd etıneden inanırım! Bundan bir 
sene evvel, bir gün Meclisi Meb'usana 
.giriyordum 

Arkamd:Jn: 

- Pi'rl.pon ... Bana bak! di~·e bağıran 
hiddetli ve yüksek çıkan bir ses dı.yun· 
ca durup geri döndüm: 

Em·er paşa ... Her zaman, her gördü
ğü yerde, ellerimi, yanaklarımı, öpen 
Enver paşa, büyük bir hiddet içinde ü
zerime doğru geliyordu. 

Ağzımı açmama, hiddetinin sebebini 
sormama \•:ıkit kalmadı. Yüzümde ar
ka arka:ıa yarım düzine tokat şakladı. 

Ben bunl.mn maddi manevi acısile 
kerdimi kaybetmişim! 

Ertesi giL'l, Enver paşa beni ziyarete 
gelJi. Kusurunu affettirmek için, ne 
yapaca~ını nt! söyliyeceğini bilmiyor
dıJ. 

- Bakın ... dedi... Şu mektublara ba
kın ... 

Mektub1an uk~·unca, aynı hayreti 
h,, a :-ağmen, gece uyurken yürekleri- çekiyor. Sonra dinç, çevik ve hızlı bir taramıyordu. g·ıtiı çek'irn. O kagı-d, cA• beyin oğluna 
"l.!~d d ı b""n de duydum: 
~ e duyduğumuz hisler gene içimiz- kayışla çamlara doğru giderken bizi .a • TPvfik Rüşdü ile birlikte yanına gir- yazdığı bir mektubun müsveddesiydi. 

... gmlıktan uyandırıyor: diğimiz zaman, yatağının içinde iskam- Altında imzası da vardı. Mektublardan birisinde, benim im· 
llı.ı k ır. ı 1 b.l f ı kl ıd·· B" · ·· zamla yeniln,ez, yutulmaz, küfürler, 

l. tada güneş daha erken doğuyor gi- - Haydi arkadaşlar, ayaı>a.... ı a ı açma a meşgu u. tzı gorün- Onı\ dikkatle gözden geçirince, bü-
"l. Sa ı d · k b·ı k" • dl hnkaretJer, ütiralar, ithamlar savrulu-,. at yedide kalktığımız zaman dışa· Şimdi onar kişilik gruplar ha in e ya- ce. ıs am L agı arını toplayıp yas- yük bir sevinç içinde, ve ikinci defa 
~tl bol aydınlık içmrleydi. Sekizde kah· I!laçlardan vadilere süzülüyoruz. Çamlar tıgmın alt:na soktu, ve: olarak: yo:-du. 
f.t.tı~a oturduk. Dokuzda otelin önünde arasından kıvrıla kıvrıla geçiyoruz. E- - Hoş geldiniz! _ Tamam! diye bağırdım. Halbuki aynı yazile yazılmış olan di-
' iltıaı nıarşını söylüyorduk. Çalı üstün· sen rüzgar §akaklarımızı sanki buzdan Dedı. Sonra cebimden çıkardığım mahud ğrr mektub, benim mecliste tokatlaru-
' çınarın tepeEine çıkan kuş daha coş- bir elle tokatlıyor, fakat biz onu duymu- Tevfi~ Rü<jdÜ, eskiden tanıdığı dok- mektub müsveddesini Tevfik Rüşdüye ~ırr.dan bah~ed!yoı: ve o ilk mektu?u 
~ \'e hevesli ötermiş! Biz de öyle ol- yoruz bile... t-0 .. u selambdıktan, ve hatırını sorduk- uzattım: oa, sırf bu netıceyı almak maksadıle 

luk. Önde gidenin açtığı iz üzerinde, çelik tan sonr:J. bir ona. bir de bana bakıyor, - Şunlan dikkatle bak bakalım! ~n~ ünzamla kendisinin yazdığını 
~~?tılar, bol tüyleri kara salkımlarile raylar üstündP. kayıyor gibiyiz. İlk an- kestiremediği neticen·n bir an evvel Tevfik Rtişdü, merakla elimden lde- bı!dırıyordu. 
~ Ulu kocaman ve sivri çiçek yığınları· tarda 0 kadar güç gelen bu iş şimdi bir gelmesini bekliyord_u. Bay cA• ya: ı ta kaptığı iki mektubu gözden geçirir Bu ikinci mektubun altında da, Ad· 
~tldınyor. uçuştan farksızdır. - Dok~or . dedım... Tevfik Rüşdü geçirrnPz: nan BcyP. sizin aleyhinizdeki mektubu 
~ 01 kar üstünde bol güneş ve temiz Güneş bembeyaz bulut yığınlarının u- Beyefendi senin künyeni istiyor. - Hayret... dedi. gönderen delinin imzası ve adresi var • 
~~'l içimize sındiriyoruz. cunda yavaş yava~ kalayından sıyrılan - Benim künyem sizde vardır. Lüt- Ve iliıvc etti: dı. 

~b~lı ve kapalı kalmış bir insanın bir- kocaman bir tepsiyi andırıyor. fe!l kendisine veriniz. - İki m~ktub da ayni elden, ayni Bittabi tun&rhanede bulunan bir in-
~tu ıre alabildiğine yeşil bir çayıc gör- Artık otele dönüyoruz. - Şimdi dosyaların karıştırılması u- ka!emd~n çıkmış!.. Yazılar birbirine tı- sanı hareketinden mes'ul tutamıyaca· 
>llt kı zaman duyduğu koşmak hevesile, Son defa 2200 metredeki kulübeye, 0 • zun iş. Lutfcr. kendiniz yazıverirseniz!-. patıp uygun' ğı'!lız için hiç sesimizi çıkarmadık! Ö: erimiz çırpınıyor. nun üstünde sert çırpınışlarla dalgala- Du talPb, cA• beyin kansız be . . Bunun tahakkukundan sonra, orada 
h.' eoleye kad r d t · ı · t k nzını 1 k . · . k 1 t A b Biz de Tevfik Rüşdü gibi aynı duayı "il a ers emrın en yap ı . nan al bayrağa bakıyoruz. büsbütiin soldurmuştu: yapı aca. ışıınız a mamış L c • eye 
' Ankarayı bırakıp geldiklerine piş- Oraya da çıkmak istiyoruz ve soruyo- _ Ne mü asebet' d d' B . "k" gelince, o. l:..u cürmü meşhudun mu- eltilc: 
>~la 0 lanlar şimdi sevinç içinde kayı· ruz: satır yazı v:zacak · ha~d~· ·· olmenı~ 1 1 vaffakiyetle neticelenmesi üzerine, hır- - Al~ah cümlemizi bu kabil manyak· 

, t: _Ne zaman? bilrni · • , adıgımı smrlan kuskatı bavılmıştL la··ın şe:::-rinden korusun! 
aı \raıı h. d.. t tl ~ı b l yor musunuz. A 1 1 d k~. k d" · · i N d · · ' M h O b -., e a ı unyanın en a ı eg ence- Kulübenin üstü her zaman uz arla a··ıd·· . n :ı.şı ıyor u ı, en ısını z yarete e E'rsınız. az ar sınanın u 
~ı .. ~ güzel sporu budur. Yapmadan tadı örtülü o!urmuc. Zaten çatısı bile görün- u um. gplen Mt"b'1:s ahbab1arından birisinden macerasını öğrendikten sonra, bizim 
:"§ıltnazm ı 

1 

~ k .1 . b. - Eğer l::tı idu:anıza inansavdım, size tı· b" d M 1. · M b' k" • 1 d d · · tl t k hı. ış. mu··yor ve yalnız apısı e penceresı ır J a.,+e ı ır e c ec ısı c usan• agı-j "' avm uayı avm samımıye e e rar-
~ ~ l cG<.'çmis. olsun!• derdim. Fakat beıı el- - . . . llt or ardı. karaltı halinde göze çarpıyor. İçinde bir dı edinen ~A• bey, mahud mektubu larnamsı'Tlız.:ı imkan \'ar mı? 

~,_?' buçuktı\, yemeği hayatımızın m tek oda ve bir de soba varmış. Oraya ay- lerinizdc hiçbir sakatlık olmadığından yazmış, ve biçare Subhi paşanın imza- s o 
«ınrtlı · t'h ·ı eminim!.. - N -~it .. ş. ış ı ası e yedik. da bir kafile çıkarmış! sile Adnan Beye göndermiştL 

....._ ~UJde verir gibi söylediler: Bakalım bize kısmet olacak mı? •A• bey, hiddetle yerinden doğruldu: Tevfik Rüşdü, bunu öğrenmenin hay-
l'e1cŞıtndi Cennetkayaya çıkacağız! Otele girdiğimiz zaman epeyce yorgun -: Size yalan. söylemiye. ne mecburi- rcti içinde bana: 
l'e sı~a olduk, yola düzüldük. fakat sabahkinden daha canlı, daha şen 1 ychm v~r. Bc~ım eller~ı~ _ne. halde - Peki ama, diyordu, bu adamın bu-

ttıq •.• ~. ııde pırıl pırıl bir gu··nec: mas- ve mes'udduk. bulunduqunu stz benden ıyı mı bılecek-vı b Yt nıı ynpnuıktan maksadı ne? Senden ne 
}'il~ k ır gok ... Dört yanımızda bembe- Sobunın karşısına kurulduk. Kapağını s111iz? Eller~-n tutmuyor diyorum size... i:; iyor? Aranızda ne var! 
~\t. ;~ıa Y<'myeşU çamlardan bir dekor 1 açtık ve ona bir ocak manzarası verdik. Derı, bir has.ta k~r.şısm~a bulund.uğu- Hak"k:ı.ti anladıktan sonra, geri ka
~ı gö ~a~ıda Ulud~ğın en yüksek nok- O neş'c:li neş\•li yanıyor, alevleniyor. mu uııutn:a~.ı~:m ıçm, hıddetl~nmıyor· lan düğamleri çözmek kolaylaşmıştı. 
gtbı tünuyor; göklere doğru şahlanmış Bı"zim r.eş'em!z ondan daha iistün. dum. Avnı sukunla cevab verdırn: 
~ . 'l' c:.uerek izah ettim: 

Mwr müvaridatına konulan dang 
tedbirleri kaldırıldı 

Mtsır limanları müvaridatına konu
lan dan~ hı..stalığı tedbirleri kaldırıl
mıştır. Mıs:rda 7 kanunusanidenberi 
dang hastalığı görülmemiştir. 

6 memurluğa 30 talih 
~ l'ij k~.Pcdc bir kule ve kulen·n üstün- Dışarıda sert r.izgar eserken, belki de - Siz, d.;.ha üç gün evvel, yanmızda-
(Ce t un şerefli bayrağı dalgalanıyor. karlar favrulurken. bız iliklerimize ka- ki odada yatan mefluc hastanın mek- - Bu adam manyaktır. Manyakların Gümr~\klere alınacak altı yeni me-

tl.ıtı. ı.~netkaya) adı buraya o kadar uy- dar tatlı tatlı işliyen ılık bir hava içinde tubunu yazmıştınız. Bu oda da karıştı- tü .. Jü tiirlü manileri vardır. İçlerinden 1 mur için dün gümrükler başmüdürlü-
"' "!. • k birçokln.rı, tıbkı cA• bey gibi, kıskan- ğünde b;r imtihan yapılmıştır. Bu im-
~E:ti ·· gülüşüyoruz. rıı:.rsa, aleminizden yeni çıkmış b;rçok 

~ltıı Ye bakıyoruz: Tatlı yamaçlar, irili İlk insanlar da ateşe ilk kavuştuklan yazılar bulunabilir. Bu da sizi rnahcub dıb;iarı, ho~~anmadıkları kimselere fe- tihan& 1 O hnyan ve ıo erkek iştirak et-
cı~lt ()~adiler, yüz metre kadar aşağıda vakıt sanırım kı ancak bu kadar· haz <iuy- mevkie di.işürür. r.a!ık etmek isterler. mlşlir. İmtihan neticesi birkaç güne ka-
~ &on ek beyaz bulut yığınları ufukla- muşlardır! «A» bey, bfü:bütün çileden çıkmıştı: Bu arzu onlarda bir hastalık hnlinde- dar alfı.kad:ırla::-a tebliğ edilecektir. 
llQ~ attsuı. rnginliğıne doğru hallacın he- Uludağ tezad san'atının ne güzel bir - Siz, dedi, benim yazdığıma, çizdi- dir· Aksu bugün geliyor 
)al'ıtrn ığı kocaman pamuk kümeleri gibi örneğini veriy:>r: Burada birb•rlerinin ğimc ne kar:~ıyorsunuz? .. Yalan değil... Ve cA .. bC'yin bu suikasdi de, bu has- Evvelki gün Sinoptan kalkan Deniz-
~ lrısa~\> _ can düşmanı olan karla ateş, bıze kendi· Üç gün evvel. dediğiniz .mektubu yaz-, tnl•ğın tabii tezahürlerindendir. ) ollar idaresinin Aksu vapuru bugün 
GrıYanı u guzcl manzara karşısında !erini daha çok sevdirmek için sanki ya· dı'!ı. Faltat şu anda ellerım tutmuyor! Şaşıran, fakat beni müsterih gördüğü limanunıza gelecektır. Vapur doğru 
~llınu nd en tat!ı eğl('ncesini, en güzel nş ediyorlar. Onun!a münakaşayı uzatmanın ma- içir. de !lJemnun olan Tevfik Rüşdü, e- havuza çekilecek ve esaslı bir surette 

-'caba b a nerdeyse unutacak! Soba başında bir ders yaptık: Karın n:ın kalmamıştı. Arkamızda duran ha- liıni sılwrkcn: tamir eıli1ecektir. 
~İ~lik u Ce>nnet dekorunu bütün renk,• teorisi \•e kayak ağaçları... demelerden birisine emir verdim: - AI:ah, dedı, cümlemizi bu kabil -------
~t!nı b·ve güz<'lliğile anlatabilecek bir Sonra tekrar binbir gece masallarının - Şu ka~ıdaki dolabı aç ... «A• be- m"lnyaklarm şerrinden korusun!. Bir k3 c'ın pencere-ten lol,ağa df ~til 

~ı.ın'a hı~ fırca var mı? kırk şilteli yatağına! yin kit.ahlarını, defterlerini buraya ge- İşln gnrib ta.rafı, bu hakiki hikaye bu Kumk.lpıda oturan 45 yaşında Rübe ismln-
ıç k d" bl.r kadın evlnln pencere c:ımlan111 sller-

....._ li çe inmeden ve düşünmeden: Deliksiz, kuştüyü kadar hafif ve rahat tir'·· karlar:a da bitmedi. Ondan bir müddet ""n sok~~a duşmüş, vucudfinun muhtelif 
ayır... bir uyku... cA• bey, yerinden fırlamış, emrimi sonra, Lir tesadüf beni, Subhi paşayla ye"lN'l!lden yaralanmıştır. 
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Sinema yıldızları 
mes'ud olabilirler mi? 

R. K. O f'adyo yıldızlantldanı Lupe Ve Zez Bir çiçek iki böcek filminde 
Meşhur sinema yıldızı Lupe Velez - Peki ... Bana ne için bu suali tevcih 

geçenlerde bir gazetecinin fU sualine nia- ettiniz? ••• 
ruz kalmış: San'atkiirıl' cevabı ili olur: 

- Madmazel mes'ud musunuz?_, - San'atkiırm chayır mes'ud değilim• 
Lupe Velez gazeteciyi baştan aşa· diyeceğini umacak olduğunuz takdirde 

ğı süzmüş ve şu eevabı vermiş: siıi cidden nev'i şahsına münhasır bir a-
- Sinema yıldızlarından birine bu su- dam olarak telakki etmek mecburiye~i."1-

al irad edilip te cEvet, çok mes'udum ... • de kalacağım ... 
cevabını vermiyenini tasavvur eder mi· - O halde okuyucularıma sizin fikri-
siniz? Buna kltsik cevab derler_ nizi ne diye bildirmeliyim? .• 

Çok meraklı bir adam olan gazeteci - Okuyucu!arınıza dersiniz ki: 
bununla iktüa etmez. Sevimli artiste cLupe Velez çok mes'ud olduğu-
c!er ki: nu iddia ediyor .•• O kadar •••• 

,.._,..,,.,,..., .. ~-. .., 'r ,.... 

Fernandel Hollyvood'aJ Paula Vesseley 
Neden gitmek~ \ Doktorluk 
istemiyor? .1 Tahsil ediyor 

Framız komedyeni Fenuındel 

Hol1ywood'dan hoşlanınıyan san'atkar
lardan biri d{;' Fernandeldir. Mumaileyh 
diyor ki: 

- Hollywood için bana birçok ve r.ıır
lak mukavelenameler teklif ettiler. Hep
ıini reddettim. Şöhret bulan bir Fransız 
san'atkan Holiywood'a giderse orada o
nun bi.itün cnsare. sini çıkarırlar. Tıpkı 
limon sıkar, gibi ... Maksad Avrupaya av 
detinde artık kıymetsiz bir san'atkar ol-
5U11 ve Amerikan filmlerine karşı reka
bette bulunamnsındır. Bence Hollywoo;:l'a 
ancak mem!Pketinde para yapaınıyan 

Paula Vesseley bir filminde 

Meşhur Avusturya sinema yıldızı gü
zel Paula Wesseley büyük bir filmde bir 

tjb fakültesi tslebesi rolünü · yapacaktır. 

Rolünü bilerek yapabilmesi için Paula 

Wesseley bir aydanberi Viyana üniversi

tesi tıb fakültesine devam etmektedir. 

Filmin bir sahnesi üniversitenin büyük 

salonunda çevrilmiştir. Figüranlığı uni
versite talebeleri yapmışlardır. Kumpan

ya bu talebelere figüranlık ücretlerini 

cusulen> ted1ye etmiştir. 

ltfaiye neferi sevdiği kızı, babasın
dan istemiye gidiyor. 

____ ................................................ " 
Ondü'.a~ yon 

Berberdeki müşteri - Iki saattir uğ
raşıyorsunuz.. saç
larımın ondülas
yonu hala bitme
di mi? 

Berber - Darıl
mayın ama bayan, 
şu elinizdeki polis 

romanını bırakmadıkça akşama kadar 
da bitmez.. ben bir yandan kıvırıyorum. 
Siz romanı okuyunca saçlarınız yeniden 
dimdik oluyor. 

o 
Haksızlık 

- Bu balıklar, çok fena.. bayat hatta 
~ kokmuş .. 

. . 1:X • ; .& - Bayan fazla 
':I ~J..J., haksızlık ediyor-

~ , ~ stınuz. Benim için 
• ·;~ ~ -~ · . " fena bir şey söyle-

~;i~.,..... nıiş olsaydınız za-
. rar yoktu.. çünkü 

lazım gelen cevabı verirdim .. fakat za
vallı ağızsız, dHsiz balıklara onların ce
vab veremiyeceklerini bildiğiniz için ha
karet ediyorsunuz, değil mi? 

o 
Hangisi? 

- Bana güzel bir aşk mektubu yazm?Ş• 

~ '-f;'\I büyüklüğünü; onu J 
-;;:n sınız.. sevginizin 

'J;J' ... 1 okur okumaz öğ-
1 · rendim. 

~ , - Acaba hangi-
0~~~·;.ı;, .. ~,__,,, .... ;;; . sini size gönder-

~ ....,, . )~ 
dim? Hayatım oi-

ye başhyanı mı, yoksa biricik sevgilim 
diye başJıyam mı, yoksa ilk aşkını diye 
başlı yanı mı, yoksa? .....• 

• 
Karınız olsay ··ım 

Kiracı - Eğer 

siz benim kru'ım 

olsaydınız.. emin 
olun eve adımımı bile atmazdım. 

o 
Ne sebeb var? 

Atıyordu: 

- Bir gün sekiz yüz metre derin1iğin
de bir uçurumun kenarından aşağı bakı· 

yordum. Başım döndü ve müvazeneml 

kaybedip aşağı düştüm. 

Sordular: 

- Ölmedin mi? 

Cevab verdi: 
- Hayır, hem ölmem için ne sebeb 

~ 
iLKBAHARDA 
Sormadım ona: «Neye? •• u 
Anladım bahar diye, 
Saçlarının rengini 
Benzetmiı papatyaya •• 

Ne güzel bebek gibi, 
Dünyada bir tek gibi; 
Atladı daldan dala 
Uçtu kelebek g"bi .. 

Elleri minicikti. 
Eşi yok biricikti .• 
Kırmızı dudakları, 
Sanki bir gelincikli. 

Kalmasın bir kenarda •• 
Herker. onu arar da. 
Söyleyin, sevilmez m!? 
Böylesi ilkbaharda.. * * 

- Bu val"zler benim değil .. 
- Affedersiniz bayım, size çok ben.-
ziyorlardı da ... 

ErK~tt - Yarın akşam radyocıa kon,.. 
ferans vereceğim için şimdi ekzersiz 
yapıyorum. 

- Kocacığım yeni elbiıemi nu&I 
buldun? 
-- Ay, ben seni §e/faf zannetmif-

Şık avukat - · Mantom nl1$ll J(aj 
ğım .. bu senenir.. modasına uygttfl 
ğil mi? ~ .................................................. ....,-

Roptab i kusur 
- Sizin yeni robu, kusurlarını 18 

etmesi için terziye 
götürüp bıraktım 

bayan. 
- Yeni robu-

mun hiçbir kusu
ru yoktu ki.. bana 
tastamam geli
yordu. 

- Olabilir bayan, fakat ben gıyd; 
tam gelmedi. Koltuk altlarını birsı 
buldum. 

• 
Müteessir olm~mış 

- Çok hızlı konuşuyorsunuz.. 
- Affedersiniz.. 

evvelden haber 
vermeyi unuttum
du. Hani bizim es
ki hizmetçi var 
ya.. onun kapıları 
dinlemek adetidir. . di 
Kulaklarına bir hastalık geldı . . ?Jfldı~ 
ğır iştiyor. Kapıyı dinlerken soyJe ıı1 
rimi duymazsa müteessir olacak .. 0 

.,orı 
teessir olmasın diye hızlı konuşuJ 

• 
Ne iyi 

Erkek - Bak, son tel saçım da bil 
bah düştü. Artık 

tam manasile saç· 
sız kaldım. 

Karısı - Ne iyi 
ne iyi.. senin ber
ber parandan, ta
rak parandan ya
pacağımız tasarrufla ben, haftada 0 
berbere gider, saçlarımı boyatır, 011 

yaptırırım. 

• 
Alı~ınca 

- Bay Baha, siz bana ilk defa 
aşketmek teşebbü

sünde bulunduğu
nuz zaman çok kı
zacağım. 

- Ya ikinci de
fada bayan? 

- O zaman iş 

değişir, alışmış oi.unım, kızmam. 

• 

ııiP 

Müjde ~t~ 
d. e! 

Evlendiklerinin kırkıncı yılı i 1
• 

karısını gördü: 
- Sevineceğin bir 

karıcığım. 

, 
müjde vereel 

- Söyle, nedir? br 
- Hani evlendiğimi1. zaman sıaı>' 

diye ettiğim yüzük var ya .• 
- Evet ne oldu? ~f 
- Onun son taksitini dün 6 ol' 

Dilndenberl tamamile şenin ınalJJ> 

san'atkarlar gidebilirler. Bu suretle bir 
§ey t:kayıb> etmek tehlikesi yoktur. 

Paula Wesseley'in partöneri, 

san'atkar Pet,,r Petersondur. 
h Var., tim .. 

meş ur ~·~------------------------~---------------------------------------------------=---------
muştur. 

Pauletta Godda~d'm filmi 
Meşhur san'atkar Charlie Chaplin'in 

karısı olduğu rıvayet edilen ve (Asri za
manlar) filminde bu san'atkar ile birlik
te mühim rol yapan güzel yıldız Paul~~te 
Goddard Jlo)lywood'da cUnited Ar • 
tish kumpanyasile bir mukavele imza
fornıştır. Du mukaveleye göre bu yıldız 

c.Gone with t!'ıe wind• adında yakında 

revıfü•cek ok n büyük filmde baş rolü 
yapııcaktır. P.ıulette Goddard'ın bu rcılü 

yo.pması cliğPr ı; :n mo yıldızlarının l<ıs

kançlıklarmı t2hrik etmiştir. 

Simone Simon'un bir rer'di 
Hollywood'ı.la film çevirmekte olan 

güzel Fransız sinema yıldızı S imone Si
mo!ıa ! adyoda bir çeyrek müddetle ,~rkı 
si:iyJemek iızere radyo kumpanyası 

.90.000• frank teklif eylemiş ise de Si
mone Simon bı.ınu kat'i surette reddet
miştir. 

Paul fluni Atinaya re1iyor 
Atina 2 (Hususi) - Meşhur sinema 

artist: Paul Muni'n in Atinaya gelmek ü
zer(' Pnristrn hareket ettiği telgrafla bil
dırilmcktedir. 

- BıyıJuı.ı_. 
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1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Onu 1apan adam hıtemed ~,lilllii Satın a.lıoıı adam kullanamadı 

Kullanan adam görmedi. 
B.ı nedi. ? .• 

CEVAB :' TJbut 

me1e'e1i 

o-.ı.•ıo ... ı-o=s 
' "2t10 ... 2 - 1 : 5 z .ıt2tıo-.-2-2::-s 
3112tıo-2-3,.5 
4"2110-2 - 4: 5 
5112•10-2-5:5 
!> -2·10+2-b=~ 
7 .ıı 2 ı ıo ~ 2 - 7 = s 
8A2t10-c•8:~ 
qAz•ıo-2-9:5 
10. 2 dQ-.-2 ~ta::-

Loııdrah demir Samuel Henning• 4 ı..----------...~ 
Ha:ıı:ıran 17.38 de Jnıı ıliz Krallatınrlan Üçuncü 

Geroge'un d<-td'IJfu ıenede, günde, aaııtte ve ayni mahııllede 
do.;du. Kralın b~ 1iy2iti ıtün bir mağan açtı. Evlenditi gün 
evlendi Ye tıbkı Kral Gcorge gibi d_okuzu otlan altıaı 1.ız • lıııak 
W:ere 15 eoeutu oldu. Gene Kral Gcrorıre gibi, 251 Haziran 1820 de 

ayni eii.ı " saatte ve ayni kıı1ab•da öldü. 

Va~inırtonda SamiJ 
,ölu donunca kııak-

çılaT, bu:ıı:da delik 
açarak llU}'U ateşler-

le.,.. Zira ,öl. b;r 
pet ol tabakaaile 

öıtiil"dür. 

IOB ya~ında bulunan Jz
mirli fıımail n~1 42 ya 
ıında bir ka ... ı,ıla c~len-
di. Dütünde 86 yaşın· 
ki ojtlu v.: toruııu kcn-

diıi .ıe ~· hidlılc et i. 

Peru köylfllerı 
kiliselerin le bulu
mrn HaZl'etı Isı 
nın heyke
lınin yQzO, 
köyJtH ~rın 

ver~, t orçhn 
ço(rıllıncu Ler
.ed ~ne ili-
"'''' P<j~,.·, .. "'· . . 

' Lito~afiyi kcşfedaa Aloyı Se
nefclde 'in batıraaın11 hürme
te.ı cilcılen ibic;ede yazılar 
terstir. Çüokl. ta, baamalarııı

da iı.elimelcr te ı ya:ı:ılır. 

M111r Hidi9İ birinci lımai1 l.lr keli
me i~ia tam 36J bio Türle llrHı 
-,erdi. lımail bu p•rayt, Sultan 
aczdınde müe&1ir ol:ı. nk lııendiıloe 

•Hidiv• 'llDY&llllllD batttlaı:.ımuı l~İD 
datıtmı~. 

~ ·································· ~ ................................. '.. . . ' .......................... ·--. ... ____ " .................................. -..................................... _ ................... ~ .......... _ ..................... ~ ...... _. . .. 
1 Solı Posla'nın Resimli Zabıla Hikô.gesi -ı İspanya, Chamberlain 

Bir Yangın Faciası 1 politikası~ın en çetin 
tecrübe tahtası olacak 

l - Hizmetçi kız. şikAyet etti: 
- Bu böyle devam edemez madam, bir gece hepimiz diri diri 
Yanacağız ... Bayı yatakta sigara içmekten menetmeli ... 
baksanıza, çarşafı gene kaç yerinden yakmış! 

2 - Madam Compton sevgiye 
.susamış, gönlünü başka kaynak
lardan tatmin ediyordu. Ted'e ne 
kadar meft'}Fa, koca.smdan da 
o kadar nefret ediyordu. Bugün de 
parkta buluttular. Madam Com~ 

ton sevgillslne <Beni kaçır, bu ca
navardan kurtar. Bak, dün gece 
gene beni dövdü> diye ıızlandı. 

Madam Compton, bu gıbi şeylere alışıktı. Sarhoş bir 
adamla evlenmiştı. Kocasile, ağız dalaşı etmediği, ondan 
dayak yemediği gtln yok gibi idi. Onwı için, kendisinden 
nefret ediyordu. , Halbuki, Ted'ln gönlü :iengindi, a

ma ekseri ıişıklar gibi beş parasız
dı. Kadını kaçırsa, bakamıyacağı

nı pek iyl biliyordu. 

b - Arthur Compton fitil gibi 
sarhoş olarak eve geldl. Mutadı ü
zerr evdekilere çattı. Yüksek sesle 
.silylendl, sonra yatağına girerek 
eline bir kltab aldı. Sigarasını yak
tı. Şarabını da başucuna aldı. Ade
tiydi, blr yandan okur, sigarasını 
içerken, bir yandan da şarabını. 
yudumlardı. Bu gece de öyle yap
tı, uykusu geldi, kendinden geçti. 

• 
4 - O gece Madam Comp ton, hizmetclnın soylediğl sözlerl 

hatırladı, ve bir cinayete kadar s ürüklendl, kendi uyku ilacından 
~liyetll mikdarda alarak kO<:aSı nın şarabına döktü. 

d '1 - Hlzmetcl oıruen uyan
t~· Odayı duman bürüm\i4-
u. neu gibi madamının ka-

S>ısını Y\lmrukladı. İk1sl bir
likte Mister Art.hur'un odası
tıa girdiler. Zavallının başı, 
0tnuııarı alev içinde kalmış
tı J\ ........__ teş yatağı sarmıştı. 

8 - PoUste verdiği ifadede ka
dın: .. saat onda yattım. Biraz son
ra kocamın geldiğini ve yatığını 
l~ittlm. Yatağının gıcırdadığını ve 
bir bardak şakırtısı duydum.ı> dedi. 
Hizmetci efendisinin, yatakta dal
ma sigara içtiğini sôyledl. Mahke
me hadisenin kaza olduğu hük
münü verdi. 

3 - Yaşlanıp da, evde 
t.aımış, koca bul:-;namış 
kızlar, tabiate küskün ol
duklan kadar, insanlara da 
kin beslerler. İşte, Mad
mazeı Mary, bunlardan bi
rtydl. O gün madamla sev
gilisJnJ başbaşa gorunce, 
hıncı kabardı. Kencll ken
dine fısıldadı: 

- Gözüme tnanamıyo
rımı, kart kan, oğlu kadar 
bir delikanlı ile aşna flşne
lik ediyor. Kocası biUyor 
mu acaba?. 

, - Madam Comp
ton, kendi odaslle ko
casının odası arasında
ki kapıyı açtı. İlaçlı şi
şeyi başka bir şişe ile 
değiştirdi. · Sonra Selü
lld bebeği yatağın al
tına sıkıştırdı. Kibrit 
çakarak ateşledL 

• 
9 - İş bu raddeye 

gelmişti ki, şu mahud 
ihtiyar kız Madmazel 
Mary zabıtaya imzasız 
bir mektub göndererek, 
(Madam Compton ko
casını öldürmüştür, ko
cası bir cinayete kur
ban gitmiştir) diye id
dia etti. 

Polis müfettişi hadi
seyi bir kere daha mü

ta lea etti. 

ilf ettiş, Madam Cmnpton'un evinde hir araştırma daha yaptı. Kadmfa tckı·ar görüştü· O 7.aınana kadar 

dikkat etmediği für noktayı flikkatlc hafızasına nakşetti. Sonra adli~·cye müracaat ederek, fethimcyit 

l'<ıpfırttı. Netice kendi düşiindiiğii gibi ~rkmca, öliinün karısııu, taammüden katil suçile mahkemeye verdi. 
Müfettişin bulduğu nokta ne idi?. Araştırma esnasında neler hatırlamıştı'? Resimlere bir daha dikkatle bakı
~ h11Jamazsanız (13) üncü sayfayı ~cviriniz ... 

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

YAZAN: 
1 Lloyd George 1 
~----

İngiliz gazeteleri eski başvekil Lloyd 
Corcun aşağıda okuyacağınız makalesini 
neşretmel{tedirler. 

İngilterenin yeni politika cereyanla • 
rında, hareketlerinde fikirler, harbden • 
beri, vukua gelen her hangi siyasi bir ha· 
disede olduğundan daha şiddetle, ayrıl
mış bulunuyor. Her iki taraftan da kö -
pürmüş hissiyatlar ortaya döküldü .Böy· 
le bir şeye Lordlar kamarasının veto hak
kma dair elan kanunu müzakere ettik
ler!ndenberi rastlamamıştık. 

Bir yantla nıütlhiş bir kızgın1ı1' var: 
D;ktatôrlerin tehdidlel'ine alçakçasına 

boyun eğildi, diye .. Öbür tarafta da, yeni 
politikaya karşı fazla bir temayül gö -
rülır.üyor. 

Diktatörlerin meydan okuyuşlarına 

karşı, İngıliz demokrasisi namına veri • 
len cevab üzerine husule gelen ihtilaf, 
hiç şüphe yok ki, yeni hir umumi seçime 
kadar İngiliz, belki de Fransız politika • 
sın:ı hakim olacaktır. 

lngi1tere dış politikası yüzünden yapı· 
lan seçımlcre alışıktır. Disraeli'nin daha 
ruhJu bir dış politikası teklifi kendisine 
1874 intihabım kazandırdı. 

Gladstone'in, Balkanlardaki hristiyan 
unsurlarının halasını güden meşhur 

mücadc·lesi, tarihi 1880 int ha bında mu -
hafazakarları kahkahar.i bir mağlubiyete 
mahkfun etmişti. 

Son günlerin hadisesi ile, dış vaziyetJcr 
dekı milli menfaatlerin ehemmiyeti bir 
ker~ daha tebarüz etmiş olau. Hükumette 
en meşhur simalardan biri Eden idi. Ve 
diktatorlcre karşı koymak politikasın • 
da, kendisini feda etmesi, önceleri la • 
kayd ve şaşırmış olan milyonca insanı a
yaklandırdı. 

Chamberlainin politikasına, ne söyJe
nirse söylensin, tatbik yolur.da kullanı -
lan umller pek fena idare edilmiştir. Me· 
sela, Lord Halifaxın, av hayvanları ser
gisini gezmek gibi bir bahane ile yaptığ1, 
ve Berchtesgaden·de dostanı:: bir çay zj. 

yafeti ile nıhayet bulan gülünç Almanya 
sey&hati bu cümledendir. Bu seyahatte 
hiç bir iş görülmemiş, hakiki bir iş ya -
ratılmamış. Mi.istem.lekeler meselesi gö
rilşi.ılmemiştL 

Almanyanın, Avu~urya ve Çckoslovak
yaya karşı olan vaziyeti hakkında lafgeli
şi edılmenıiş, hpanyadaki müda'halel~ 
ri gibi 5ayet hararetli bir mevzua gayet 
nıübhem olarak temas edilmişti. 

Halbuki, uğraşılacak, konuşulması icab 
eden meseleler bunlardır. 

Almanlar bu rrı:ıksaci~ız ziyaretlerden 
yalnız hayal sukutuna uğramadılar, ayni 
.ı:.amanda şaşırdılar da .. Bunun Führerin 
üzı>rinde yaptığı tesiri, son nutkunda İn
giltcrcye dair yaptıgı acı ve şiddetli tel
mihlerdcn anhyabiHriz. 

F.ckn hadisesine gelince. onun hariciye 
nezaretinden atlatılması kadaı· becerik • 
siz ve talihsiz bir ış olama~ 

I.loyd GcorgP 

İngiliz • İtalyan konferansında neler 
münakaşa edilecektir. Bunu kimse bil· 
miyor. Bilinen yegane ve muhakkak olan 
şey şudur ki, hükumet Ifab~şistan işine 
dair verdiği taahhüdü bozacaktır. 

Mister Chamberlain İtalya ile doğru 
dan doğru;>a müzakereye girişmek ka 

rarını kat'i 0larak vcr:niş bulunuyor. 

Bu cer.:~yan Fransada endişe ile karşı
lanmış bulunmaktadır. Bu müzakerelerde 
Almanyanm rolü ne c-.:.ıc~ktır? Şurası 

muhakkaktır ki İtalya, kuvvetli müttefi· 
kinın dahil bt1.luıunıyacağ1 hiç bir an -
!aşmayı kabul etmıycct:ktir. 

Konferansta Alman ko1onilerinin ia • 
desi yeniden mevzuu b:;bsedılecek mi • 
dir?.. Avusturya ve Çekoslovakyadaki 
Alman ekalliyetleri ele alınacak mıdır? 
Faka: muhakkak olan hp:mya meselesi~ 
nin me-...·zuu bahsedileceğ'dir. Kanaatime 
göre Almanyayı rnüzakc-rc 1ere sokmak • 
sızın, bu işin halledilmesi imkansızdır. 

* İspanya meselesini ele a'nhm! 
Musolini ile Hitler, İspanyada, muva

fık göremiyecekleri bir rnjimin yerleş -
mesine asla müsaade e:dt:.mıyeceklerini 

açıktan açığa ilan etmişlc-rdir. Oradaki 
cumhuriyetçikrin bolşe,·il< olduğunu söy 
!emek abestir. İspanya, esasında zirai bir 
ülkedir. 

1903-1916 daki Asquith hükfuneti ile 
bugünkü Chautemps kı.;binesi ne kadar 
bolşevik ise Prito, Negrin, Azana ve DeJ 
Vavo da o kadar bolşeviktirler. 

DiktntörJerin asıl gayesi, İspanya hü
kUr.~et:nin antikomünist olması değil, 

- İngdtere ve Fransa <lntikcmünisttirler • 
İspanyanın !aşist clmı:ısı ve bu iki otori· 
ter devlı::tle birleşernk, Avrupadaki de
mokrasilere karşı, hem taarruz.i, hem de 
tedafüi bir ittifak yapmasıdır. 

hpanya, Akdenizin nr.ahtarıdır, ve Ak· 
der.iz de dünyanın en hayati stratejik yol 
dur. 

Ccbelüttarığın .ki tanıfını da tutan İs
panya, mütlefiklerıle bi!'1 kte Akdeniz.in 
mecihal)ni mükemmel surette kapıyabi • 
lirler. 

(Devamı 14 ii.ncil sayfada\ 
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Fotoğraf tahlilleri 
Tuttuğu işde kalması IAzım 

bir genç 
Ankara okuya.. 

cutanmızda• Hi1-
mi d.e al(Ri ıuaU 

S011'lf0"! 

- Muvaffak ola
cak mıyım.1 
Tutunduğu lşde 

kalmak Ye kabili
yeti haricindeki 
isteklttde bulun
mamak prtile. 

amdır. 

Ankanıdan Re
pı.dın mali p ı 

- Muvaffak ola
cak tnı3"'m? 

Mahdud ve mu
ayyen işlerde mu
vafiak olmasına 

maru bir hali yok
sa da, ihürasla!l u
zak kalmağa dik
kat etmesi la-

801' POSTA 

..... ! ..................... . 

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 2- 3-1938 

Antivirüs/8 
tedavi 

Kan çıbanlan, el Ye ayak parmaklannın arasındaki 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, yanıklar, 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanları. 

kapnblat• 
brq 

Ted1visini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
.__. Şark ispençiyari Laboratuarı lstanbu~ 

ls tanbul 4 Üncü İcra Memurlvğur:dan: 

• 
Neş'eli olması IAzım gelen genç 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya kerre arttırma bedeJi muhammen kl~ 
çevrilmesine karar verilen Kostantin tin % 75 mi bulmadığı takdirde sattJ sıtJ 
oğlu Dimitrinın uhdei tasarrufunda bu • numaralı kanun hükmüne göre bel 

• lunan ve tapu kaydmo. göre Beyoğlunda, müdd~tle. tecil edilecekt~r.. Satış ~ 
Söz dinli} en bir tip Feriköyünde Kostantin sokağında atik 53 para iledır. Arttırmaya ıştırak edecf 

Adanadan Set.Jfi 
de şunu soruyOT: -

- Muvaffak olcı· 

lzm.iTden Naci numara ile mürakkam bir tarafı Paraş - rin muhammen kıymetin % 7,5 u ıılsb". 
de şımu soruyor: kova Kalfa arsası, bir tarafı Anastas uh- tinde pey akçasını veya Milli bir Bali, 

cak mıyım? - Muvaffak ola- desine tahsis kılınan arsa, bir tarafı Mar- kanın temmat mektubunu hamil btılıı05' 
cak mıyım? yarn uhdesine tahsis kılman, tarafı rabii 1 malan lazımdır. Hakları tapu sicillile. Neş'esizlik ve Ü· 

midsizlikle girişi· 

len işden pek h&• 
yır gelmez derler. 
Gülmekle, şen ol
makla hayatın bir 
çok zorluklarına 

Söz dinlemek ve Kostantin sokağı ile mahdud 180 zira bit olmayan ipotekli alacaklılarla dı~ 
başkaları hakkın- ' mikdarında ve mukataalı Sultan Beyazıd al.~kadarlarm ve irtifak h.akkı.sahil'~ .. 

Açılıı Kapalllı b hakla h l f ıv"' da iyi duygular A.nadolıı fDl. 5 00 vakfından bir kıt'a arsa, ve gene ayni nm u . nn~ v: ususı e aız ve usbİ' 
beslemekle k~bill- pqln mahalle ve sokakta atilc 53 mükerrer nu- rafa daır olan ıddıalarını evrakı J1l 

yeti derecesinı!e A Şm. 1' eo n.delı mara ile murakkam bir tarafı Misailin telerile birlikte! ilan tarihinden itibı~ 
Bomonu - Nutar tarafeyn!, sahibi sened Maryam arsalan, nihayet 20 gün içinde dairemize biidit 

karşı koymak mümkün olabilir. 
muvaffak olabilir. • ~lan çlmento 1' 12 86 . ı.d 

• Meru~ bankaa 100 100 tarafı rabii Kostantin sokağı ile mahdud meleri !azundır. Aksi takdirde h•a:; 
h Bankuı ıo 21 180 zira miktarında ve mukataalı vakfı tapu sicillile sa.bit olmadıkça satış 

Şiddet Sevgiyi öldürür Telefon 7 dO mezburdan bir kıt'a ana ve gene ayni linin paylaştınlmasmdan hariç kalır~ 
lttlhat .e Detır. 12 'l~ M" kim ..Mı 

• Tahini yaratması beklenen bir tip 
Okuyaculanmaz· 

dan Gürkan ka
rakterini ve taLi· 
hini BOTU!JOT: 

Okuyı&cUlanmız- Şark oetırmenı 1 06 mahalle ve Eokakta atik mükerrer 53 nu- utera · vel'.gı ve vakıf karesi ve~~ 
dan lımail Coşar 'l'erkol 7 , mara ile mürakkam bir tarafı Andon ve- fener resimleri bedeli müzayededen ~ 
da şunu soruyor: t t j reselt>rı.· bir tarafı sahibi sened Maryam zil olunur. Dellaliye ve vakıf 20 senel 

S T K R AZ L A B -~ ~ 
- Sevilecek mi- --------.-----....,.--·• ı bir tarafı Anastas arsaları, tarafı rabii taviz bedeli müşterisine aittir. Daha f•., 

· Bir yere bağlan
mak ve inanmak 
iyi bir şeydir. Yal
nız batıl iUkadlara 
fazla yer verme
mek şartile. Mev
hum tesadüfl~re 

t1im, zengin ve mu- Aç.lıı Kapanıt 
1 
Bilezikçi sokağı ile mahdud 180 zira mik- malUmat almak istiyenler 15/3/938 urı 

• ..... _.. _., L 19 20 1 darında ve mukataalı vakfı mezburdan e rast ayan a gününden iÜu<" , vaffak olacak mı-, ....... ~ --a ı ftlO•ln ••9 20 hin ı s h •ı...ar' 
•nm? • • 1 vadeJ, 19 20 19 2ö h k dıl ~· · ı bir kıt'a arsadır. Yeminli ehlivukuflar er esin görebilmesi için açık bulun 

Sevgide yumu- • • U vadeı 1 ril' 
--------'---------• tarafından birbirine muttasıl bulunan iş- nılacak olan arttırma şartnamele . şak olmak lfızını- ..it 

dır. Şiddet, h.iddet, T A il V İ L A T bu üç kıt'a arsanın beheri 103 metre mu- 937 /34.52 numaralı dosyasının tedkikf fy-
tvginin bütün gii- ı--------.-A-çılcf--Ka-, -pa-D-.,--1 rabbaı mesahasında olup beher metre dairemize müracaattan ilin olunur. 

bel bağJamaktan ise bizzat talih ya.·at
mağa savaşmak daha faydalı olur. 

zellilderini alıp götürür. Sık sık gönül Anadola 1 pe. murabbaına üçer lira kıymet takdir edil- (5563) 
• I ndell İş değiştirenler güçlükle sevilebilirler. Pa- miştir. bu üç arsa ayn ayn satılmak Ü· 

1 • llpe. 1 

• Sokulgan bir tin 

rayı sevmek ve biriktirmek hevesi zen- , • u ta. zere açık arttırmaya konulmuştur. 1stan-
gin1iğin ilk b9:ıamağıdır. Böyle olmıyan- 1 .ınadolıa mo. SJe~1D bulda Yenipostahane binasında 4 üncü 
larm zenginliğı ekseriya tesadüfün ma- p ARA LA R icra dairesinde 4/4/938 tarihine rastla • 
rifotidir. yan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka-Fatihten Nuri 

de karnkteri.n( n 
tahlil.ini fatiyoT: 
Hatırşinas ve so

kulgandır. Heye
can ve sevgi mev
zulanna lak~yd 

kalmaz. Gürültücü 
ve kavgacı dellil· 
d.ir. Hadise yaratı
cı işlerden uzak 
kalmak i~er. 

Son Posta 
Fotograf tahli:i kuponu 

lsim • • • • • • • • 
Adr~s • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ~arttır. 

Korku ve dehşet edebiyatı 
(BCl§tarafı 6 ncı ıayfada) 

olmıyan şehir masalı ıile uykudaki .şeh
zadenin göbeğindeki kilidi gizli ana}}. 
tarla açıp bir yeraltı çarşısına giren f.a. 
kir kızın hikayesi de ninemin bana an
lattığı hiç unµtamadığı~ çocu.kluk efsa. 
nelcrimdendir ..• 

giz adamm hüviyeti nedir? Meğer o sim· 
siyah suare elbisesi ile kibar kibar sa
baha kadar konuşan adam, horozlar Ö· 

terken nereye gidiyormuş? Nereye gide· 
cek: cellidlığa! bilmem hangi şehirdeki 
ldam mahkQmunun kafasını kesmeğe! 

Yani zevk için cellid! * Maamafih. blzdP Hmeyin Rahminin 
işte edebiyatta \'c hatta bugün sinema- cCad1> ve cGulyabani> romanlannda ol

da korku mevzularına karşı alakamız da duğu gibi, bu korku romanlannın, en so
böyledir, yani çocukluğumuzdaki bu kor- nunda gülünç bir şekle dökülenleri de 
kunç rnaso.llara knrşı alakamız kadar yok değildir. Neticede. şu veya bu şekil
derindir, insanidir ve ıamamne asırların de, bunlann hepsi en iptidai. en köklü 
söndüremediği ve .ısla söndüremiyeceği esrar ve ölüm teccssüslerirnizi uyandıran 
bir irsi deh§elin devamıdır. Gayri şuu- eserlerdir. En ileriye gitmiş ve daha da 
rumuzda yer etmiş olan bu karanlık ca- gidecek edebiyatların bu mevzudan sıy· 
zibeden kurtuiamayışımızdır ki bu mev- rılmasına da imkan yoktur: değil mi ki, 
zuları bize her uman .ar.atıyor ve kitab- insanlar da bir sevki tabüden daha kuv
da olsun. ekranda veya sahnede olsun .veW bir irsiyet alikasuıa bağlanıyorlar 
bütün o de~etler karşısında merak ve ve o aliı..k.aya ccvab veriyorlar! 
heyecanımızı çoğaltıyor. Bütüı: klasik Bir Fransız müellifi. Pierre Mac Or· 
eserler, bütün trajediler bu korku ile do- lan. korkuyu tarif ederken şöyle diyor: 
ludur. Bilhassa romantik edebiyat. kara- cKorku, dehşetli surette izah edilemez 
kediler, esrarlı şatolar ve mehtabda be- bir bekleyiştir. B~ duyunun isümalini 
yaz kefenlerile dolaşım ölülerile bu te- teredrtiye scvkedl!l". Korkakların kulak· 
mi büsbütün genişletmiştir. Nasıl ki şim- tarı fotograf boruları gibidir, fırlak göz
di. bir kısım dehset filmlerinde sinema, teri de kağıd baskısı vaz.i rest görPn C'am 
bu romantizmiıı tiiyleri diken diken ede- yuvariaklara benzer. Böyleleri, sanki en 
bilecek nümun.,ierini vermektedir. Hele ufak temasla ihtizaza gelen billur vazo
eskidenberi; :w'1ıta romanları bazı deh- lardır ... 
şet tesirlerini 1=11

1Jana kullana adeti hiç Ne güzel, ne canlı tarü! Şunu da itiraf 
şekilleri değ'smiyen bir koleksiyon vü- etmeli ki, dehşet edebiyatının en çılgın 
cude getirmiştir: gece pencereden uza. aşıkları da asıl bu cinsten halis korkak 
nan e11cr. duvnrl&rda büyüyen gölgeler, yaratılışlardır. İhtimal farkında bile ol
kapı aralarında yatan cesedler, kesik bas- madan gayri şuurlarında bilmem kaç de
lar ve boş odalarda dolaşan bayaletl~r receye kadar yükselmiş olarak taşıdıkJa
gibi. ·· Maamafih hazan daha orijinal va· rı o karanlık duyguya ancak bu nevi e
sıtalarla da korku atmosferi yaratanlar da serlerle gıda ve:-ebilirler. Bu irsi ürperişi 
vardır. MeseJR Villiers de Pisle-Adam'ın fazlasile tnşıyanların adedi de, dünya e
cZalimar.e h:knyeler:. serisi bu neviden debiyatınm bu mevzuda sonu gelmez ör
hikiiyeforle doludur. Hele bir hikavesi neklerine bakılırsa ordular teşkil edebi
pek nıc~hurdur : bir klüpte rastladığ; a- lecek bir sayıdadır. Bu da, hiç şübhesiz, 
damla sab:ıiın kadar kadeh tokuşturan! ayrıca korkunç bir rakamdır. 
, .... f,.. ... ir haş!<trken çekilip giden esraren-l Halid Fahri Oza~ 

l Alış Satı1 d b' . . k ı TQrlı: aıtını _ ar ırıncı açı arttırması yapılacaktır. 
ı Banknot 0s a. _ Artltrma bedelı kıymeti muhammincnin 

% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi ü-

Halkevi konf eraniları 
Bıı akşam EmlnönQ Halkevt merte:ı salo

nunda saat (1'1.:30> da Tıb Fakültesi Doçent.
le!'lnden Dr. Klzım İamall tarafından umu
ma CKıuıser ııedlr?) mevzulu bir tonferan.s 
•erllecektlr 

zeri~de bırakılacaktır. Aksi takdirde en 

çok .arttıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle temdid 

edilerek 19/4/938 tarihine rastlayan Salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar ayni yerde 

ikinci açık arttırması y~t1acaktı:r. Bu 

111111111 "il fi 

"111...111
1 

111111111 l 1 

Şehir Tlratro•ll 
Dram kısmı : 

Bu akşam saat 2'J.SO d• 

BiR ADAM 
YARATMA/( 

8 perep 

Komedi kısmında bu akşarn 
saat 20.30 dft 

DALGA 
Komedi 3 perde 

Y ttzan : Ekrem Reşld___...,.-ı 

• 



Berlln, Parısın kararmı bekliyor 
ıl8 

SON POS'l!A ..... 1f 

iş Bankası tasarruf ( " TELGRAF HABERLERİ J' 
ikramiyelerini '----------------, 

kimler kazandı? Hasta memurlarm tedavilerine dair bir (BO§tara.fı 1 inci ıayfada) Muhakkak ki Ahna~lar Londrad~ ~e
div tol oynamakta o1masına teessüf e· reyan edecek olan müzakereler~ b~~ 
ki' ~rlar, bununla beraber inanıyorlar doğrudan doğruya veya dolay_ısıle ~ı
~ı.han~a İngilterenin izinden yürüye- rak etmekliğimize m~halefet .e~ye-

ar, l\ı l}'ni zanıanda da hadiseler karşı· ceklerdir. Esasen bizım hatta ihtıyarı· 
~da tnuztar olarak pek yakın bir Ati· .mız n: bu ınü.~ake.:eıerden uzakta ka~
t cesurane kararlar vermek mecburi- maklıgımız rnumkun olmıyacaktır. Zı-

kanun kabul edildi 
~tincte kalacaktır. ra bizim de ciddi surette alakadar ol-
n l\fün.akaşalı mütalea yok duğumuz sömürge işleri konuşulacak-

di 
1 
u kı;tnaatten şu netice doğuyor ki, tır . 

ti s Plinı malum olnn Alman gazetele- Flandin'in nutkunun tesirleri 
k ~u dak!kada Fransa aleyhinde müna- Bu şerait altında Mösyö Flan~ ta-
d a~~h müta!L-a mahiyetinde telakki e- rafından söylenmiş olan sansasıonel 
)~:bilecek neşriyat yapm~.kta_n _çekini- nutkun evvela söyliy~~ . ş~iye:_i, 
~ l~r. Nasıl Mister Eden ın ıstıfası a- sonra da sabık başvekilın ilen att~gı 
~ ~sınde Mister Chamberlain'in vazi- dÜ!?Ünceler dolayısile Almanyada azım 
~ ~tıtıj güçleştirmemek için zafer şar- bir tesir yaptığı aşikardır. Almanlar bu 
k~!flrı terennüm etmekten itina ile çe- nutku münakaşa etmediler, fakat Fran
u~nct.1.ler~e bugün de Fransız meclisin- sa,la bazı unsurların diğer ı:ıe~eket
a ~0Ylenmi~ olan nutuklar karşısında lcrde teressüm eden inkişaf on~de a: 
Ytı~. ihtiyatı gösteriyorlar. yak diremeyi mucib olacak bir sıyasetı 
1Ş.Ubhe yok ki demin de söylediğim tavs!ye etmekte olduklarını hissettikle
!bı 'F'ransanın Rus ittifakına bir sulh ri için bazı prensipler namına Avrupa 
basıtası gibi bak.>nakta devam etmesi gerginliğini artırmıya sebeb olm~

~~ ~\Irada teessüf uyandırmaktadır· Bu- mızı bizden hatta rica ediyorlar. Ve bı
\JY ~~la beraber tabiye endişelerinden ze, mese~a Essen gaze!esU:~ .bir_ :rna
r' ~ t;nı~ş o1abilccek olan bu vaziyetin e- kalesinden de anlaşıldıgı gıbı .!11gıltere 

1rtıınıyeti derecesinin izam edildiğini şeklinde bir karar vermek luzumunu 
ll'ıiyorum. Filhakika iyi membalar- I hatırlatıyorlar. Eğer münferid bir va-

~" aldığım malUmat gösteriyor ki Al- ziyettc kalmayı istemezsek. . . 
~ il hükumeti, bilhassa Her Hitler Tekrar ediyorum: Almanya bı~ 
~~tısa ile Almanya arasında faydalı yalnız kaln;.aklığımızı istemiyor. Bıla-

te#' eq ll~ke-:-eJerin açılmasını kolayaş!.ıra- kis .Almanya gerek Avrupa sulhu, ~e~ 
rıel~ ~ ~ hiçbir şeyi ihmal etmerniye şimdi 1 rek daha iyi bir istikbal naı:nma ı~ı 
fsıl' ~~ Vakitkinden ziyade azmetmiş bu-\ devlet arasında yakın~a tema~ geçıl
uri. 111l'ıaktadır. j mcsini samimiyetle istıyor. Azinı ekse-
~ ~lt bahis münasebetile resmi kabul- riyetile bizzat Alman milletinin başka 

~ıı, ~tde bizzat devlet reisi tarafından se- 1 düşüncesi yoktur. 
~rlere sövJenmis olan sözleri, iddiamı 1 Avam Kamarasında 

ıera• ~id içi~ zikretmek güç değildir. 1 Londrn, 2 ı(A.A.) - İşci meb'us Henderson, 
j~ ilu s" 1 k t'' ti .. t ·• k' d , bugün Avam Kamarasında tstiz&hta buluna-

' . oz er a ıye e gos erıı ı e\ -

1 
k Ch b 1 i , demiştir ki: • r , . . . . . ra a m er a n e 

) eısı kendı memleketı ıle bızımkı a- Cekoc;Jovakya Almanyanın taarruzuna uğ-
iq ~da . bir yakınlık vü~ude getirmiye 

1 
rar~a Fransanın Mtlletler Cem.lyetl paktının 

' sıı hı:· Fekild~ ehemmıyet vermekte- 16 ncı maddesi mucibince bu memlekete 
r Ve cih~n sulhu için k~t'i tesiri haiz yardım edeceğini Delbos Fra.nsız parlamen-
<ar-ak .. .. ~.. ~ . . tosum!a blldlrmlştlr. Bu takdırde ayni 16 ncı 

Btn tira ıtamnan talihliler~ 
Nemide Danif 

Kış devresi tatilini bitiren Meclis dünden 
itibaren toplantılarına başladı 

Ankara 2 (Husu.sl) - Meclis kış tatil J duklan daire büdcesinden verilir. 
devresini bitirerek bugün mesaisine de- Memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta 
vama başlamıştır. kalan :memurların, ilganın vuku buldu .. 

Meclis haları, üç dakika sükut etmek ğu ay ile anı müteakib olan ay zarfında 
suretile vefat eden meb'usların hatıra • maaşları tam olarak ve bu müddetin hl· 
!arını taziz eylemiştir. tamında tekrar hizmete tayin kılınma • 

Bugünkü toplantıda memurin kanu - mış iseler, yeni memuriyete tayinlerine 
nunun 84 ve 85 inci DUlddeleri hükümle- kadar, rım hizmet müdneti yedi seneyeı 
rinin değiştirilmesine aid kanunun birin- kadar olanlara dörtte bir, on beş seneye 
ci müzakeresini yaparak tasvib etmiştir. kadar olanlara üçte bir, on bes seneden 

Bu yeni hükümlere nazaran: fazla olanlara yarım nisbetindc ~çık maa-
c7 inci ve ondan aşağı derecelerde bu- şı verilir. 

lunan memurlardan ckadro dolayısile a-
çıkta kalan memurlar dahil> memleket Mesleği memuriyet olan meb'uslar, müd 
dahilindeki resmi ve hususi müessesatı detleri bittikten eonra tekrar intihab e
sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sa • dilrnezlerse meb'asluktan evvelki rne • 
bit olanların tedavi ve yol masrafı ve muriyetlerine nazaran haklarında bu 
devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat madde tatbik olunur.> 
edenlerin cenaze murafı mensub ol .. Meclis cuma giinü toplanacaktır.> 

---~ 
Merlıez Bankası 
Genel direktörü 
Londraga gidiyor 
Ankara 2 (Hususi') - Merkez Bankası 

genel direktörü Salahaddin Çam Londra
ya gitmek üzere İstanbula hareket etmiş
tir. Londrada. Bank of England direktö
rü. Montago Norman ile görüşecektir. 

Avusturyada Dahiliye 
Nazırı lehine tezahürat 

yapıldı 

:Negüs dün 
Hali/aksla 
Görüştü 
Londra 2 (Hususi) - Haile Sclasiye bu 

akşam hariciye nezaretine gelerek Lord 
.H'aliiax'ı ziyaret etmiştir. 

Siyasi mahfellerde söylendiğine göre 

eski imparatorun bu ziyareti, İngiliz .. 

İtalyan görüşmelerinde mevzuu bahse. 

dilecek olan Habeşistan mı:selesile ala • 
kadar bulunmaktadır. 

. gordugu bu yakınlıgı ıstıkbalde d 1 itince İngııterenfn de Fransa ve 
uı\Jh • • f 1. ·l . . !.ı.. • ma c e muc ~ l" ·• sıyası aa ıyet erının ŞGUıeserı Çekoslovukyayıı yardım edeceğini başvekil 

Viyana,. 2 (Hususi) - Grazda nasyo
nal sosyalist erkanını kabul ederek 
kendilerile müzakerelerde bulunmuş 

GönülJüler meselesi 
Sovyet Rusya 

ve 
~d. 1llde telakki etmek te uzak değildir. söyUyebilirler mi? 
~a~dir edersiniz ki diplomasinin ketu- Chamherlain şu cevabı vermiştir: 

Yet k 1 ·hl~ 1 edemem bu- Memleketimizin bilhassa Merkezi Avrupa 
~~n] · anun ar~nı : a .. ' . hakkındaki hattı hareketi Eden tarafından 
ıJ· .<t beraber bır vak!a olarak soyhye- 25 haziran 1937 tarthll nutukda parlamento-

!q 
1
l'itn ki Her Hitler Ingiltere ile takib ya bildlrilmlştir. Buna ilave edecek hiçbir 
~Ceği müzakerelerin mahiyeti ne o- sözüm yoktur. 

;:sa olsun memleketimizle memleketi * . 
~sında bir yakınlık husule getirmek Londra 2 (A.A.) - Chamberlam Avam 
~tinde:ı vazgeçmemiştir ve Alman kamarasında bir sual~ ~erd~ği cevab?.a, 
~let reisinin kat'i fikirleri hakkında Hitlerin nutkunda ilen surmuş olan mus-
~~· Alman h-kU 
. 1 mutlak surette tenvir edecek ma- temleke talebleri hakkında u -
[~tte temasları Berlinde yapmak ar- metiniİı İngiltereye hiç bir tebligatt.a bu
' bizim .elimizde ve ihtiyanmızda o- lunmadığmı ve.!~~ilt~renin_ d~ Berlmden 
~bir işdir. izahat istemedıgını soylemıştir. 

~ ~--........,..,..,~ 

~ovyet Rusyada yeniden Fransız siyaseti 
:1 siyaset ve ilim adamının lngiltereninkinden 
elamı istendi Ayrılıyor mu ? 

(Ba§tarafı 3 üncü sa'yfada) 

Fransanın, ergeç, gen~ bir temerki~z 
ka1inesini ~ başına getirmek mecburı
yetinde kalacağını .. g~te~. Yahud, 
İngilterenin teşebbusı:rı ilk adımda 
muvaffakiyetsizliğe ugrar ve ~- z~, 
"ki memleket eski idealler uzerıııde 
ı .. ·· "'k fırsatını bulurlar. Vaziyet 
yurum.~ . di 
şimdilik bu şekilde tecelli e yor. 

Selim Ragıp Emeç 

ikinci 1000 liralık i1(ramı.yeyi kazanan 
teTzi Sabri 

Türkiye İş Bankasının küçük cari he· 
sablar ikramiye planının 1938 birinci ke· 
şidesi dün Ankarada banka umumi mer
kezinde ve noter huzurunda yapıldığını. 
yazmıştık. 

Bu defaki keşideye en az elli lira mev
duatı bulunan yalnız kumbara sahibleri 
değil, fakat kumbarası olmayıp da küçük 
cari hesabı olan tasarruf sahihleri de iş
tirak ettirilmiştir. Bankanın 1938 ikra -
miye planına ayırdığı 28,600 liranın 

8,500 lirası bu keşideye tahsis edilmiştir. 
Ve 95 kişiye muhtelif ikramiyeler isabet 
eylemiştir. 

Kazanan he~ b numaraları, talihlile -
rin isimleri ve bulundukları şehirler sıra 
ile şunlardır: 

1000 er lira kazananlar 
410'/ Nemide Daniş (Ankara), 6188 Sab

ri Üçer (Kadıköy). 
500 er lira kazananlar 

6358 İsmail (Bursa), 858 Maryo İstav
ridi (Galata), 14339 Bayan Zişan (İz • 
mir). 

olan dahiliye nazırı Seiss İnquart, ak
şam Viyanaya dönmüştür. Grazda otel 
önüne kesif bir halk kütlesi toplanarak 
nazıra hararetli tezahürlerde bulun
muştur. Nazır, halkı nazi usulile selam
lamıştır. 

Atina Üniversitesinde 
Türk edebiyab kürsüsü 

Atina 2 (Hususi) - Maarif nezareti 

Atina üniversitesinde bir Türk edebiyatı 
kürsüsü tesis edilmesine karar verildiğini 
matbuata resmen tebliğ etıni§tir. İstan

bul üniversitesinde de mütekabilen bir 
Yunan edebiyatı kfusüsü ihdas edile • 
cektir. 

Merzifonda su 
elektrik işi 

ve 

Merzifon (Hususi) - Merzilonun en 
bllyük ihtiyaçlarından biri olan su işt 
yakında halledilecektir. 

Belediye bu iş içjn büdcesinden 15 bin 
250 ser lira kazananlar liralık bir tahsisat ayırmış ve belediye 

850 Ali (A~dana), 57917 İnayet (İstan- bankasından da 70 bin liralık bir istik-
bul), 11249 Oktay Akkend (Beyoğlu). raz yapmıştır. Bu iş §imdi Dahiliye Ve· 

Eden Jıabineye 100 er lira kazananlar kaleti imar heyetine havale edilmiştir. 

i 4775 Nec:be (Ankara)' 28629 Hamid Halk halen çok gayri sıhhi olan su işinin 

Rikof 

•}J (BC§tarafı 1 inci sayfada) 

Tehrar girecekm ş Demirtaş (Ankara), 1244 Şevki Özkan bir an evvel halledilmesini beklemek· 
(Bcış tarafı ı inci sayfada) . ,. (Afyon), '115 Akif (Erzurum), 1183 Ne- tedir. 

~şı·mdı· har'o.:ye nazırı Hare Belıschaın cati (Kayseri), 7132 Mustafa (Malatya), M 'f d 1 kt .k. 1 . d b k b' 
• (K ) l493 R z ki erzı on a e e rı ış erı e ozu ır 

ıhh·ye nazırının hariciye nazırlı • 3193 Hasan onya , ana a r · . . .. 
veya s ı . . 96 M h d (O d ) 392 Al' haldedır. Son yapılan tesısat eskisınden 
ğ t ·rnmesi kuvvetle muhtemeldır. (Mersın). 8 e me r u , ı d h . . lmakl b b al . 1 ına ge ı . . . Ö Öd . ) 2854 N C al a a ıyı o a era er norm zıya e • 

Edenle Chamberlainin bırbırlerıne o - ncel ( emış , evvare em d d'l kt d' A .. 
525 Al· ş f'k (T. b ) e e ı ememe e ır. rasıra motor arı-

lan hürmetleri berkemaldir. Eden, hü • (Samsun), .1 1 e 1 .ra z~ ' za yapmakta ve yedek motör bulunmadı-
kumA etı'n umum·ı politikasını tutmakta • 195-1 M Zaım (Zonguldak), 159 Huma ğ d hlr .. 1 • ks kalm k · . İ ın an şe gun erce ışı ız a • * (Beyazıt). 76356 Nışan ( stanbul), 62139 t d 

dır. t d" l t'k Londra 2 (A.A.) - ngiliz ıp oma ı 
hafili bir İngiliz gazetesinin Edenin 

me ' k d t · Vaşıngton büyük elçiliğine y~ ~n a ayın 
edilebileceği hakkında verd'iğı habertn 
esassız olduğunu bildirmektedir. 

lngiliz kabinesi dün muzakere 
esaslarım kat'ı olarak le~bit etti 

Arşaloz (İstanbul), 17180 Lamia (Beyoğ- a ır. 
lu), 45530 Dr. Halil (İstanbul), 14452 Ba- . Elektrik fiatları da pahalıdır. Beher 
yan Dürdane (İzmir), 17136 Aziz (İzmir). kılovat ba~ma 22 kuruş alınmaktadır. 

A l8 h b elliş r 64 h Halit bu fıatın azaltılmasını beklemek-
yrıca csa a er ıra ve e· tedir. 

saba da yirmi beşer lira isabet etmiştir. 
Talihli1er Merzifon Çocuk Esirgeme Kurumu bu 

Bu keşidede biner liralık iki büyük ik
ramiyeden bir tanesi de Kadıköyünde 
Altıyol ağzında 'Üçkardeşler Terzihanesi 
sahiblerinden Sabri Üçer isminde genç 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) bir terziye çıkmıştır. 

yıl okullarda bulunan fakir çocuklara 
hergün öğle yemeği temin etmiştir. Ku
rum şehrin zengin ailelerine baş vura
rak haftalık listeler hazırlamıştır. Her

gün bir aile yemek hazırlıyarak mekteb• 
lere göndermektedir. İngiltP.re hükumetinin Süveyş ka- Bu defaki keşidede talih kuşunun ken-

Londra 2 (A.A) - Deyli Telegraf 

gazetesinin diplomatik muhabirine gö-

re, Maiski dün Sovyet hükumetinin. 
muharib haklarının tanınması ve İs -
panyadaki ecnebi gönülliilerinin geri 
alınması meselelerinin tevhidi hakkın-: 
daki İngiliz formülünü kabul ettiğini, 
Lord Pilimut'a söylemiştir . 

Yeni Tiran elçisi 
Ankara 2 (Hususi) - Yeni Tiran elçI .. 

miz Hulusi Fuad yanında elçilik katibi 

Hasan Cevadla memuriyeti başına git • 

mek üzere İstanbula hareket etmiştir. 

Erzurumda uçak 
model kursu 

Erzurum (Hususi) - Türk Hava Ku ... 
rumu Erzurum şubesi tarafından açılan 
uçak model kursuna iştirak etmek arzu. 
sile müracaat edip kaydedilenlerin ye
kfın:u 36 ya baliğ olmuştur. Talihler ara
sında biı: de bayan vardır. Bu kursta lise 
fizik hocası HJ.seyjn Karagöl model 
dersleri verecek, uçak muvazene kanun
larını tedris edecektir. 

Bu kurs tahmin edilen rağbeti gördü· 
ğü takdirde Erzuruma bir iki planör ve 
bir mütchaf:sıs celbedilecek, ~nçlerin 

planörcülükte ve havacılıkta terakki et-. 
mek imkanları hazırlanacaktır. 

Erzurumda yeni bir kaza 
markezi 

Erzurum (Hususi) - Bir müddet ev
vel teşkil edilen Karayazı kazasının köy 
ve nahiyeleri tesbit edilmiştir. Erzurwn• 
da nahiyelikten kazalığa çıkartılan Ka· 
rayazı Aşkaledcn sonra ikinci olmuştur. 

Tokatta posta işleri 

~l\ 8Yır, ben Troçkist değilim, hayır, 
~ casus değilim. Leon Troçki'nin oğlu 
)~:'!/ile görüşmelerde bulunmadım> di~ 

a~ırlllıştır. 
~is 

~ı meclisine bir İtalyan azanın tayi- disine konduğu Sabri Üçerin Bankada 
nini teklif etmesine· imkan yoktur. birikmiş iki yüz elli liraya yakın parası 

Tokat (Hususi) - Vilayette posta va 
telgraf tevziat işleri pek muntazam bir 
şekle girmiştir. ·Birçok köşe başlarına 
posta kutuları vazolunmuş, dairede mem• 
lek~tin ihtiyacını karşılıyacak mikdarda 
hususi posta kutuları yaptırılmış, müvez• 

Samsun sayJavı Dr. Asım fakir çocuk- zilere de yeni elbiseler getirtilmiştir. 
lar için Çocuk Esirgeme Kurumu vasıta- -·--····--···• .......... - ..................... -

~'t ' Zabıtlarda musarrah itiraflarını 
'trıi~~latarak Krenstinsky'nin sesini kes· 
~~ ır. k:restinsky, tHayır, suçlu değilim> 

e tekrar etmiştir. 

Liby:ıdaki İtalyan kuvvetlerinin a- vardı. Sabri bu paraya şimdilik dokun -
zaltılması ve Bari İtalyan radyosu ta- mıyacak ve devamlı tasarruf ve faizle • 
rafından yapılan propaganda meselesi rlle çoğalacak olan sermayesini ileride 
de tu meyanda derpiş edilecektir. işinin inki~afına sarfedecektir. 

sile elbiselik kumaş göndermiştir. Bu rmda mesleki konferanslar vermeğe baş
kumaşlarla fakir çocuklara elbise yaptı- lamışlardır. Her hafta bir öğretmen kon
rılacaktJr. ferans vcrmektedfr. Halk için de gece 
Şehrimiz ilk okul iiğretmenleri arala- denaneleri açılmıftiı. 
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Hi·r~Y••• SENELER SONRA ıfiifJJJIK•llC9Jftl®J~ c 
On yıı -sonra Mers ind en bütün 
dünyaya portakal ihraç edilebilece~ • Zehra evleniyor .. dedikleri zaman, onu 

tanıyanların hepsi şaşırmışlardı. 
- Zehra mı evleniyor, hayret! 
Dediler .. niçin bu kadar şaşmışlardı? 

Zehra, kimsenin beğeruniye~~ği kadar 
·çirkin miydi? Bilakis çok güzeldi. D~ 
galı saçları altın renginde idi Liciverd 
gözlerin in içi daima aydınlıktı. Duru be
ycız bir teni vardı. Vücudü hemen bütün 
kadınları kıskandıracak kadar munta.· 
za.mdı. 

J;ehra yirmi *i yaşında idi. Bu kadar 
genç ya§ta üniversiteyi bitiri~ordu. Hiç 
bir zaman evlenmeyi düşünmemişti Ü
niversiteyi bitirir bitirmez hayata atıla
cak, çalışacak.. mektebdeki muvafiaki
yetini iş sahasında da idame ettirecekti. 

Zehra çok tabii giyinirdi. Elbiseleri 
iyi dikilmiş olmalarına rağmen çok sade 
idiler.. süsten ve boyadan hiç hoşlan

mazdı. 

Zehra evlen~yor, denildiği zaman ta
nıyanların şaşırmakta haklan varclı. 
Çünkü Zehra çok haşin tabiatli bir kızdL 
O, daha çok küçük çocukken bile hiç 
kimseye sokulmaz, kendisini sevmek, ok
şamak istiyenlerden uzak kaçardı. Büyü
dü, fakat huyu değişmedi. Arkadaşlarına 

sokulmuyordu. Kcndilerile konuşmak, 
dost Qlmak istiyenleri fena karşılardı. 

Onu sokakta, mektcb koridorlarında dai
ma yalnız görürlerdi. Evde de öyle idi. 
Küçük kardeşlerile gayet az konuşur .. 
annesini, babasını yemekten yemiye an
cak göiürdü. Eve gelen misafirlere çık
maz ve kendi hiçbir tanıdığa misafir git
mezdi. 

Universiteyi bitiriyordu. Artık son im
tihanları vermek üzere iken kendisile 
ayni sınıfta okuyan bir genç doğrudan 
doğruya Zebraya söyliyememiş, fakat 
Zebranın babasını görmüş; ona kızile ev
lenmek istediğini açık olarak anlatmıştı. 
Zebranın babası bu taleb karşısında ne 
cevab vereceğini birdenbire bulamamıştı: 

- Oğlum, dedi, siz kızımı tanır mısı-
nız? 

- Nasıl tanımam, ayni sınıftayız. 

- Kızun sizi tanır mı? 
- Herhalde tanır .. fakat kendisile gö-

rüşmüş değilim .. 
.-- Peki ama bana söylediklerini kızı

ma söylesen daha iyi olmaz mı? 
- Bilmem ki beyefendi.. 
Babası işi anlamıştı. Bu genç, kendisi

ni haşin kızından daha fazla söz anlıya
cak bir insan olarak tahmin ettiği için 
geliyor ve bu talebi yapıyordu: 

- Peki oğlum kendisine söylerim. Bil
mem, o evlenmeği hiç düşünmüyor ama. .• 

- Ben de biliyorum. Fakat bu bir ar
zu .. daha ziyade bir türlü izhar edemedi
ğim . büyük bir sevginin neticesi .. 

- Peki oğlum ben konuşurum. 

O akşam yemekte sormuştu: 
- Zehra sfain sınıfta bir Nihad var. 

Esmer, uzun boylu bir genç tanır mısın? 
- Tanırım.. neye sordun baba? 

Çeviren: 

ismet Hultisi 

• 

Senelerce evvel birbirlerinden. ayrılan k arı koca birbirlerine aevgi ile baktılar. 

- Nasıl bir çocuktur? 
- Gayet iyi, temiz ahlaklı, dürüst bir 

erkeğe benziyor. 
Zehra bu kadarla kesmişti. Babası, 

bahsi kapamamak istiyordu: 
- Kızını bu genç, bir kızla evlenmek 

isterse.. tavsiye edilir mi? 
- Edilir baba! 
-Öyleyse söyliyeyim .. bu genç seni is-

tiyor, ne cevab verirsin? 
- Evlenmek te yemek yemek, su iç

mek kabilinden bir· ihtiyaçmış. Madem 
ki biı: talih var .. fona da değil. Peki ba
ba! 

* Evlenmişler ve bir de kız çocukları ol-
muştu. Nihad uysal, iyi huylu çalışkan 
bir insandı. Karısına karşı çok iyi hare
ket ediyor, onu çok seviyordu, fakat 
Zehra bu sevgiye lakayddı. Kocasına 
gösterdiği aiaka, annesine, babasına gös
terdiğinden daha fazla değildi. Nihad o
na ne kadar sokulmak istiyorsa; Zehra 
da ondan o kadar kaçıyordu ve nihayet 
evlilik hayatı Nihad için ağır bir yük 
haline girdi ve günün birinde sessiz sa
dasız ayrıldılar. 

yakın o-luyordu. İlk zamanlarda onun bu 
halini beğenmiyen Zehra yavaş yavaş a
lışmış, kızının huyunu beğenıniye, sonra 
da benimsemeye başlamıştı. Artık eve 
misafir geliyor, Zehra onlardan kaçmı
yordu. 

Hatta Cahidenin arkadaşlarile saatler
ce gevezelik ettiği bile vakidL Cahide 
mektebde iken, hazan evden çıkıyor, ak
rabalarını, tanıdıklarını ziya'I'ete ,gidi
yordu ve biraz da süsüne itina etmiye 
başlamıştı. Eskiden saçlarını aynaya 
bakınıya bile lüzum görmeden tara
dığı halde sonraları ayna karşısında hala 
güzelliğini kaybetmemiş olan saçlarını 

düzeltmeye, yüzüne biraz pudra, dudak
larına biraz ruj sürmeye başlamıştı ve 
elbiseleri artık eski sade elbiseleri değil
di. Süslü roblar diktirdiği, ve onlar pro
va edilirken er. küçük kusurlar için bile 
titizlendiği oluyordu. 

Kızı mcktcbden geldiği zaman, karşı

sına oturuyor; seviyor, okşuyor. Uzun 
zaman onunla meşgul olmaktan. bıkını
yordu. 

Bir gün gene Cahide mektebden gel-
mişti. * - Anne, dedi, seninle bir yere kadar 

Zehra çocuğile yalnız kalmıştı. Cahi- gideceğiz . 
de henüz beş yaşında idi. Babasının ev- - Nereye? 
den gittiği gün çok ağlamıştı. Nihad onu - Benim bir arkadaşım var. Evlene-
uzun uzun koklayıp öperken: cek, benimle senin onun evleneceği er-

- Uzak bir yere gideceğim kızım. Gün keğe gidip görüşmemizi istiyor .. 
olur belki dönerim! - Senin arkadaşın mı? Sen on beş ya-

Demişti. Fakat Zehra hakikati olduğu şında bir kızsın! 
gibi anlatmış; babasının artık bir daha - Benim arkadaşım on beş yaşında 
gelmiyeceğini, onlardan tamamile ayrıl- değil, benden çok büyük, fakat benim ta
ınış, gitmiş olduğunu söylemişti. Cahide, vassutumu istedi. Çok yalvarırım .. bü
annesine hiç benzemezdi. Annesi çocuk- yük bir iyilik olacak. Haydi gidelim. 
luğunda ne kadar haşinse Cahide de o - Peki ama, ben böyle şeylerden .. 
kadar cana yakındı. Herkese sokulur, - Hiç sorma anne, hem o erkek bizi 
kimseden kaçmaz, hiç çocuk sevmiyen- çok yakında bir lokantada bekliyor. 
lere bile, kendini sevdirmenin yolunu - Bir erkek lokantada bizi bekliyor .. 
bulurdu. \ peki ama bu benim hiç yapmadığım şey. 

Cahide annesinin yanında büyüyordu.. - Hayır anne .. bu muhakkak olacak. 
Günden güne daha sevimli, daha cana Zehra istemiye istemiye gittL Ana, kız 

Mersin havallsl, 1kllmln mO.sald oluşundan 
dolayı, portakal ve mandarin& gibi meyvala
rcı en fyl yetiştiği yerdir. Bu bavalldekl por
takal, mandarlna ziraatı gün geçtlkce lnkl
f af göstermekte ve bugün bütün dahlll piya
sa. ve pazarları beSUyecet ve tatmin edecek 
b!r hal almış bulunmaktadır. Bundan dola
yıdır ki, .bu yıl ve geçen yıllarda, İstanbul 
plyıısasında portakal ve mandarina çok u
cuze alınabilmiştir. 

Meraln ve bavallsinde mevcud bahçelerin 
menlıası yedi yüz hektar kadardır. Bu bah
çelerde 154.000 kadar portakal, llmon ve 
mandarin ağacı vardır. 

Yeniden de birçok bahçeler te.s1a olunmak
ta, bunl:ıra da, binlerle fidan dlldlmekte
dlr 

On sene sonra, bu mıntakanın, bütün dün
ya piyanlarına 1hrac yapınab kifayet ede
cek bir hale geleceği tahmin olunmaktadır. 
Önünıiizdekl yıllarda, gerek İstanbulda, ge
rek diğe!." şehirlerimizde portakal ve manda
rlna.yı daha ucuza yemek mümkün olacak
tır. 

Kasabhk hayvanlarm iskele 
·resmi indirildi 

bin 358 lirayı bulmuşbur. İhrac eclDeD _,.. 
tb arasında otlak derlsl, toza Ye ipek ~ 
toten mensucat, baht, yün parçalarl. uı
ve kitrl', aıraslle, en mühim m•~-~ 
maktadır. Diğer emtia, lüle tap. le DP-' 
ba.,.sak, razmol, kahve deıtrmenJ. çöna. ti>' 
hcd, incir. tütün, kuzu derLsl, halı. aeb2ı8 ~ 
servcsl. el va vesairedir. 

Ecnebilerin getirebilecekleri 
Türk parası 

Vekiller Heyeti sahillerimize gelen ~ 
vapur, motör ve kayıkların koman.ya tflfl' 
ire gibl ihtiyaçlarını temin için kara'!'_~ 
kaptan ve mürettebatının, yabancı oıs-
gtdtp gel~n otomobU, araba, hayvan gibi °:f 
kil vasıtalarını işletenler ve yolcular gibi 
liraya kadar Türk parasını üzerlertnd8 _! 
tirmelerlne müsaade etmiş ve keytıyeU ..., 
kadarlar:ı bildirmiştir. 

F ransanm mubayaab 
Türk - Fransız anlaşması muclblDC9 tt' 

şelrkül etmiş olan Türk - Fransız tlcare' F 
keti, harici borclarımızdan dövizle ~-~ 
dllmlyen nısfı mukabilinde transferi w--

Dün ucuz et satışının ikinci günü idi. Ka· m~ksadlle Türk malları mübayaa etınexıı' 
sabla.r, dün de tesbit edilen fiat üzerinden dir. Şirkat, ilk altı aylık faaliyet de~ 
satış_ yapmışlardır. Etlerin clükkAnlarda ke- 3.700.000 liralık mal mübayaa etm1ftll'· 
silmeden bt.lundurulması kasablann zaran- Şirketin mübayaa ettiği emtla, §imd1J'8 .,
na ol:1uğ1.ij1dan bundan vazgeçllmlştir. Dük- dar Frar.sanın bizden almadığı kömiir, ıtt' 
Unların dolablarında etler parça parça da şun cev'lerl ve pamuktur. 
bulunabilecek, fakat üzerlerlnde muhakkak 
meztn hanın dünden ltlbaren tatblka başla· 
dığ1 damga mevcud olacaktır. 

Et Hatları ucuzladığı için tskele müruriye 
resimlerinin indirilmesine dair Vekiller He
yeti kar:ırı dün telgrafla vilftyete blldirll
ntlşt~r. Bu karara göre küçük baş hayvanla
rın yavrularından alınan yirmi para, küçük 
bn.ş hayvanlarda?} alınan bir kuruş reslın 

her iki cJns için onar paraya, büyük baş hay
van yavrularından alman beş kuruş ve bü
y;ik baş hayvanlardan alınan on kuruş mü
ruriye resmi her iki cins için yüz paraya in
dirilmiştir. Yeni karar derhal tatbik mevkil
nl! konacaktır. 
Hayvan nakliyatı için ticareı beya.mıamesl 

de verilıniyeeek 

Gilmrtikler Vekaleti, memleketimiz dahl
llndt' b\· limandan diğerine sevkolunan hay
vannt için dahili ticaret beyannamesi tanzim 
edilmeyip, Ziraat Vekatptlnln salt.hlyetll 
memurları tarafından verilecek sağlık ra
po::-hrının kafi vesika olarak kabul edilmesi
ne, mahreç ve mevrid istasyonlarında bu ra
porlar üzerine muamele yapılmasına karar 
vermiş ve keyfiyeti gümrük teşkilatına· bll
dlrmlştlr. 

. Bir haftalık ihracatlmız 
Şubat ayının son haftasında İatanbuldan 

muhtelit memleketlere yapılan ihracat 195 

sokağa çıktılar. 

- İşte burada anne! 
Zehra masada yalnız başına ~uran 

saçları kırlaşmış erkeği tanımıştı. 

- Nihad! -
- İşte anne evlenecek erkek o .. arka-

daşım da sensin! 
Annesini elinden yakaladı. Sürüklerce

sine babasına doğru götürdü: 
- Baba, sana annemi getirdim. O bizi 

GUmüşhacıköyde yeni toton 
mahsulü satışma haşlandı 

Gümi\şhacıköy (Hususi> - Bu yı1kl dfP 
ve seyla 'l ~!etine rağmen tütün rekoltesi gr 
çe!l senekinden az değlldir. İlk tütiin JDJ;; 
sulii bu hafta satışa ~ıkarılmış ve kUOSO SO
kurı~ştan satılmıştır. Önümüzdeki. yıl lçln 
tün ekicileri bir kooperatif etrafında toPJ' 
na.rl!k daha verimli faaliyetlere hazırıanıxı.ı· 
ta ve bi!." milyon kilo basma tütün ,et11tıt• 
meğe hazırlanmaktadırlar. 

BALK OPEBETI 
Bu ak-şam 

Kadıköy Süreyya 
sinemasında saat 
9 da ENA YtLER 
Operet 2 perde 1 

tablo Komedi 1 

perde Konser 

orkestor - Bale 

7 I Mart Pazartesi akşamı BeşiktAf 
Suad Park sinemasında saat 9 d• 

PIPIÇA 

tıpkı benim gibi, uysal, cana yatın.· <ti 
sevmesini bilen bir insan! 

Seneler evvel birbirlerinden ayrıt-' 
karı koca birbirlerine sevgile ba)dılal'1 

- Nihad. 
- Karım, kızım! 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Atina yakılamaz! .• 
Yazan: Kadircan Kafl• 

bıraktığın zaman.ki anneden başka anne .. '.&.----------------
"&on Posta,, nm edebi romam: 8 0 ya.:.ın en alçak adamıymış hala; bense, evlenmekten ve mes'ud olmaktan başka 1 Beni affet bala, fakat senin de on • 

Trabzonda sana verdiğim sözü tutmak yapacc"th. bir şeyimiz kalmadığını, mu- birleşer.?k anlamadığım ve bilmedi 
istiyerel{, ona karşı iki seneden fazladır tad emniyet ve sükünetle müjdeledL bir sebebden dolayı beni aldattığını_,., 

Bir Ge. nç Kızın Romanı kalbimde yedeşmi.ş olan düşmanlığı ll'Belki buraya ~adar .. m~~eleyi pek nıyorum ve bu his benim i~in her~~ 
y•ımuşatmak, onu affetmek için irade- basit gfr:-erek benım mu?alaga etmekte den, her şeyden~ acı ... Senı de kaY dl' 
min bütüıı kuvvetini sarfetmekte zerre olduğumu ve artık bu ınadımın sona d~Tsem ne olacagım ben hala? O k8 , 
kadar tereddüd etmemiştim. Halbuki ermesi lfızım geldiğini.. ilh... söyliye- si'"ıirliyim ki, kendimde hiçbir şey ~ 

Muazzez Tahsin Berkand -~..., so:ı hadise onun ona layik olmadığını ceksin, ama bunda da acele etme ha- pacalc, bir işle meşgul olacak ku~:Ar 
- Galatasaraydan Taksime doğru gi-ı d~!"\nleşen bir yara gibi onu kemirme- is bat etti. la; iimdi tekrar _onun maskesini yüzün- bulaımy~ru~ .. Böyle ~derse, zaıUl""ttr 

diyorlardı. ğe başladı. «O kadar sinirliyim ki hala, sana bu den indirerek igrenç suratını meydana yorum kı kutubhaneyı de, konse~~~ 
- Ya!nız mıydılar? Artık Fuadı düşündüğü zaman, her k(lmedinin uzun tafsilatını yazacak çıkaracağım... an da bir tarafa bırakarak kena;ı. 
- Evet ... Kadın beyin koluna gir- şeye rağmen içine emniyet ve rahatlık kuvvetim bile yok; bunun için vaziyeti a:Evet, bir taraftan her zamanki u- d~nyanm bir köşesinde, açlıktan Ö iJ6" 

mi.şti. Kon~a konuşa gidiyorlardı. veren duyguyu bulamıyordu, artık cO iki sözle hülasa edeceğim: Senin çok yuşturucu ve büyüleyici ifadesile, bir yerek kadar bir kazanç temin edeb 
- Seni gördüler mi? be!'i seviyor. fakat ben istemediğim için sevdiğın ve herkesten üstün tuttuğun şiir yazıyormuş gibi, bana olan bağlan- C("k ufak bir iş anyacağım. -1' 
- Bey gördü ve selam verdi. birleşemiyoruz, her ne zaman elimi u- Fuadı hen meğerse pek iyi tanıyormu- tı:::ım, benimle birleşmenin getireceği ~tnsarJar çok kötü, çok yalancı 
Genç kız, beyninin içine bir at~ zatırsam onu karşımda bulacağımdan şum; o, hal v~ tavırlarile beni cezbeden d'.inyalara sığmaz büyüklükteki saadeti iki yüzlü .. Artık hiçbir şeye, biç kiııs' 

• düşmüş gibi, başında şiddetli bir sıcak- em.!niın» tesellisi kaybolmuş, yerine de- v~ bana imzasız mektublar gönderen a- a~latırken, bir taraftan da senelerden- seye itimadım kalmadı ... • .. ,. 
ltk duydu ve bir bahane ile oradan u- r!n, simsiyah bir hüzün çökmüştü. Bu damın ta kendisi imiş ... Görüyorsun ya beri bc .. abE:.r yaşadığı metresile kolko- Selmaya yazdığı uzun mektubu go)>if 
zaklaştı; fakat bu sözlerin zehiri da- $E>fer izzeti nefsi değil, bütün varlığı bir tanecik amcazadem pek kurnaz bir la dolaşarak kE::ndini teşhir etmekte bir dndikten sonra Fuad için sinirli ~if 
m:ırlanna yayılmış, bütün varlığı kıs- y;ıralamnış ve Selma, ilk defa olarak, aktörmüş; ~uhtelif rolleri aynı maha- m~hzur görmediğini sana söylersem beklemE" devresi başlamıştı. ııerı;dlı 
kançlıkla dolmuştu. dünyada izzeti nefisten daha kuvvetli ret!e oynıyarak kendisini hiç belli et- bwıa ne diyeceksin? Tekrar sevgili ye- yanhanesinç gelen mektublar arasıtı iııi 

- O kadından ayrılmamış demek ... furıiller bulunabileceğini düşünmeğe memeğe muvaffak oldu ve hepimizi al- ğer.ini müdafaa mı edeceksin? iş zarfların3 benzemiyen bir ~neS ııJ 
O halde onu hala seviyor. başlamıştı. Fakat gururu vakit vakit dattL •Sonra da ona inanayım öyle mi? Be- gözleri helecanla arıyor ve hergun •;i• 

Bu smılleri kendi kendine sorarken gene kabarıp taşıyor, bu samimi itiraf- «Bu ne çirkin bir komedi değil mi mi cidden yeni doğmuş bir kınalı kuzu haberi bekliyerek akşama kadar tı 
bilfıihtiyar ağzından cYa beni sevmiyor !arını cnhetmek, ona karşı mağlub ol- hala? Fakat dur, acele etme; dahası da m~ı sanı:rorsunuz siz? Yoksa ben dün- bir sab•:rsız1ık duyuyordu. rtı~ 
mu.,,. sorgurn döküldü ve bu şübhe o- mıyacağına kendi kendisini inandırmak vc'!r. Bu?llarııı benim üzerimdeki fena yarım en görgüsüz, en abdal kadını mı- Aradan birkaç gün geçince, ~ ii' 
nn iliklerine kadar titretti. Şimdiye ka- için her şeyi inkar ediyordu. tes!rini anladığı zaman, yaptıklarına yım? gPnç kızın yazmıyacağını anlıyara se' 
dar hiç kims~yi kıskanmadığı için bu Bir gece, Fuada karşı kin ve intikam pişman olup kendisini unutturmağa ça- «GörC.yorsun ya hala, Fuad benim i- midini kesmişti; fakat bu sefer, ufalc de 
hb;in ne olabileceğini kendi kendisine hi~lerinde!l taştığı bir anda, kalbini par lışacak yerde, beyimiz bilakis bu sefer çirı artık tamamile ölmüştür ve bir da- bebler yüzünden hem kendisini he; tfl' 
tahm ·n ede!"!'lemiş ve bu yüzden ıztırab ç:ılıyan kıskançlığını alt etmek istiyor- bütün haşır.et ve küstablığile sahneye ha ba.ıa ondan bahsetmemeni sana çok k<'rşısındaki onu cidden seven 

8 1~1ıı· 
çekmi.1ti. Kalbine ilk defa zehrini akı- muş gı~1, bundan evvel vermiş olduğu çı)mıayı tercih ederek bana uzun bir yah·arırım. hı~palıy:m bu mağrur kıza karşı 
tar bu şübhe bütün iradesini sarsarak kararı unutatak, halasına Fuaddan m?ktubla vaziyeti, kendine göre, izah «Yalnız üzüldüğüm bir nokta var: Se- den bir hiddet coştu: !Je6 
onu bir san;ye içinde kuvvetli bir alev bahseden hırçın bir mektub yazdı: etti ve hatta bana, yalnız beni sevdiğini ni'l lJqııa kar~ı olan şefkat ve sevgine - Dik kafalı, inadcı küçiik kıı. r"' 
gihi sardı vt. bu alev hergün biraz daha cSenin sevgili yeğenin meğer dün- değa, benim de onu sevdiğimi ve artık· d-a bugün dünkü gibi inanamıyorum- 1 seni yola getireceğim! - Ark• 

00 
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'İfşa eden ida m olunur!-., 
Harb sanayi casualar1 arasındaki mücadele 

S~rt bir sesle Draveskiye: " Yoksa Olandanın bana karşı alakasının saf ve samimi 
0 llladığını, tarrjamile sahte olduğunu mu söylemek istiyorsunuz, anlamıyorum! ,, 

dedim. Draveski " Asla dostum, asla! ., diye cevab verdi 
~ ~vct!. Birdenbire belki çok tuhaf 

t ca~ınız!. . Fakat bunları konuş
~ 0lrnamız lazım geliyor. 
...... Sizi dinliyorum.· 
; k?e:ıç dostum, pek güzel farkında
rl 1 demin size ikram ettiğim midye
en, fideta , &damakıllı şüphe1eniyor
lız. Yok, yok .. bunu nafile gizleme

.ı-t· Size bir kasdım olacağından 
ıa'Uı e ettiği:ıizin. gözümden kaçtığını ı 

et.meyiniz.. 

~~ Bunu inkar etmiyeceğim, Her 
ı.·eski! .. 

-~ liakk:nız var, genç dostum! .. Bu 
..,, elerinizde size hak vermiyor deği

F'akat bizim asla böyle bir niyeti
ı Yoktur. Sizi bu hususta tamamile 
~ rı e~mek isterim. Bilakis hayatınız, 
., 1 S!ze de izah edeceğim sebebler
L! dolnyı şahsan bana pek lazımdır!·. 
eru'kıa sordum: 

'- lı'ak t 'b" b" ı·· ? Draveski bir el"ni şiddetle havaya kaldırdı. . a ne gı ı ır uzum. 
• ' Evvela genç dostum, ben kendi Beyaz VRlı~ .. ~ıeşhur Grandük Ni:~la- ve hiç bir teşkilat ile alBkası olmadığı-

~bun2 sizin Olandaya karşı duygu- nın yegc:11 .. bılmem tanır mısınız. na kani olduğum bir yabancı gencin 
llızın derinliğinden ve ~afiyetinden - H~~rır... . .. bas.kını altında b~lunması biılm için 
~ne eminim. Halbuki işte asıl bu .. -:. Bı.~ d

1 
e. ~nu buluyorum·. hepsı ol- daha elverişlidir de ondan .. şimdi ise 

:ı ıçin tehlikeli bir şeydir. Zannet- durulmt.ş.eıdır.. büsbütün yanılmadığımı anlamak ih -
Yiniz ki gene tekrar edeyim bunu 1 

- Kimler tarafından? tiyacını.fayım! .. 
Qı ' . ~ • • - 01.:ınd:ı tarafından! - Ne gibi, Her Draveski? 
ı.andava karşı her hangı hıssı bır D k" b .. .. k d t reddu·· d _ Arkası var __ •a"" k ~ - rav<'s ı u sozu o a ar e -

"' al!'llış oldugundan dolayı kas- .. k ,,. "h ·k· b" ı ·· ı 
trıüb 1• - d k .. 1.. H snz, a, ı \•e mı ram ı ır ses e soy e - f-- --------- - - - -

a aga e ere soyuyorum. a- . t• k +·ı d" H tl , şaş R . 1. b 
ha1<·kat bövledir. Hislerinizdeki sa- mış 1 ·ı vl re ım. ay re e, şaşitın - eSl ffi ) za Jta 
t \ı · ~ . tt' k. 1 . . . . km mmJdnndım: 

e samımıye ır ı ası sızın ıçın Ol .J t f d ? h k 
\'ah · hl"k . k"l d" s r· - an-.ı.a ara ın an mı. ı· a" yemı·zı·n J:n te ı eyı teş ı e ıyor. a ı- _ E , t 0 .. d t m' Evvela size Ve · · t" b" . . 1 . . d ,, c , ben'.i os u ... 

' samımıye ın ızım ı~ erımız e t hl"k ı ,.· er·· ~te meyi lüzumlu gör - hal şeklı• Yeri kt 1 e. ı e .. f'.l bo:s r 
....._ yo ur... . .. düğü:r.ı !çin bunu söylerniye mecburum. 
i.l.licr Draveskı, gerek bunun boyle Bununla beraber, sizin bir istisna teşkil Hatırlarsınız: Karı kocanın odası ayn
·" 8Unu ve gerek Olanda ile benim edip ctmiyeceğinizi bilemem!.. Zira, ı dır. Mndam Compton, polise verdiği ifa-
•ıaseh ı· · t hl"k l" ld ~ u ben dede <Yat~ğının gıcırdadığını ve bir bar-
b . e ımın e ı e ı o ugun sö·dedi'iim gibi siz bir Türksünüz, 
ıı b · ·· 1 · l J ::. ' 1 dak şnkırtısı duydum> demişti <B numa-

'i ıyorum. Yeni ır şey soy emış 0 - Avrupa lı k:ldınların Türklere karşı ralı resim) Halbuki ı numaralı ve 4 nu-
~oı-s~nuz. Yoksa Olan~an:n bana aşk1crı <la pek başka oluyor, dedim a .. maralı resimde görüldüğü gibi, Madam 
akıkarının saf ve samımı olmadı- Draveski nbsent bardağını tekrar bir Compton, müdhlş surette sağırdı, ve iyi 

~ tanıa:nile sahte olduğunu mu söy- yudum·la içti. Sonra kaşlarını çatarak: is.lts:lo dlyt- sağırlara mahsus kuJaklık-ek lardnn kullanıyordu (kordonuna dikkat). 
~ istiyorsunuz? Anlamıyor-um!.. - Yüzünüzden sözlerime az itimad I Sağır insan hafif sesleri duyamaz. Bu ku-

avcski bir elini şiddetle havaya ettiğinizi h issediyorum.·. dedi. Inklık ne de yatılamaz. Dolayıslle kadın, 
Jrd1: _ Hayır, fakat müdhiş şeyler söylü- bJr d!! sürçmesile, yanılmış . kendisini 

/\.ı;-Ja, dostum, asla!. dedi. Biiakis vorsunuz, Her Draveski!.. ele vermişti . Sonra, !cthimeyit ameliyesi 
l'ld J 1 neticesinde de ölünün midesinde fnzla 
. anın size belki hayatı pahasına - Hiç müdhiş değil! .. Olagan şey er. mlkdardn uyku ilfıcı bulunduğu tesbit e-

l Olduğunu, bir emri vaki halinde, Bunu rıri sizi uyanık bulundurmak ve dllmi~tı. naha sonra, müfettiş, kadının 

l"dim· B"· · · 1 · · d b"l " . _ mzı temin İ"İn sövlüyorum. Btlhassa tortuları bulunan kadehi değiştirmediği-
. ızım ış erunız e ı l)Orsu 'ı. J i h t ı U ede kadını tevkif et-

ti aşk yalnız ve ancak iğfal için bir 
1 
ha) atınızın bize ne kadar lazım oldu- n·i tia ıramış, ne c 

Galata Karaköy Havyar Han No. 89 do miiOis Yorgi Z:ıpanopulOStm ala· 
cakhlan Sll'a c-etvelidir . 

Sıra Alacaklının İstediği Kabul olu- Sıra Reddo!u- S. beblcr 
No. ismi para nan para nan para -1 Anadolu Kontuvarı Şti 

vekili avukat Marko 
Mercan 

2 Marko Fintz ve Al bert 
Barokas vekili avukat 
Nesim Baro kas 

3 Niko Yorgı Markidis 

• Nikoli Zunbulidis 
5 Salamon Hayim Baruh 
6 Hancı Nuri 
7 Hikmet w Nihat Güveniş 

vekili avukat Mahir Ruso 
8 Hasan ve Ömer Ciridoğlu 

9 Dimitri Cinoğlu 

5358.38 

523.29 

400.-
192.-
928.-

1200.-

'784.68 
1669.99 

1468.75 

5358.38 

523.29 

400.-
192.-
928.-

1200.-

'784.68 
1494.48 

1281.25 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 

175.51 Tediye edil
mesin 

187.50 Tediye edıl· 

10 Androniki Zapanopulo 
mesine 

Eşya istihkak iddiası reddedilmiştir. Es
babı sübutiyesi yoktur. Ayrıca kendısi
ne tebliğ edilmiştir. 

11 Ebeyan ve Haçaduryan 
12 Eliya Mizrahi ve Koço 

Nino 
13 Çanakçili Mustafa 

230.-

1263.11 
1557.51 

230.- 6 

1263.ll 
1557.51 

6 
6 

155'75. 71 15212. 70 
İflas İdare azaları. 

383.01 

Avukat: Marko Mercan Avukat: Nesim Barokas 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Yorgi Zapanopulosun alacaklarına aid tedkikat İflas İdaresince billrl· 

lerek tanzim edilen ve yukarıda yazılı bulunan sıra cedveli daireye tevdi edil-

miştir. Alacaklılar ikinci toplanması 25-3-938 tarihine müsadif Cuma günG saat 
14 de yapılacağından alacaklıların dairede hazır bulunmaları ve alacağı rcddo
lunanların tarihi ilandan itibar en beş gün zarfında iflasa karar verip 1 ci Hu-
kuk Mahkemesinde dava ikame edebilecekleri ilan olunur. (5567) 

1 ı , . 

Baş, diş nezle, grip, ron.atizma va bütün agrıların .z ı derhal 
keser. lcabmda günde Uç kaşe ahrıabilir. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları f _______ , __ _.. 
Banka Hesap No. Yeri Nev'i İcra dosya No. 

İkraz 726 Kabataş Fatmahatun mahallesi Bahçeli ev 
Gümüşsuyu caddesi uki 19 
yeni 1/23 No. lı (NTJ 80) 

934/2254 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü icra dairesince yukarıd:ı numnra
sı yazılı dosya ile 4.3.938 tarihine mi.ıS3ôif Cuma günü açık arttırma ile sa~ıla
cak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse Banka bu gaynmenkule 
mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. 

>lYorum. Size açık konuşacağımı beyhude y~rc midyelerden kork~ama-

1 
ş\şeyi değlştırmckle beraber, içinde tHi.ç 

t - ı b"l k · · Ben şahsen n. ş · ~ ~nrak kabul ~unabili~ Halbu- gunu an ata ıme ıçın.~ t k 'k ~~~--.-.-----.-.-.-~~.-.-~~--.-.-.---.-------.~~ ~·~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
landn bu hududu geçmiş bulunu _ teknisy('n insanları v.e bılhassa e nı 

~ BE>ni mes'ud eden 

ilimlerin ilc:i gitmesıne meraklı olan-

bu 
. !arı pek severim. Sizde öyle bir şahsi

temınatı- yet bu'duğum için her şeyden evvel 
teşekkür ederim. 
Q memnunum. 

o! Te~C'kküre değecek bir şey söy- _ Tei ekkür ederim. 
Yorum, gcııç dostum.. belki, bila- _ Bunu da sizden teşekkür bekledi-

bcni dinleyiniz: Bizim Olanda ğim için söylemiyorum! .. Böyle olma
~:~a .h_:-r .şeyimiz ~em:k o~an bir mz, bize daha faydalı olabilmeniz b a
~· tımızı hır genç Turkun elıne ge- kımından, daha çok isimize geldiği için 

lı. ış olmasını - hu tabirimi mazur memnun olunacak bir şeydir!.. Ha ..• 
~ ~hic; Ge hoş görmiyeceğimiz mu- SııdP.n gene teşekkür beklemeden 
~ ktır. Herhalde bizim bu işlerde şunu da söyliycyi.."ll ki daha mühim bir 
a~ar hassas olacağımızı tahmin e- tehlikeyi atlatmanıza da gene ben se
l1ız . Nitekim benden başka hiç beb olmu~umdur· 

~ı e sizin Olanda ile şu münasebeti- - Çok garip .. benim bundan hiç ha-
' Yalnız hissi bir macera olarak ka- berim yok!. 
f!ltnernistir· _ Evet .. haberiniz olmaması pek ta-

. . 01nbili~. Btn bunu ispata mecbur biidir!. Fakat hiç düşünmediniz m i ki 
lırnı. siz Oland3 ile yo1a çıktığınız andan iti-
Şii"'he~ı·z fakat be .. 1 a·.. baren onu çok nıühim bir kuvvet olarak 

1 ı. 1:1· w • • • n, soy e ıgım .. . . 
'"'endi hesabıma ası· b k tt butun Avnıp::ıya karşı ellerınde bu -

1 a u anaa e ....l'I b hAd· ı·k d k l 
ıı-._ lln!. Esasen biz tecrüb "le b=""- lunduramar u a ıseye a ay a -
•11 e ı 111 1 ? 0 d . . b .. 
~l ~ .ki Avrup:.lı kadınların Türk er- mış ols:.ın a~ ·:· an an ıtı aren sızın 
~1erınc kar~ı aşkları ekseriya önüne mcvcudıyct:nızden derhal haberdar o-
' ll'l~~ bir şiddette olmaktadır.. lund.uğ~?u ve sizin. gibi maksadı ve 
, S~z bunu nasıl izah ediyorsunuz? rnahıye .ı ~cçhu~ bır adamı~ -~~rhal 
~ İ3ılıniyorunl .. fakat sebebi her ne bertaraf edılmesme karar verıldıg1 pek 

lı'"Sa olsu hAd. 1 k b b .. 1 d" tabii değil midir? 
·ıaıb . • n a ıse o ara u oy e ır. . . . 
~ l.ıkı, genç mühendis size birinci - Bertaraf edılmesı mı? .. 

"',~kati s·· 1 . lrn k, . t . B" - Tabii!.. Derhal ortadan kaldırıl-
'<l oy emış o a ıs erım. ır 

tı' her şeyden evvel bilmiş olma- manız iç!n hi~ merhamet etmeden ka-
1;ı.-·1~ ı · rar verilmiş olmasını tabii bulmuyor 
"'l'liıı ."'l .o ıaııda ayarında bir kadının 

ıtl ~ t .ı hır aşkı zannettiğiniz gibi hiç musunuz?. 
ı' eş k - Tahmin edebiliyorum!. 

t l'. e. kür edilecek bir hadise değil- _ '!'amam!.· İşte bu cereyanın önüne 

' ~ geçmPk için bizzat ben çalıştım ve mu-
' e gibi, Her Draveski?·. vaffak dn oldum! .. 
~i sGcıır;: dostum .. zira Olanda, kendi- - Bıına pek hayret ettim, Her Dra-
ktı evenler için daima bir felaket veski?. Acaba haberim olmadan hak -

.-a
1 

<'L"rıişti r. Bunu teqrübe1erimize kımda bu iyiliği yapmıya neden lüzum 
.. ::k. si1e söylemiye mecburiyet gördüni\z? 

·~ orum. Zira.. bır genç Alman - Basit! .. Olanda gibi son derece ih-
7.ab:tini bili onım .. bır Leh ... · tiraslı bir kadının iizin gibi zararsız 

SELANIK BAN"'-ASI 
T4'!sis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : tSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

l STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandaki ŞubP.l~ri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasslar servisi .................. --> DİŞ T ABlBl ' ı 
RATIP TÜRKOGL U 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 
No. ı6, Kat 1 de hergün öğleden 
sonra ıaat 14 den 2v ye kadar 
hastaları kabul eder. 

~ ................... 111 

DOYÇE ORIENT 
EANK ı' Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedekı ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İznıir 
Deposu: 1st. Tütün Gi;ınrüğü 

* Her ıürlü ban!ıa iıi * 
----------·----------~ 

ÖKSÜRÜK 
En muannit aksürüklerle 

bronıit, utm, ve boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilacı· 

Cır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici tesiri 

ıayanı dikkattir. 

SUtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczaneai 

Beyoğh:, fstanbul 

Türk Hava 

ŞURUBU 

({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11/MartI1938 dedir ... 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır ..• 
Bundan başka : 15.00J, 12.0J:J, 10.0JO Liralık ikramiyelerle 

( 20.0 JO ve 10.0 O) Liralı '< iki adet mükafat vardır • 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ede.o bu piya..,goya 

işt irak ediniz ... 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Ya:Hn: Ziya Şakir 

Kaşgar surları üzerinde gecenin zifiri karanlığında bekleşen nöbetçilerden biri 
birdenbire durdu ve kulak verdi. Sonra yanıbeışındaki arkadaşına dö::ıerek: 

" işittin mi? Bir ses, bir ayak sesi var, biri kayalardan aşağı ini:·or ! ,, dedi 

(Bq tarafı ı inci sayfada) Flandin bu sarsak siyaseti k1l 
lerin nutku, F.denın ist!fası gibi hadise • tenkıd ediyor. İşlerin ilk saflıası"dJ 
ler, nihayet Fransa parlamentosunu he- Jetler Cemiyetinin muhayyel 
yecana getirdi ve geçen hafta mecliste dayanıp İtalyayı düşünneğe çal~ 
büyük müzakereler oldu. Bu müzakere- den siyaseti, uzun müddet Milleti: 
ler arasında umumi sıyaset bakımından miyetl oyunile oynadıktan sonra 
en enteresan JÖzleri, eski başvekil Flan- ia da kürsüye dönmüş, Habeşistan• 
din söyledi Fransarun 918 denberi kur- hude yere verilen ümidleri uıııı 
duğu siyasetin bütün ttmellerile çöktüğü Mill~tler Cemiyetini f taiyaya kırf 
bir sırada 1',ransada sinirler artık o ka· bik e-di.!en zecri tedb1rlerl ka 
dar gerilmiştir ki Flandın gibi başvekil- sevketmiş. Flandin bu perhizin 

Bu darbenin ~iddetinden, kadının ka-ı Kale bedenlerinden küçük küçük Irmaktan acı bir feryad işitildi: llk etmiş bir devlet adamı düne aid bir şmdaki lahana turşusunu anıaınaoııl 
lası, bir cam ~iş~ gibi dağılıverdL t~!ar dökülüyordu. Ve meçhul bir ci-ı - AJ,. vuruldum .•• Ölüyorum.· bo-1 takım siyasi hidiselen, gene düne ve bu· ziyette, if~aatına devam ederken 

Genç noyan. bir adım geri sıçradL Bu sim, duvarlan sıyıra sıyıra o sarp ka- ğuluyorum.. İmdad..- gıine aid tefsirlen "7e mülihazalarile bir- yor ki bir ıaralık l"ransadak.J iıı 
leci manzara karşısında, başını çevir- yabra tloğru iniyordu. 1 Devr!ye efradının sesi yükseldi: likte ortaya atmaktan çekinmemiştir. neticelenmiş ve işlerin başına Bl~O 
:meye mecbur ka.dı· Gözleri kararmış, Zabıt, d:ıyanamadı: - Vuruldu.. vuruldu. Flandin'in beyanatından anlıyoruz ki kllmetinin gelmesi zaruri olmuştaı. 
ku1aklan uğuldamıştı. Ve bu uğultu a- - Kimdir, o?.. Zabit bağırıyordu: 935 senesinde Fransa, İngiltere ve İtalya rada Flandin, hükümetten a 
rasmda. fa!cı kadının: Diye. bağırdı. - Aşağı inin_ suya atılın.. onu, diri ile bir anlaşma yapmış ve Almanya Rein evvel, müstakbel başvekil oıan_.t 

-; Ac:ıba, sen.. kendini o cezadan Bu sert ses. o yüksek duvarlarda ve ç•kann. nehri havzasını ışgal ettiği takdirde üç müracaatla, Londrayı uyandırl11' 
kuitaralilecek misin! yelçın kayalıı.rda korkunç akisler yap- Fakat.. ırmaktan gelen feryad, yavaş memleket tarafından tutulacak siyaseti başka bir siyasete sevketmek Qıert 

Dediğini, bir k1-rP- daha işittiğini· tL Fakat bu suale, cevab veren olmadı. y2\·aş sön~yordu. Boğuk bir hıçkın.k tesbit ve hatti askeri tedbirleri tayin et- zırlanmış bir telgraf müsvedde$! 
S~"l.mıştı. Zabit, daha yüksek bir sesle haykır- gibi: miştir. Bu nokta. bizim gibi işleri uzak· mi§: fakat, buna karşı Blum: 

d?: - Aıtaaanh ... Aaaaaah...... taıı görenler için değ!l, bizzat Fransa - Hayır! 

o - Kimdir, o?.. Sesle.-i uzayıp gidiyorchL nıeb'uslarmm ekseriyeti için dahi bir ne- Cevabını vermi~ 

MÜDHİŞ BİR OK YAÖl\fUltU 
- ..... ......... Devriye efradı. a,ağı düşüp parça- vi cif.şuh mahiyetini haiz olmuştur. • * 
Kaya!ığa en yakın olan bir nefer te- Iaıım.amak için ihtiyatla kayalıktan Flandin'e göre o zaman işler yolunda Bu ifşaat üzerine Blum, oturdııJll 

li;la seslendi. inerken, artık ırmaktan gelen ses ta- imi§. Fakat Habeşist.an meselesi her feyi den Flandin'e bağınyor: 
Kiışgar ŞF-hr:nin kapılarından, kuş bi- - Ayak sesleri var. Birisi, kayalık- nvunile kesilnılş: bcrbad etmiş, bütün planların altını üs • - Bütün bunlar doğru. Fakat. 

le uçurulmuyordu. tan aşağı iniyor. _ Boğuldu. tüne getirmış! burada söylemekte ne fayda var! 1' 
Kapılard&n girip çıkan yolcular, u- Zabit. de:-hal emir verdi: _ Gitti... * şaab sebeb ne? 

zun uzun isticvab ediliyor .. hiçbir kim- - Atlan bırakın.. kayalara tırma- _ Koşun, büyük burcun altına ko • Flandin Ha~ mesele~inde İtalyaya Diye haykırıyor. O zaman 11-4J ~Zt 
se istisna e-:!ilmiyerek elbiseleri, eşya- nın..· §lln. Oradaki akıntı, ce.sedi ~.~ .. ~ atar. ka tatbik dil • t db 1 F ona ccvab vererek: .ıl. C 
~ t! • 1 · k da • ced Devr f d k la ld 1 ~.. rşı e en zecrı e ır ere ran- - çu-nku-, sı"z bura~- yu-zde ·~ .. 1!Y 
:ıan, a annm cger enne a r ın en qe e ra ı, aya ra atı ı ar. _Çabuk. çabuk... sanın nuıl muhalif olduğunu izah et • ~ 1--

inceye muc:yeneden geçiriliyordu. Tırrnanrnağ3 ba~ladılar. Fakat, biraz Diye bağırmalar yükseliyordu. tikten sonra Mançuri meselesinde Ja • Jetler Cemiyeti siyaseti taraftarı j 
En küçük şübhe uvandıran bir y<>leu, sonra hepsi bir ağızdan: bu da bir hayal idi İşte bugünldl En son bağıran, zabit olmuştu. Fakat ponyaya karşı tatbik edilmiyen bir usu- ., 

<lerhnl iç kaleye gönderiliyor.. orada - Ah .. kaçtı .. ırmağa atladı. 1 cesı 

1 ük
. A 1 dan .. ekk b b. onun: lün talyaya karşı tatbikinin hata oldu· T. da M"il tl C . t• . 

umet memur arın mur e ır Diye bağ:rdılar. arzın ı e er emıye ı ıP Al 
1' ıisyon huzurunda uzun uzadıya is- Zabit çıldırmış gibi yerinden fırladı: - Çabuk.. çabuk... ğur"ud anla~~ v:u bu ~~:~ E~ .tat; hakikatıere karşı göz yumup tıar: 
1 .taka ~kfüyordu. - Çabuk.. ses gelen tarafa, ok yağdı- Diye, haykıra haykıra verdiği emir- r~ ın 8:". ta .e .enld ğune er. ahmıyel ı uğraşmaktan ibaret bir iş o1mak1• 1 

lem rağmen, hiç kimse kafi derecede sıyaseünın netıcesı c u u ız ey e- d 1 Aynı z;mıanda, şehrin surlan bari- nt'·. sağa, rolL. öne, arkaya ... Her tara- , '-· . t· Fl d" b h taki e ıyor . 
. d d b sür at!e u"reket edemiyordu. Çünkü, o ruış ır. an ın o zaman, u usus Flandln' - t gil il F~ 

cın e e irçok atlı devriyeler geziyor- fı C'kla tarayın... f "ki le . f ~ d b 1 d ğu k b. e gore n tere e 
zifiri karanlıklarda, o yalçın kayalar- : · r nn azasın an u un u a ıne- ıa k d dı 1 B" ta f ctı 

du. BunJar da; surların alçak yerlerin- Diye bağırmağa başfadı. d izah tTY'I;., h t•• sözl . - le uy u a r ar. ır ra tan 
d k h . d kmas uh el G . . ı· - . . d '-1 1 k dan yuvarlanarak parça parça olmayı, c e ... A~ ve a .a iU erı '°Y - lain hayalle ··ığrac:nunnak ve haki en oşara ~e !r en çı 1 m tem ecenın sessız ıgi ıçın e~ o,. ar ıs ı • r----

1 hiç kimse gözüne kestiremiyordu. rniş: görnıek ta.rafları <ıld""'unu söylü1°': 
o an casusltın yakalamak için, bir an bi- Ç'llıyordu. Irmağın sulan fıkır fıkır _ Biz İngilterenin şerikleriyiz, ma • "'fi 

Qe durup d!nlenmiyordu. kaynıyor.. okların temasile kalkan su- 0 dunları ve memurları değiliz? ğer taraftan da bala MilleUer 
ı Gecenin siyah kan adlan, her tarafa larm şakırtısı, dik kayalara çarparak Bunlar burada, böylece uğraşıp du- siyaseti devam ediyor. Ona göre 

·1 .... ; .. • K v-:: -ı....; Daniş. fakat, İngilterenill görüşü, E • ler Cemiyeti u-zerı'ne kurulan fi gen ..... '""'iti· oca n.caşgar ~ ... ~. bu zifiri Jm!aklan tırmalıyan akisler yapıyordu. rurlarken, ırmağın karşısındaki saz -
l lt da zil . . .b i 1 baw d lıkl dcn'in myaseti neticede hak.im olmuş • ne Frar.sav. ı. ne de İngı·ltereyl şe zu me·. a ın e miş ve erımış gı i - Zabit. tepiniyor .. ve, gmyor u: ar arasından yavaş yavaş bir adam 

di. S - ' ı· daha - • UL s ,.ıktı. tur. Flandin'e göre. bütün mes'uliyet götüremez. Bu iki devlet birbrrıerfl" 
.• •.• ·- ur at ı.. sura •• uyun a- '.ı' B Ed • ·d· c--b·'· ı "li h · · 
Şehir; büyük bir korku ve heyecan kıntısına doğru... - Arkası 17ar _ ay ene racı ır. '"'"' lA ngı z ancıye ha sıkl sarılmıya. kuvvetle silihl 

~inde idi. &ı küçük b~ h~~~ ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- na~n. demo~i fikk~r~~ ~i~~ne venihay~Alm~yavelı~yaf~ 
d:işmanlık ~ri olarak söylenecek bir ispanya, Chamberl · İn 1 ve sol cenah propagand~sına fazla tabi hakikatler ti zerine kurulııın hır ıı.ı 

B 1• r Doktorun olmuş ve İ:>Ü tün Uabeşi~tan meselesinde tak1bı·ne mecburdu .. lar. Halk #tnptıP 
telt söz. bii~ün kin ve intlkamlan tat- ı·ı·k etı'n .. ... ... PO 1 ' asrnm en ç . işi Milletler Cemiyeti makinesile hallet- kum· eti· Lunu ~pmamıştır·, ona .«ırt 
mine kfıfi g.:?!ebilircii. Gu··nıu··k :J .,,- ,,-

öğıe vakti, her tarafta tellallar ça- tacruba Lhtası olacak Perşembe mek f>İyasetini gütmüştür. Flandm hiç nun yenne kah o tarafa, kah bil 
Notlar nda '* olmazsa Samuel Hoare. ~val itilafı ile p.erişan 1:.ır siyaset takıb ehmştır. )f 

ğrrmış_ casuslan ve şübheli adamlan (Bq tarafı 9 uncu aayfcıdıı) 1 n ' ) vazıyetin kurtanlabileceğıne ve İtalya - b' BI d 
bilı>n ve tanıyanların derhal hükiıme- ız7.at um. oktor Schsıcht ile J 

h b Balear adalan, ona Fransayı şimali Af· G;:zlerde perde nın elden kaçmlmıyacağına kani iken Almanya i!e anlaşmak istemicur. te a er vermelerini, aksi takdirde ken u. .,. 
rika imparatorluğundan ayırmak irnkfın Eden bu itilafın tatbikına rr.ani olmuş ve den doJayı Blwn'a hain gözi~ 

di kafafarınııı da kesileceğini ilin et- Ya~W:ınn hepsinde değil, ratat bazıla- M·u ti c ti • ~ d h · · ve kab:J:yctini verecektir. 1 e er emlye r.azırııgın an arıcı- yor?.. diyor. Sonra da dönüp ~ 
mişlerdi. nnda gözün cismi blllüri denilen adesesi 1 ha ali 

KMiıdla venlen teminatın hl,. bir kıy· rr ti yeye ge ip Y siyasette devam et - bugu·· o dahi t'esurane bir siyaset 
Bu füia üzerine, bir iftiraya maruz '"t> '» " a yeUni kaybeder. Bulanmah baş- · ı· .. ı 

meti olamaz. Bilhassa İspanya meselesin- lar, h:ıfif beyaz,J1Davimtrak: bir renk alır. mış ır. memekle itham edıyor ve diyor . ...,: 
kalrnakt:ın korkanlar evlerine çekil- de son bir sene zarfında ,-erd;kleri hiç bir Hastada ayni zamanda görmede bir bu- Bu siyaseti izah ve tenkid ederken - Bugünkü lıükümet h:ıkıkatltf' 
mişlerdi. Çarşılar, caddeler ve sokak- d 1 1 1 . . . 1 hıntılık peyda olmağa ba§lar. Yanş ya- Fland\n şöyle söylüyor: rinc kurulan bir si."'aset takt"b edı . .ııl' .ı 
]ar, derin ve matemi bir sükfuı içinde sözü tutmıyan ev et er c ışmız 0 ursa.. n~ vazıh olan rü'yet kuvveti azalır. eş- Adisabab ' -• ~' h 

Esaslı olan :cokta, İspan1'•anın, haricden c- anın düşmesinden biraz kat, s.vni zamanda et-saret göster".t ~Qan idi 1 hası t.anur.amağa başlar. Gitgide cismi ,, 
· 

8 
hiç bir müdahale olmaksu.m keİıdi hükU· bUlürinln bu kesareu artar ve artık ziya evvel ben bu vaziyeti düsiindüm ve İn • manya ve İtalya ile açıkça konuŞ~~ıO 
met şeklini seçmesidir. hümıelertnln gözün .şebekJ:ve tabak:wna giltereye müracaatla Habeşistanın ismen rıne araya bir takım vasıtalar k~,, ~ 

Şehri!1 ~irııal tarafındaki surları, 
tam yirmi b r arşın yüksekliğe malik
ti. Bu aıaır.etli surlar, yalçın bir kaya
ya jstinad ediyor; bu sarp kayalann al
tından da genişce bir ırmak geçiyor
du. 

Bu civarda dola~an atlı devriyeler, 
b·ı kayalıklar üz.erinde gezmiye imkan 
hulamıycrlar, sadece kale bedenlerini 
ta111ssul pr.!!yorlardı. 

Yirmi nef~rle bir zabitten mürekkeb 
olan bir devriye kolu, kayalıkların di
bi'.ıe ka:Jar sokulmuşt\L Orada, sessiz 
sadasız bek1iyordu. 

O deriu zulmet içinde, beş adım ile
risi bile görülmüyordu. Onun için bü
tün de ... riy.:- efradı, büyük bir dikkatle 
her tar:ıfı d·rJI~mekle iktifa ediyordu. 

Vakit, ge:ce yarısını geçmişti Birer 
heykel gib. dimdik durarak etrafı din
Iiyen devriye efradından biri, adeta fı
sılrbvar::ık · 
-· fşıttiııiı nıi?.· 
Dedi. 
Devr:ye kumandanının kulağına da, 

gnrfö ve mübhem bir ses gelmiş1i. Ku
laktan k:.ı}a;Ja, şu muhavere geçti: 

- Evet.. bir ses var. 
- A vak sesine benzemiyor 
- H<?yır. 
- Ne olab;Jir? .. 
- Kale bedenlerine bir şey sürünür 

gibi olu?or. 
- Sakı 01 birisi bedenlerden inmesin. 
- Bu. mUmkün değil... Zaten, bura-

da bel.lPvic:!roiz de beyhude. 
...ı. Niçin? .. 
- Bu zifin karanlık içinde, bu baş 

döndürücü duvarları aşmak ldmin had
dinr>?·. 

- Sus.. din le .. 

Akdenizin, yegane sigortası. ecnebi dev girmesine oldukça manl olur ve hasta istiklalini ternın edecek bir itilaf saye • yoldsn müzakere etmek istiyor. Jjl"'" ~ir 
letlerin müdahaleleri ile bunalmıyan yninız karanlık lle aydınlığı rarkedeblle- sinde işleri halledip çıkmayl teklif et • yaset denilemez: le . 

cck t.>~r derecede göreblllr. Artık perde ı· B k B Ed ğ ı. müshkil bir +--nv. adır. ım. una arşı ay en ya mur mev- Bız, yani bu münakaşaların 11 ~le 
~ve- knhnl:ışmı~ demektir. Bu vaziyete ge- ••• 

Se!bcst bir IE'Çim imkinı olmaz, İspan· len hasta ameliyata aevkolunur. Ameli- sirninın başlamak üzere olduğunu ve seyırcfleri de bu sözlerin arasırıo;f. 
yollar da lıarb zamanında bir karar ver- yat kalınlaşan ve kesafet kesbeden ci3- işin devam edip gideceğini söylemekle çen bir siyaset devrinın iO'fizünU 
mek mecburiyetinde kalırlarsa, onlar ml blllfırly! çıkarmaktan ibarettir. Şfib· iktifa ettı. Halbuki bundan sekiz gün Jatan b:r takım h5ciiselerden tı 
kendi hallerine bırakılmalıdır. İspanya • heıdz oldukça mühim ve tehlikeli bir a- sonra Habeş payitahtı İtalyan askerleri oluyoruz. 

mcllyattır. Fakat eli alışkan bir mnte- ta af dan · ı edil.,.,; .. 
dakl go··nu··uu-ıerl geri ,.ekrr.ek için kl'nncı: - h r ın ışga ~~ti!> 

11 -s 9.SS1S tçln pek güç değildir. Blr harta 
mıya :üzum yoktur. Zira mücadele, gö • kadar göz .sarıll kalır ve bir harta sonra 
niillülere değil, ecnebi eslihasına istinad bash görmeğe başlar. Bılahare daha tyt 
etmektedir. görmnsl 1çln çıkarılan ndese kalınlığın

da bir gözluk caml takılır. O zaman gör-
Musotiu i ile Chambcrlain arasında dos· me nimetinden mahrum kalan hasta 

tane miızakereler olurken, muazzam mile- tekrar aydınlığa kavu~ur. 

<•> Bu notları kesip saklayınız, yahnd 
bir albüme yapıştınp kolekc;iyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
'ibf imdadınıza yetişebilir. 

Eyübde 13 yaşında bir çocU~ 
arkadaşını öldürdü 

&ıh 
"~l 
lt~ltı 
1 ...... 
~~ 

(Baştaraf ı 1 inci sayfada) Fakat az sonra hadise anlaşıtfll'! ~ tı 
Buna k~rşı Hulusi: ziyel polise bildirilerek, yara:JJ 8 ~ ~ ~ 
- Be,,, feneri senden zorla alırım, şan Faruk hemen bır otomobıllt a 

darda Alman ve İtalyan ağır topları, mü· 
himm<tlı, tankları ve bilhassa tayyareleri 
ispıınyaya yağdırılmıştır. Teruelin yeni· 
den zaptı llunu isbat eder. Ya her taraf • 
tan yapılan yaröımlan kesmeli veyahud 
da her :ki tarafa serbesti verilmelidir. 

cevabını vermiş, bu yüzden iki arkada- Musevi hastanesine kaldırıırnı$~~ ~ 
---------------' şın araları açılmıştır. Bir taraftan da müddeiwnurfl1 a 

Evvelki gün Tevfik fabrikadan mu- disedcn haberdar edilmiştir. fYlıJ ~ 
Zaferini ve haya:mı ecnebi yardımlara 

borçlu olnn bu devlet, kendisine yardım 

eden devletlere bağlı kalacak, ve onla • 
rm yardımı clmaksızın uzur. müddet ya
şıyamıyacaktır. 

Ve bu Chamberlain polWkasının en çe
tin bı..r tecrübe tahtası olacaktır. 
İspanyada harb &çılmasma karar ve • 

rildikten sonra. Ak.denizde faşizm kon • 
trolüı:ü sigortalamak için diktatörler 
b3Ş1boş bırakılacak mıdır? Faş"st devlet
lere, ister :Ioğrudan doğruya istikraz ve
yahud İngıliz hükiımeti tarafından teke!· 
fül olunan ihraç kredileri şeklinde borç 
para verecek miyiz?. 
Habeşistan ıstilasınm tanınması, İngi

liz imparatorluğunu hacalete scvkede -
cektir. 

Alman şark Afrikası Almanlara verile
cek olursa, cenubi Afrikanın hakkı çiğ· 
nenecektir. 
~nya, iki faJist devleün ortasında ba· 

Terfi edecek 
Hakimlerin listesi 
Resmi gazetede çıktı 
Ankara, 2 tHususl> - Tertııerlne halen 

kazal ve lnılbaU bir mani olmıyan muuln 
hfıklm ve müddelumumilerle, bAklın sınıfın
dan s:ıyılanlardıın 1938 sonuna kadar terrt 
müddetlerini bitlreceklerln slcU sıra numa
rası ıtJbarUe J.slmlerlnl gösterir liste hfdı::lm
ler kanunu muclblnce adliyece her meslek sı
nıfları !çln ayn ayrı hazırlanarak bugünkü 
Resmi Oıu:ete'de neşredllmJ.şUr. Kendilerini 
terfle şayan gördükleri halde bu listelerde ı
simlert bulunmıyanlar blr ay içinde ayırma 
mecllsine yazılı olarak itiraz edebilecekler
dir. 

zice olacaktır . 
Fnkat en mühimmi şudur: 
Garbın en büyük demokrasileri, dik • 

tatörJerin tehdidi altında diz çökecek mi· 
dirler?. 

laa saatten önce çıkarak, evine dönmüş lmumi muavini Fehmi derhal ll'5
1 ~b 1 

ve kendi iddiasına göre bahçe kapısına gitmiş, operatör Barbuta haber~ 1 

oturarak elindeki bir bıçakla, kalem rek geç vakit yaralı çocuk üıe 
yontmağ:ı başlamıştır. Bu sırada Hulu- meliyat yapılmıştır. Uzun süreıı ııı~ 
si ile, ayni mahalleden Faruk da karşı- yatın soauna kadar yaralının °i9 , 

dnn göz.ükmüşlerdir. ayrılmıyan muavin Fehmi, da1~l 
d k k k b·ı·vetı ... ıf Far~k H~hisinin fenerini geri al- yan e f':l ve .onu~ma . a. ı ı. rı"şPY~ 

mak uzere hücum etmiş, üç arkadaş larnıy:ın çoc~gun ıfadesını alEI lc
9 

1, 
yumruk yumruğa dövüşmeğe başla- Faruk, amehyattan 15 dak1 ~a.t 
mışlardır. bütün gayrt.>te rağmen kurts tlt he 

Bu sırada Tevfik elindeki bıçağı gös- rak Aöl~ü~~~r. 
3 

!;1 rıd8JCl...ı ~~~ .... 
tererek: Hadıseyı ıkrar eden 1 ya .. il" "'1.1 ti 

rı .. d-~ . t• d ka]ar9 '"' 'lı 
- Çekilin, yoksa vururum!. diye ba- ~ • mu. :-ıa.ı ~ye ın e. ~11 

... 

g• ırmış fakat ötekilerin çekilmeyişi kar- şı yaph~l!ll soylemektedır. .,s tle 
' H lb· k. hAd· h ırnde r t şısında bıçağu'll Faruğun göbeğine sap- a u 1 a ıse ma a 1 da~!Brı ~ ... 

Iamıştır. tedkıkal, suçlunun, ~~ÜJl 0ıd ~ hu 
Tr..; oo· ı f . b" şekild b•t• . kurtularak, kacması m ~a. 
navgruıın y e ecı ır e ı ışı ••st kt • a· _, ~ 

üçünü de korkutmuş ve hepsi evlerine nu
5

go.I ermd .. e es ılrt. ahmed ikifl~ t eı 
k 1 d 

uç u. un, u an f ev ~te 
açmış :ır ır. hAk• . t f dan tevki ~ 
S 1 k, k d 

• ceza a ur.ı ara m .,. ' ~ 
uç u çocu ar a aşını yaraladıgı dl" . t bib. E Karan .. ~ 

kanlı bı~ağı evde, merdiven altına sak- a ıye kald. 
1

1 
nvınear bazı ıın1<' lq, 

t morııa • n ırı mas , 
lamış ır. aydın!anınası için, lüzum j!Ö te 



- SON POSTA 
----

Sayfa ıs ~Mart 

ül ~ -=K l=Y =M E=T=L ,=Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire bird·r. 
1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
26·Şubat·1938 Vaziyeti 

AK Ti F 
SA. 

>ı.ıtın ; Safi kilogram 19.706.072 

~l\»KNOT 
tJrAKUK • • • • • • • • • • 1 

27.718.166,35 
23.837.718,-
1.194.362,90 . . . . . . . . . . 

Qhilcleki Muhabirler : 
------· 

llırk Lirası . . . . • • • • • • 

~i~teki Muhabirler : 
tın : Safi kilogram 6.482.909 

>ı.ıtın 
l:ı· a tahvili kabil SC'rbest ~övizler . 
} 

1

1~~r dövizler ve Borçlu kliring baki
~ ert . . . . . . . . . . . . 
~e Tahvilleri : 

~hte edi. evrakı nakdiye karşılı~ 
~Unun 6 ve 8 inci nıaddelerinc tev

n hazine tarafından vaki tediyat . 

edat Cüulanı : 

I• 

762.761,94 

9.118.729,56 
3.399,66 

26. 781.344,94 

1 
158.748.563,-

14.372.277,--

. 

dJ ~~~ BONOIARI • • • • • • \ 4.000.000,-
, SENEDAT · • • • • • • 37.063.616,32 
~ ve Talıviltil Cüzdanı: ______ ....__ 

4 (Deruhde edilen evrakı nakdi· 
- (yenin karşılığı Esham ve Tah-

' (vfüıt (itibari kıymetle) . • 
.._ Serbest esham ve tahvilat 

. . . • • . . . • • • 

• • , . . • • 
• • • • • • • • 

' 38.803.316,02 
L5.198.491,11 

1 
57.243,42 

~.662.359,59 

Yekan 

• 

Lira 

52.750.247,25 

q62.761,94 

35.903.474,l 8 

144.376.286,-

41.063.616,32 

44.001807,13 

8.719.603.0l 
4.500.000,-

15.443.060,68 . 

347.520.856,49 

p A Sif 

s ermaye . . • • • • • • • 
I htiyat Akçen . . . • • • • 

Adi ve fevkalade . . . . • . • . 1 Hususi . . . . . . . . • . 
T eclavüldeki Banknotlar ı 

Deruhde edilen ~vrakı nakdtye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 mel maddejcrint' t~v
fikan ha~fne tarafından vaki tedivat 

Deru•1de etli evrakı nakdtye bakiy"'51. 
Karşılığı lamamPn altın olarak ilive
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted vazd. 

Türk Lira•ı Mevclaalu 
Döviz T aahhüclatı: 

, 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-
13.000.000,-. 

1.597,M 
c 

Altına tahvili kabil dövWer • • • • 1 
Di~er dövizler ve alacaklı kllrfn~ ba· 
Jdyeleri • • • • • • • • • • • 31.667.716,91 ·--------n 

Mahtelil ı 

Yekftn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
fslronto 'haddi o/r 5~ Altı.n ü er'ne avans 'ro 4j 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.376.286,-
12.525.812,87 

31.669.314,75 
105.328.262,7'1 

34 7 .520.856,49 
- ·- -

------------... -----.. -_-_-_-_-_:-_-_:-_-_-_:-_:-_-_:-_-_-_:-_-_-_-_-_-_-_-,,_::::::::.:.:.:.:.:.--.----- ------------
....._ __ h tan bul Beledi ye >i llıinl rı _I ) 1 D•vlet De miryo · l:rı ve limanları işletmesi Um Ufll idaresi ilfınları 1 

~atalcanın Huyiikc kmece, Şilenin Teke v~ Beykozun Bozhane köyü yatı o
atına !uzumu olan 1400 rne re yerli amerikan bezi ile beş diizüne zıncirli 

it.ıra açık c:ksiltmeye konulmuştur. Bunlann hepsine 551 lira 10 kuruş bedel 

~in edilmıştir. Bezin ümunesile şartnamesı Levazım Müdürlügtlnde görü
ilir. İstekliler 24~0 Ne lı kanunda ya.?.ıh " sika ve 41 lira 34 kuruşluk ilk te

~ il.at makbuz veya mcktubile beraber 14/3/938 Pazartesi günü saat 14 de Dai-
~ tncumende bulunmalıdırlar. (l) (1094) 

Muhaı:ımcn bede!i 2.198,75._H:.a olun 18 'lralem elektrik malzemesi açık eksilt-
ır.e usulıylc 15/3/938 Salı gunu saat J5,30 da Sırkecide 9 uncu iı::letme b" d 
S t lm K . -ba :r masın a 

:ı ın:ı a orrusyonunca mu yaa edil<'Cc>ktir. Bu işe girmek isti enI · k· 
• 'k l . 1 ~ enn a-

t'Unı vesı a arıy e ve % 7,5 teminat akçelPriylc Komisyona müracaatı lı:.--dır s • · 1 an ou.uu 
• arLnamesı parasız o arak Komisyonca vnılmektedir. c999, • 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtıyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mı.sır, Amerika cemahlrl 
:Mıittehldesı, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
A'filyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaltöy 
Pal~ (Telef: 44841 /2{3/4/5) 
Şehir d:ıbilindeki acenteler: 

İstanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; BeJOtlun

da: lstlklal c~ddest Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Son Posta 
Yevmt, Siyasi, Havadt.s ve Halk ıazeted 

Yerebata'n, Çatalçeşme sokak. 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı w 
re~im!erin bütür. haklan 
mahfuc: ve cazetcmize aittir. ~ 

ABONE FIATLARI 
' 

1 & 3 1 
Sene Ay Ay J\y 

Tl~flKİYE 
YUNA. tSTAN 
ECNEBİ 

Kr. lu-. Kr. füi 
1400 'iuv WO 
:aıo ı~o 110 210 ~ 
21uJ 1 oo bOO 300 - - -

Abone bedrlı po;ırou:. Adres 
değiştinr.ek 2o 'llruştur. 

---· 
Gelen evrak (!eri 11erilme~ 

llinlmdar meı'uliyet alınm~ 
Cevap için mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımciır. 

~···········-- -1 -, 

: t Pomı kutusu : 741 İaumbul 
Telgraf : Son Posta • : • Telef on : 20203 • 

ı· 

~r:I TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ 
tlt 
.ycı~ BANKASINOAN: 
~--( ~karnızın bMnci hesap devresine ai d l ve 2 numaralı temettü kuponları 18 

~ ~ 1938 akşamından itibaren müruru zamana uğrayacaktı/ 
;~ \ itibarla mezkur t&rihten sonra birinci hesap devresi temettüü ödenemiye. 

~r. Hissedarla!·ımızın mezkur tarihe kadar bankamız merkez veya şubele-
uıl ~ trıücsses bulunmadığımız yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat !Bankası 

• 

GÜVEN 
ANITI 

dıP ~ne müracaatları lüzumu ilan olunur. (1147) 

'l ~lanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
gJ 

~ 
\Te Eksiltme Komisyonundan : 

l\~lhhat ve tçtimai Muavenet Vekaletince tabettırılmiş olan sıhhi afişlerden 68 
~~lırn boyunda 15

1
000 ve 100 santim boyunda 15.000 adcd ki cem'an 30,000 aded 

1 ıtı korneş imaliycsi açık eksiltmeye konulmuştur. .. .. .. ~.. . 
~ ....... Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mudurlugu bınasın· 
~ kllrulu komisyonda 9/3/938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
~ 'Mulıaınmcn fıat: 68 santim boyunda olanlar 6 ve yüz santim boyunda olan-

3 9 kuruştur. 
, ....... Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. 

~ '- İstekliler şartname ve nümuneyi hergün komisyonda görebilirl~r. 
~ ....... İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
~ ~1 ~clgelcr ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
~tc belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c936:t 

~ııı~ Betonarme Köprü inşaatı 

~;~ 
1 
Nafıa Vekaletinden : 

~ ~' Sıvas Vılfıycti dahilinde Sıvas - Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve Kelkit 
9 lı-ıi<ı ~ üzerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme olarak 

tlt ~tı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Bu iki köprünün yeni ke-

~ ~ edeli 85500 liradır. 
d ıııJ ~ ':"" Eksiltme 10/3/938 tarih .. oe müsad,f Pcrş mbE günii saat 16 da Nafıa Ve-
Jc, 3 tırıde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

~d;- Eksiltme şartnamesi ve buna mü te!erri diğer evrak 428 kuruş mukabi
t Şose ve Koprüler Reislığınden alınabılir. 
~ b ...... Eksıltmeye gırmek ilitiyenlcrin 5525 liralık muvakkat teminat vermeleri 
~~ lt .gibi işleri yapabileceklerine dau Vekaletimizden alınmış müteahh.idlik 

c.i. ~ asıyıe Ticaret Odasına kayıdlı olduklanna daire tescili hüviyet varakası ib
fl dl ıs:trneleri Himndır. 
~ ?ı~ ~lilerin teklif rncktublannı ikinci mad:!edc yazılı vakitten bir saat evve
l(' ~°'ta dar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazıdir. 

rftl da olacı.k ff:Cikmeler kabul edilmez. c440> c948> 

. . . .. • • 

TÜRKİYE İS BANKASI 
1 

. '-. 


