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Yeni İngiliz - İtalyan anlaşması 
pazara kadar parafe edilecek 

• 
lrtgiltere anlaşmanın 
tatbikine hazırlanıyor 

londra Habeşistanm ilhakını tanımak ın~li~-1taı!an anlaşması 
içi~ Cenevreye nota yolladı ı::~;::rk~:~:ıi:;i 

C7nevrede, ltalyanın Habeşistanı ilhakı hadisesini 
lnılletlere kabul ettirmek için yapılacak toplanbya 

Habeşistan da resmen davet edilecek 

ispanyadan 
çekilmezler! 

Londra 11 (Hususi) - ·rakriben iki ayl • Bu iddiayı ortaya atan 
''-"'el başlamış olan İngiliz • İtalyan mü-ı lngiliz gazetesi soruyor: 
t&kerelcri, dün Kont Ciano ile Lord Pert 
~asında yapılan bir görüşmeden sonra .. Biz vaktile Cebelüttank-

tarna ermiştir 
lki devlet ara~ında hasıl olan anlaşma- ·tan çekildik mi?" 

l:ıtn kat'i metni, dün akşam Romaya mu- Londrada çıkan (Vfkli İllüstreted) 
Vasahıt eden İngiliz hariciyesi mütehas- mecmuası yazıyor: 
•ıslarından Engrnm'ın i§tirak.ile huırla- İspanya harbinin patlak verdiği 
nacaktır. gündenberl. - hatıl ondan epeyce u-
Anlasmanın, paskalyadan evvel parafe zun bir zamandan evvel de - Bitler ile 

edileceği temin edilmektedir. Mussolini, Frankoya yardım etmişler-
f ngıliz - İtalyan anlaşması neticesinde. dl. Fransa ile So\ryet Rusya da, cum-

lngiltcre hükfuneti Milletler Cemiyeti hurfyetçi hüktimetin kazanacağını 
renel sekreterliğine vermiş olduğu blr ummuşlardı. İngiltere ise, her iki ta-
notada Habeşistan meselesinin konseyin rafın yani müsavi kalacağını, sandı. 

.. gun 

İdare işleri telefonu: 20203 

F ransada 200,000 amele 
grev yaptı, 33 fabrika 
amelenin işgali altında ! 
Bugün parlamento huzuruna çıkacak olan yeni 

hükumetin vaziyeti müşkül görülüyor 

Parim Blum kabinen dtl§meden 6nce soıyau.tler tarafından ~yan ~aft.de 
ı,ıapıla1' rıi:ma y{f ?erden bir mtıba 

} arls 11 (Hususi) - Daladlyenin kur- arasında ba§ göstermekte olan tstikrar
mu ı olduJu yeni kabine, umumiyetle iyi sızlıktan mütevellid endişeleri flmdillk 
bir surette karşılanmıı ve Fransız halkı .izale etmiştir. (Devamı l1 inci Jaıtfa.da) 

~··················· .... ·········•·····•••··············••·· 

Çin orduları Şanghay 
ehrine irmek üzere! Ötıürnuzdcki içtimaınm nımam.,....-9"\I. lfevll ÇhamberlJn'in, tlbirHe con1ar 

hal edilmesini taleb etmiştir. Cknel tek· (DftHımı 11 inci .ayfti&) U 
(Devamı 11 fod tayfada) Jnglliz B(lf11ekili Chambttlai" \..__ zakıarktan gelen haberler, Çinlilerin birçok cebbelerde 

------=-==~~~-----~-:....-~~~~....;~===========;=: Japonları bozguna uğratbklarını bildiriyor 

Amerika hey' etinin 
Ankaradaki temasları 

~İrçok Amerikan firmaları memleketimizde iş yapmak 
'lıere müracaatta bulundular, bu taleblerin tervici 

Amerikaya ihracahmızın artmasına bağlıdır 
(Yazısı 11 lncl sayfamı:an 3 üncü liltunundadır) 

Türkiye - Mısır dostluk 
anlaşması teati edildi 

liariciye Vekilimiz bugün Mısır parlamentosunun 
açılış merasiminde hazır bulunacak 

A.~ahire 11 (A •• 
lans - Anadolu a-

ının hususJ 
tnuhabirı bild" . Yor: ırı • 

Türkiye Harl • 
ciye Vekili ve Mı.· 
sır Iin . 

rıciye Vezi 
ti iki ıneınleket a. 
tasında nkdedil 

~ş. olan dostıui 
he ıkaınet mua -

desinin musad . 
<lak .. h t nus alarm 
eatt e._, 1 d.ir. uıu§ er . 

l\t, ır H •. 
ancıye 

Ve •• 
ı.ıtınin ııutku 

/\ ~hire 11 (A. 
ti.) - Mısır Ha 

cı Veziri d .. ltii . , un 
ı.... '.l) afetteki nut 
... unu •· tl\ . oyle bitir • 

1 Bir hafta evvel 
seçilen Bolu 

saylavı vefat etti 

Londra 11 (Husust) - Yeni kuv - ,nuvaffakiyetle devam etmektedir. 
vetlerle takviye ed.iJ.miş olan Çin kıt'a- Sarınelrrin cenup kıyılanna geç-
ları Şanghaya doğru ileri harekete (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Bu günlerde her Macarın ağzında 
aynı cUmle dolatıyor: 

"Çok şükür, Yahudi değilim!,, 
Macar hükumetinin Yahudi davasını hal için bulduğu 

ve tatbikine giriştiği yepyeni bir usul 

İzmir, 11 (Hususl) - Bolu saylavı Os
man. bu sabah yol bedesteninden geçer
ken birdenbire üzerine fenalık gelmiş ve 
yere dlişerek aektei kalbden vefat etmiş
tir. Merhum bir hafta evvel saylavlığa se-
çilmişti. Valiyi tiyaret maksadile Bucadan Budapeıte, 8 - Çok şükür, Yahudi de-
İzmlre inmiş, villyete gidiyorau. Çar- ğtlim. Bakınız, niçin: 
şamba günü de Ankaraya gidecek ve İki gün evvel, esasları hak.kında ilk 
Mecliste tahlW yapılacaktı. Merhumun malUınat neşredilmiş olan llyiha dün· 
cenazesi yarın merasimle kaldırılacaktır. denberl parlamentoya tevdi edilmlJ bu

Üstünde 39 lira 
çıkan bir dilenci 

lunuyor. Bir taraftan başvekil, diğer ta
raftan maliye ve adliye vekUlen hfikQ
metin büyük programının tatbikatına aid 
layihaları parlimentoya tcdvi ederlerken 
bir takını nutuklar irad ettiler. Bunların 

kadın tutuldu f içinde en mühimmi Yahudilere aid o:an 
• ve ciçtimal ve iktısadt mfivazeneyi m·J· 

Diln, Emlnönünde 1ı Bankasının önün- hafaza kanunu, namını taşıyan bfr !iyi-
de dilenen bir kadın zabıta tarafından . 

kal ı. dil k An ... ı .. tı hadan sb:e bahsedeceğıb. Dünyada ~ ya anara.., a yeye 5ev e..uu•u.g r. 1 h 1. d " wkl · · 
60 ot.. d lan H ismini zaman bir mese e a ın e suru enıp gı-

yaı144"rın a o ve avva ta- . 
b k d nisb ten temiz i 

.. ı den ve son zamanlarda bilyük bir ehem-
fl:Y&n u a ın e ce g ,,~m· . 
ı·dır "" tünd bir 1...,,. 39 mlyet kesbeden bır davanın ilk defa Ma-
t • :us e arama yapı ... "'i ve d "bes' . . 11 bi h ı 

lir ld ~. h tl " -ı 0 - caristan a tecru me gırış en r a a parası o u6 ... ayre e goru m ştur. . . 
(Devamı 11 ind ıayfada) şekli hakkında sıze fıkir vermek faydasız 

.......... - ...................... ...._.._..., değildir. 

Cumartesiye başhyoruz 

OLOM 
SAÇAN 

PERiSKOP 

Başvekil seçenlerde Yahudi meselesin· 
den bahsederken şu tarzda söz söylemişti: 

(Devamı 11 inci sayfada) MacaT Başvekili Daranyi 

SonPosıada bucün: 

40 yaşım aşan yegane 
sinema yıldızı 

Mae West 

"Ne olacaksınız, hayattan 
korkuyor musunuz? ,, 

Büyük lıarlxle Marmarayı haraca 
ru c- Sizinle ay. kiU Muh4m.me:l l\fahmud Plı§tı lıe•~n lngili~ tahtelbahirinin 
i~aye, azinı ve Mısır Baıve Uyük Şefle muavinlerin büyük e- garıb oe heyecanlı maceraları 

((Son Posta» nın Amerika husuıi 

muhabirine anlattı: ı 
Genç gözükmemin sırrı 

Liseleri bitirmek Uzere bulunan 
geneler arasında anket 

Boğaziçi lise&i talebesi (Son 
Posta) ya cevab veriyorlar 

(Bugun 8 inci sayfada ok!lyunuı!) ./a sulhün resanetine çalışıyoruz. iten B (Devama ıı inci -ı1fada 1 ~ .... __________ .._....,._, 

tırktyeyi bu " ü mevlde yüklel-

(Bugün 9 uncu sayfada okuyunuz!) 



---=.~---_--------------------- --------- --- - ----- --

! Savfa 

Her gün 
Türk • Mısı;-
Dostluğu 

Yazan: 1\hılı\Uin 'Bi~n 

lE!f! iyası tarilıi, Türk tarihinin 

c;;;;JJ ,pnlı iasıllanna ..kar.ışnu§ olan 

Mısır, Türkiye Hariciye Vekilinin yaptı
ğı 'Ziyareti, beklenildiği ıgibi, büyük !bir 
sevinç ve heyecanla karşıladL Her köşe
sinde eski ıve yeni Türklüğün bir hatıra
sını taşıyan Kahire, Dr. Arasın etrafında, 
samimiyeti hararetinden belli bir dostluk 
halkası vücude getirdi. Mısırın ,genç ve 
münevver hükümdan, Türk devlet ada
mına izaz ve ikramın, ancak şark hüktlm· 
darlannda görülebilen, en geniş hadle
rile muamele etti Hülfısa, Mısır, Türkiye 
Hariciye Vekiline tam bir dostluk ve 
kardeşlik hissi1e 'kucağını 9çtı ve Dr. A
rasın şahsında bütün Türkiyeyi kucak
ladı. 

* 

SON POSTA 

Resimf i Makale: 

• 
iRADi 

İtiyad ikincı bir tabiattir, diyenlere inanmayınız, bu söz
leri hakikatin !;Ok a,Şağısındadır. 

ltigad kuvveti .. x 

, ... i~~-r 
~ ( ;b •• ----... 

ltiyad tabiatten de kuvve'Qidir, tabiat yenilir, itiyadın 
sırtını yere getiren azimkar iı:ade ender bulunur. 

Türkiye ve Türkler, Mısmn bugünkü 
entern" onal mevkiine iftiharla bakar
lar. Çünkü, Mısırın kanına, çok eski za-
manlardanberi mebzul mıkdarda l'ürk -=.=::=:=:=:=:=:=::::::~~~~~~~~~~~==::::=====================ıc:::==a 

Sözün Kısası 
Basma kalıbın 
Dışında -------1!. 
.f6l alkan Ekonomi 
19J konferaııs1an münasebet 

memleketimize gelip te hemen bir h~ 
tadanberldir !burada misafir olan kıyın 
Ii dostlarımız, çalışmadan fırsat buldu 
ça geziyorlar. 

Eskiden olsaydı bu gezintiler basn 
kalıb olur, tarihi kıymeti haiz birkaç ~ 
deye, asarı atika müzesine ve tabfatin 
yurda ezeldenberi bir bahşayişi olan 
zel manzaralı yerlere münhasır kalı 

Halbuki, bugün, bu basma kalıbın d 
na çıkabiliyoruz; ve - dikkat ettim - %1'! 

safirlerimizin en çok alakalarını çek 
de, bu basma kalıbın dışındaki şeyler 
luyor. 
MeseH'ı: Evvelki gün çok lfıtü, ç 

neş'eli bir gece geçirdiğimiz Yalovad 
hfila memnuniyetle b3.hsediyorlar. Zir 
orada, bir milletin m edeniyet yolun 
hamlesini görmek ve ölçmek fırsatı 

buldular. Dünyanın her tarafındaki 
kanı karışmıştır; Türkler, bir kere bu ba- 1 ( fi R A _te. a ~ n ~ ~ ~ şehirlerinin hiç birinden farkı olmıytı 

~ ~ U ~ lbJI ~ J bu güzel yerde, henüz açılmamış oıma 
::::-------------~-----------..:.------~-----------" la beraber, birden, yüz ki~ akının 

kımdan kendilerini Mısıra karşı kard~ 
olarak hissederler. İkinci derecede ise, \. 
Mısın bugünkü yuksek meôeniyet ve 

varlık .seviyesine çıkarmış olan son Mı
sır hamlesine, büyük bir Türk ailesinin 
çok dall~ ve budaklanmış olan ne
silleri riyaset etti. Uzun zaman, Mısırı ve 
Osmanlı imparatorluğunu idare etmiş o
lan insanlar, birbirlerinin akrabaları oldu 
lar. Bugün, Türk.iyede sönmüş olan bir 
takım an'aneler vardır ki, Mısırda hala 

Hind "'alıirlerinin ı~·------------· ıl P.. maruz kalan Otel Termal'ın, en yükse ,.. HERG .. N BiR FIKRA •, renses Juıiana'nm medeni evsafı nefsinde.Jcemeden bir Tür 
Bayramı bitti O Kızı babasına benziyor doktorunun idaresinde, en ufak bir a 

yaşıyor. 

Mısırın bugünkü yüksek varlığı karşı· 
sında Türk kalblerine heyecan ve ütihar 
veren şeyler bunlardan ibaret değildir. 

Hangi taraftan baksak, MKırda Türk ru· 
hunun iyi bir tezahürünü görürüz. Os
manlı imparatorluğunun inhitatı devrin

de, onun merkezden uzak yerlerde git· 
tikçe şiddetlenerek yayılan zulmüne kar· 
şı, Mısırlılar namına ilk jsyan bayrağım 
açanlar Türklerdi ve muvaffak ta oldu
lar. Bu Türkler, orada Mısırın istikH'ılini 
tesis etmek istediler. Bu hadiseden dola
yı Osmanlı belki dargın olabilir; fakat, 

Şiirlerinizi okudum 
Tanınmış bir muharriri bir gti.n. bir 

genç ziyaret etmişti. Bu genç şiire ve 
musikiye karşı olan istidadım söyle
dikten sonra: 

- Ne <lersiniz iistad, dedi, acaba şi
irle mi meşgul olsam iyi ederim, yok
ıa musı'Jd ile mi? 

- Musiki ile me§gul olsanız daha 
iyi edersiniz. 

- Demek benim mil.zik paTçaları~ 
mı dinlediniz. 

- On'tarı dinlemedim, fakat §iirlc
rinizden bir kaçını okudum. 

·-----------------------..... 
Japonlardahi 
Tıahammül kudreti 

biz Türk olarak, ne onlara, n~ de Mısıra Geçenlerde Japonyada Fukuoka tıb 
hiç dargın değiliz. Çünkü, bizzat Türkler fakültesini gezmiş olan Fransız alim -
de o devirde Osmanlı hükümdarlarına Jerinden G. Patey orada gördüklerini 
karşı, .ayni suretle, bir değil, birkaç isyan Hind fakirlerinin on iki senede bir deia cLa Presse Mcdicale> tıb mecmuasın-
bayrağını birden açmışlardı. Hatta Yoz. gelen bayramlan bitmiştir. Bu bayram da anlatmaktadır. 
gadın Çapan olullan bu mücadelede Mı- b 
sırlılarla elele vermeğe kadar gittiler. vesilesile Hindistanın her tarafından ge- Japonyada hastanelerde ilyük ve 

len fakirler, mukaddes Gan · nehrinde _ mühim. ameliyatlarda alelekser mevzii 
Mısırın milli ve mahalli davasının bir k la dı l yı anestezı kullanılmaktadır. Japonlar 

taraftan Osmanlıya ve bir taraftan da anmış r r. çok mütehammil insanlardır. Hele a -
dünyaya karşı müdafaası vazüesini o

cıya kar.şı çok cesurdurlar. En mühim 
muzlarına alanlar, onu, ancak Türklerde TaJıtakurusun ..ıan ı· 1a""c l ı U 1 lı ameliyatları bağırmadan, sızı çıkarma-
görülen bir sadakatle ifa ettiler. Mısır, yapılıyor dan geçirmektedirler. Olsa olsa dişle -
bugün müstakil bir memleket olmuşsa, rini fazlaca sıkmaktadırlar. Japon ka -
bütün Afrika ve Arab memleketleri ara- Hindi Çint doktorlarından Luong dınları dahi çok mütehammildirler. Ço 
sında en ileride gelen ve Avrupa mede- zehirli yılfuıların ısırmasına karşı tah- cuk doğururken hiç ses çıkarmamakta
niyetini en güzel benimsiyen şark mem· takurusu istimalini tavsiye etmekte - dırlar. 
lekeilcrinden biri olmuşsa, bütün bu iş, dir. Gerek ölü, gerekse diri tahtaku -
Mısın .idare eden yüksek zümrenin ese- rulan ezildikten sonra suya karıştın -
ridir. Jarak içilmelidir. Günde üç defa tah -

takurusu içildikten sonra zehirin tesiri 

Holanda Prensesi Jüliana'nın kın iki 

aylık oldu. Bu resmi, bizzat babası çek

miştir. Bebeğin güliijÜne dikkat ecllniz. 

Bir de babasının resmine bakınız. Nasıl, 

bir benzerlik buluyor musunuz? 

Kadınların aklı hakkında 

bir münakaşa 
Londra istinaf mahkemelerinin birinde 

geçen pazartesi günü kadınların akıllı o
lup olmadıklan müzakere edilmiştir. Adu 

Saklok isminde bir kadın büyük otel sa
hiblerinden birısf aleyhine açtığı davada 

saklık göstermeksizin, en müşkülpesen 
leri kendine hayran kıldığını hissetme 
le de, biz, Türkler iftihar ettik. 

Dün, misafirlerimiz, heykelin ve r 
min asırlarca mühmel ve hntta teber 
an mezmum bulunduğu bir şehirde, z 
gin bir heykel ve resim müzesi gezdile 

Bugün, tarih şehrini gezecekler, 
Türk dehasının, bir iki yıl içinde cib 
kültürüne ihda ettiği hakikatlerin ön .. 

1 de hayretle ve hürmetle duracaklar. 
Şimdi aramızda, dost bir memlekc · 

muhterem bir gazetecisi sıfatile buluna 
eski Osmanlı nazırının her fırsatta te 
rar ettiği gibi, Türkiye bir mucizeler d 
yarı olmuştur. 

Bir ynbancıya bu kananti verebilnıc 
büyük şeydir: On dört yıllık Kenmliz 
bin yıllık tarihi kıskandıracak bir ku 
ret, bir hız gosteriyor. 

Ortaya koyduğumuz eserlerin kıyın 
tini biz, kendimiz takdir etmiyoruz. F 
kat yabancı gözler, asıl onlnnn karı::ısı 

da kamaşıyor. Zaman, her yerde, her va: 
kit eserler yığnbilir .. fakat on dört yJilı 
taze bir inkılabın bu kadar bol, bu der 
ce .kıymetli semereler verdiği beşeriye 
tarihinde vaki değildir. 

Basma kalıbın dışına, her bakımda 
Çlkmayı şiar edinen yeni Türkiye, tarihi 
mezarı olmaktan da kurtulmuştur. 

Her taraftan yükselen, çoğalan cserl 
rimizle, cennet gibi yurdumuzun nrzeY' 
lemeğe başladığı yeni ve canlı manzara 
ya sevgi ile, kıvanç ile bakabiliriz. 

--· ·=-- ... . - ·----··19~ ...... - waıwıu ı sı_......ıt 

T oplatbnlan kitablar 

* 
Şarab içenler klübünün 

reisi şarabdan öldü 
otelinde müşteri olarak kaldığı günlerde Komünizm lehine bablsleri havi olan ye• 

'.Bu kadar tarihi alakalarla ve samimf Belgrad civarında :Mladenoviç köyü- odasında kaybolan altı yu··z İngiliz lirası dl eierln Vekiller Hey'etlnce satışları yasalf 
tamamile geçmektedir. 

duygularla bağlılık hissettiğimiz Mısıra Tahtakurularının tıbda istimali yeni nün ahalisi içkiye merakh olmakla ma- edllmiş ve top1attın1masınn karar verllmi§ • 
Dr. Aras ilk Türk devlet adamının resmi bir usul değildir. Çok eski zamanlarda rufturlar. Beş sene evvel burada •İçkiye kıymetindeki milcevheratının tazminini Ur. 'Bu kltablar şunludır: 
bir %iyaretitıi yaptı. Ona karşı gösterilen doktorlar bunu tavsiye eylemişlerdir. mukavemet eden iyi bemşeriler klübü• istemekte idi. 1 - aGündelikcl lşlle sermaye. Karı Marks-

Pline göz hastalıklarına karşı kadın 1 ındır. 2 - «Sermaye ve tekn1kı>. Fatma Ynl• 
alikanm ve iyi kabulün derecesi Mısırın isminde bir klüb teşekkü etmişti. Fakat Otelcinin avukatı müdafaasıru yaptığı çınındır, 3 _ .. ccmlyetın asıllnrID, Enge .. 
da Türkiye karşısında ne gibi duygularla sütü ve tuz jle karı§tınlmış olan tahta köylüler bu ismi ihtisar ederek klübe sırada: ıes'indlr. Mütcrclm1 Muhiddin. 4 _ 11yenf 
mütehassis olduğun · b t ed Ön .. _ kurusu ezmesini tavsiye ederdi. Mat - cBekriler klubü> demekle iktifa etmi§ler- c- Müddei kadın o1du~u i'"ı: .ihmal Sovyet kanunu esaslsl•, Müterclml Bab!ll'f 

u ıs a er. u . tah ku ·a kl w s ~ 
müzdeki vDT esna d M . t b" . . hioole ta rusunu ı rar tutu· ugu- dir. Klübe aza olanlar, her pazar günü gösternıictir. :Malum olduğu üzere bütün Zekeriya. 5 - cHayall sosyaitmı ve ıımı sos"" 

.-- sın a aJeS e ınncı kar kull dı. 1 k - k.. ld ;r. kad :t yallzm•, müterclml Haydnr Rıfat. 6 - aSOS" 
Farulrun Türkiyeyi ziyaret etmesi karar- na §1 anır . oraya top anara mum un o uöu ar kadınların manblı kuvvetli delildir .. • yalizm•, mütcrclmi Haydar Rıfat. 7 - ıKnrl 
lapnıf bulunduğuna göre, bu, yakın bir Demek taht~u hır çok işlere fazla ıarab içmek mecburiyetinde bulu- demişti .Avukatın bu &özlerini ipten he- Fautesklye göre .SO~allzmıı, mütercimi sa " 
zaman sonra iki memleket arasında bir yararmış da habenmız yok. nuyorlan:h. yeti hakime buna derhal itiraz etmiıler- blha Zekeriya. 
dostluk .. · d h Geçen pazar günü toplantıda bir doğ- Kültür Bakanlığı namına bütün oıcuııar-

numayışi a a vukua gelecek de- ramacı olan klübün reisi o kadar fazla dir. Birinci hlkim: cBen kafiyen bu :fi- :yapılan tebliğlerde mekteb :tltab evıerınd• 
mektir. Dr. Aras, sade, istiklal tarihin- Hapse girmek rökorunu şarab içmiş ki azaları bile hayrette bıralt- kirde değilim.. İkincisi: cSözleriniz çok bu kltablar~an varsa hemen kaldınlarıı1' 
denberi Mısıra resmi bir ziya-ret yapan ilk kıran '"'alz~Iornı·yalz ··baı·~ d "'" ... n -"" h*kim d Eğ bakanlığa gonderllmesı ve truebenln euıı• n' J 1 mıctlr. Reis kendisine karşı izanın hay- .mu a6a ır.• u~wD\.:u. ıa e: • er . 1 d temini bil 
Türk devlet adamı değil, belki de Avru- :t .. • •t imtihanl b" ö ~eçmemesın n e cllrllmlştır. 
panm ilk Hariciye V kil"d" B Kaliforniyalı bir serseri, iki sene ranlığını artırmak iı;in bir §işe daha şa- unıversı e arma ır g z atarsa- . -· ----·--
kabil Mısır hükümd:rı ~:r. ec u~~ ~~- zarfında, tam 189 defa hapse girmiş ve rab istemişse de bu şişenin daha yarısını mz kadınlann çok yüksek derecede man- T A K V İ M 
memİekete ilk yapacağı se;aha~~ ~rk~ hep ayni höcrede yatmıştır. Geçenler - içmeden ansızın yere yuvarlanıp ölüver- tıklı olduğunu aiz de tasdik edersiniz. 
yeye tahsis etmiş olmakla Mısırın, Tür- de, .b~şka bir höcreye. kapatılan .. adam, miştir. Bu klübde dört sene evvel gene demiştir. Bunun üzerine avulr.at bu söz
kiyeye karşı nasıl hususi b" l "k .. _ yerını yadırgamış ve ıdareye muraca - böyle bir ölüm hadisesi olduğunu nazarı lerini geri almağa mecbur olmuı, mah
terdig~inin büyu .. k bir delili~~ :::.m~ t~os at ed~rek: cBeni o alıştığım höreye dikkate alan hükfunet klübü lağvederek keme de otelciyi çalınan mücevheratı 

ışır. ed" · ı d" 1 tır k l k t t ta · -'L'-11.- +'"';.,+;,.. 
Em. 1 bil" . k" .

1 
.k. nakl ımz.• ıye ya varmış . apı arını apa mış ır. zmıne mlılllAUill e~-... 

ın o a ırız ı, zaman ı e, ı ı mem· :==::::::=::===:::::::::=:::::::::::::====:==.::::=:==:======================== 
leket arasındaki münasebetler gittikçe r 1 
sıkılaşacak ve Türkiye ile Mısırı birbiri- ı· s T E R l N A N, 1 S T E R İ N A N M Af .. 
ne bağlıyan müşterek menfaatler etra-

fında derin bir dostlukla birlikte sıkı iş 
birliği teşekkül edecektir. Yakın şarkın 
canlanması ve ilerlemesi bakımından Mı
sırla Türkiyeye terettüb eden vazifeler 
vardır. İstikbal bu vazifelerin arttığını 
görecek ve iki memleket, elele bunlan 
ifa edecektir. 

Muhittin Birgen 

Yeşilköyde oturan tanıdığımız bir hanımın bir vesika 
fotoğrafına iht\yacı hasıl olmuştu, rahatsızdı. Sokağa ÇJk
ması mümkün değildi, gelmesi için köyün biricik fotograf
çısına haber yolladı. 

Fotoğrafçı yanm 'Saat sonra gelmişti, fakat eli kolu bo~ 

tu. sordular: 
- Makinen nerede 
- Getirmedim Malum ya sırtta eşya taşımak yasak, 

ayaklı makineyi buraya kadar elimde taşımak ise aftç, ce
vabını verdi. 
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SON POSTA 

Bu Sabahki J (' ı 
. Gazetelerde U~ 

Çin orduları Şanghay şehfine ~:.ı.ı~::·t!:r ~ .. "~..:bil .. ,::~,:.~~~ • k •• ' ~:~arak gazete istemelerinden bahsediyor '-' B!r tesadüfün doğurup 

g 
1 r m e u z e r e -Htlkilme~ gazetelerin okta lle sattık - bzr tesadüf Ün gÖfÜrecegi 

• - lnrı iade nüshaları alıp töyıere bedava da- bir kabine: 

l~ Japon tayyaresi Rus hududuna geçti, biri düşürüldü ve ~7,:~~:~a?:::~:.~~= Da/adiye hükümeti p } dnr gnzcteye kavuımu, olur• dlyur. Yazan· Selim Ra E 

} otu tevkif edildi. Japonlar cebhelerde bozguna uğradılar Tun - Ahmed .;;;:: Yalmanın bugünkü il. eon ~!um k.bU:nı:::ifaya 
(B başmakalesinden IU satuhn ahynrnz: . . mecbur olmasmdan sonra ay• 

nıı. 
1 

"fl<ırafı l inci BllYfadıı) lam kala~ son binalarını da yakmakla Hankovdaki Japon garnizonlarının gay - «Yeni Baltan ruhunu tammat. yüksek bir nı kabınenın milli müdafaa na%ın Dal • hayı 
0 
~n Ç~ kuvvetleri, şimdi Şang - meşguldurler. retleri, Çinlileri ileri harekellerınde dili!• tırmaruıu,a benrlyor. Dala çıkan •da- diy · Fr a 

tiya nl S nul uzağında beynelmilel im· Çin kıtaatı Şantung'un merkezi olan mm karşısında daimli JaJan bir r k e Y~ . ansız kabinesıni teşklle me-z ı m t k durdurmaya kafi gelınedigı·'nden 9 ni - Oraya varınca en f{ikset nottava :.'..~.:"or~ mur edildi Son. günl. erin hadiselerinden 
tnış b 

1 

ın a anın karşısında mevki al Tsinan'a Yihsien cephesinin gerisin - sanda Paotung'a on bin Japon askeri laca~ zannediyor. Fatat ç~ı;;~;;am sonra M. Daladıyenuı vaziyete hakim o-

ş u unmaktadır. den bir taarruza geçmişlerdir. En son ih edince yeni nı ...... lab"l k an h raç edilmiştir. Bunlar, haA len bu mın- ..... kliklerle ı.!':., .. u~wuarla, ,eni yeni yüt - kı keee ve mevcud buhranları atlata-

Çin k ~ aydaki Japon garnizonunun haberlere göre, Tsinan'daki Japon gar- - _,.......r ca ili b ce>: ıt alarma mukavemet edemfye - nfzonu üç taraftan çevrilm!ş ve kaça • takaya doğru ilerlemektedir. ~ uvve ir kabine kurablleceği sa· c::rDz:ııınedilmektedir. cak yalnız Sarmchrin karşısındaki bü- Şanghay enternasyonal imtiyazlı Kumn - ,...,;, ;;;:'KOylermlzde ,atacak ~ıyo;;ıu.:: Daladiye hunu yapamndL 
hu .. ger taraftan Japon tayYarelerinin yilk Şimal kapısı kalmıştır. mıntakaya, Fransız imtiyazlı mıntaka· derdi• serlevhalı başmakalede te<ek >•bn ,.;~n:ı c~ ı"kü=ti kuvvetsiz kaldı. Bu 
ettgikuln ~ek:a~ .Konton'u bombardıman Çinliler, Şienfuşan'ı, Şantung'un sına iltica etmekte olan Çinliler Ja - köylerden bahsediyor ve ziraat ;nütelınssısı· e e a adiye bükümetinin kısa ha· 

ın" eı ı bıldınlmektedir. Bombardı - ponlann acele surette tahkimat v'u··cu - ranındtybuonraklda: ir nıı:ırlerlnl mı.ve ettikten son- lycamtleız.bir ..kabine olacağından şübhe cdi-, 
.. n Hıristiyan üniversitesini,. cenup kapısı 

' ~ yakinindeki birlik hastanesini, doğu e g~ ırme~ Üzere amele toplamakta •Görülüyor ki Anadolu tllylilsünUn teze!ll * 
neticesinde 150 kic:i ölmiic:tür. d f Çinlilerin işgal ettikleri kapısı yakinindeki Huamei hastanesini oldugunu bildirmektedirler ynkacak yerin• tuııanmıwnı öyle basit bir ~ DaladJyenin kuvvetli " ild mevki ;ı ta · zihniyet ile tentld etmek JcAfi de!lildlr Bu k b hır kabine 

k tan•nkcu ı ı (A.A) _ .Röyter• Çin ve batı kapısının ötesine kadar uzanan apon yyareleıi Rus hududuna bilyük derdin """'· memıetelln ble çat·,.,.. ura nmes; için, sağ ve solun müfrit fır. ı nt• Tie • p k d . 

1 

araziyi işgal etmişlerdir. geçtiler lerln~e mubtenı aebeblerden dolayı çlftçlle- kıılannı hariç bırakarak dJğer bütün hesı d nçın - u eu emıryo u cep V ·ı 1 A •• • Lo d r1n ,akacak sıkıntısı çekmelerlndedlr Me Fransız fıikala . r kil 
n • Çunihvang'ı ve Çang.an'ı iş - en en ma umata gore, Tsınan şeb- n ra 12 (Hususi) - On bir Japon selenin halli de ancak bu mtmbnın hane : hükümet me ·dnnın ış ':a ~ h!r heyed 

• gaı etmişlerdir. '° ri tanınmaz haldedir, sokak muharebe- tayyaresinin Mançuko üzerinden Sov- ~~~ ıı~-~ü.mkün olabillr.a li d M :Y ~ getirnıesı lazım ge-
Çinlilerin tebliği !eri şehri tamamen tahrib etmiştir. Ylh h V · -l- ·- - · ·- · -· ·- yor u. · Daladıye bunu yapamadı E 

I lfonkeu 11 (A.A., _ Çin ajansı sieni işgal eden Jnponlarla oraya son • Y'.'1 ududunu aştığı haber verilmekte- .1 U gos QV Y Q 200 sasen, bugünkü şartlar içinde böyle. bl; 
1 - .Nisan tarihiyle tebliğ ediyor: radan Trierşvang'dan gelen Japonlar dır. Bu tayyarelerden biri düşürülmüş T ld şe.~ y~pması da hakikaten beklcnemezdl 

d Bır taraftan Yihsien bölgesinde şid· dağlık doğu şimali bölgesine çekiliyor- ve pilot tevkif edilmiştir. Sovyet tay· .1 ayyare Q l Çünkü: ,:ııı bir topçu muharebesi devam et - !ar. Kaçak Japoniar, Yihsien mülteci - yareleri Japon tayyarelerin! takibe ko· . Pa~~ 11 (Hususi) - Belgrattan bil- Büyük bir muhalefet g&-cn ınali ısla· 
t •~te ve şehirde kuvvetli bir topçu •· !erinden bazı kimseleri öldürmüşler ve yulmuşlardır. d~n~dıgıne göre, Başvekil Stoyadino _ hat projcslle mcbusan meclisinden ga.,. ~· muharebenin şiddetini arttırmak bir çok evleri de yakmışlardır. Tokyodaki Sovyet elçisi, bu hadiseyi vıç'ın son defa Bcrlinf ziyareti esna _ lükle ıa~vlb kararı alan Leon Blum liya· ıkon, diğer taraftan Japonlar müte· Japonlar yeniden asker çıkarıyorlar protesto etmek üzere Moskovadan emir "'.~?~ Alman fabrikalarına sipariş et _ nı nrad!l<al sosyalist ekseriyet! tarafın· ~ı~en çekilmeden önce şehrin sağ· Londra t 1 (A.A.) - Şanghay ve almıştır. tıgı ıki yüz tayyare, bugünlerde Yugos- dan devrlliııişti. Sosyalist Leon BI 

F ;·~;;k·~· .. k~;;~ti~;i··d~~i~~··ı~;i;d;··hi~7mde : ~1;s~:~:!:~~:n~~ ;;rs~:~~~~~~~~:~:::~ 
20 k

•ı t ki ı 1•kı• ku••p albn buldu tır. yuzd~,.Daladiye hükfı.metine sosyalist-

t 
lerin ıştıraki külliyen bertaraf edilmi 

ı om e re ya aş ı ar İ~ir 11 (Hususi) - İsmail adın - Büyük Millet Meclisinin luyo.rdu. Geriye, bir kısım merkez ve ş;, 
thti

"l"l ·ı da bır amele, yangın yerinde gizlice dünkü toplantısı partıler. kalıyordu. Radikal sosyalistle-

acı er son bir ay zarfında 26 000 kilometre yaptığı hafriyatta iki küp altın bularak Ankara 11 (A.A.) - Büyük Mil - ru? radikal sosyalist ekseriyeti tarafın· murabbaı arazi, 260 şehı."r ve kasa,ba t tt•l ort~dan kaybolmuştur. let Mweclisi bugün Hilmi Uran'ın Baş _s b~ıle:i n~ticesi olarak Frausanın büyük zap e l er I ·ı i · kani g d t ı ır sıyası ve. malt buhrana duş~ tü~•nu~ go-·· \ smaı sev nemden ayni yerde mey- ı ın a op anmıştır. o"" S'"ıSnaramgos ı ı. (~A:>_ - Havas ajan - Bu nokta ile deniz arasındaki mesafe dana çıkan evrakı nakdiyeyi ortada bı- . Bu topl.antıda Manisa meb'usluğuna ren bu partiler, komünist ve sosyalisUeı 
"' F uhabln bıldınyor: takriben yirmi kilometre kadar<hr rakını tır. Açıkgöz amele her tarafla ııntıhab edılen Faik Kurdoğlu ile Sinop kadar radikalleri de bu vaziyetten mes'ul 

b" 'ranko kı_t'alan Aragon cephesinde Frankistlerin bulundukları mahal Tor: aranmakta<hr. • meb'ıısluğuna intibah edilen fsmall sayıyorlardL Bu scbcble bir Da\adiye hil· ır. •) dan ben ya~tıkları taarruz neti • tosa ve Vinaroz'a hakimdir. ,, Hakkı V cral'ıı: tahlifi eri yapıhııış An- küme tine l§tirak edebilme len için, eski :ın.dc 26.000 kılometre murabbaın - Salamanka ı ı (A.A.) _ Franko ka· T urkkuşu mezunlarının kara meb'.'"luguna seçilmiş olan Mu _ halk ;'bhes! hükümetlerinden külliy•n. 
B bır arazi parçası işgal etmişlerdir. rargahının resmi tebliği: resmi kıyafetleri nmmer Eriş'in de intihab mazbatası ayn ır program kabul etmelerini isti-,.~ arazi.dahilinde 260 şehir ve kasaba Gönüllü kıtaatı Kastellon vllôyetin- kabul olunmuııtur. yorlardı. Bu ise, M. Daladiyenin, hiç o~ dır. de Vallivona dagwlarında çok "h" Ankara 11 (Hususi) - Ordu kıya- Ruznamede bulunan maddelerden md azsa bu zamanda yapamıyacağl. bir fe· 

A mu ım f t k . . . ı· k akirlıktı A ı al 
re rago~ cephes~ şimdi 280 kilomet- mevziler ele geçirmişlerdir. ~ .~rarnamesı?e uygun şekilde mil - ~ca~ ve. ıs ~car ont:a!"larile ferağ ve · ""'e g eyan halinde idi lad~:unfugunda bir sahayı kaplamak _ Tremp mıntakasında, şimali Kata _ li mudafaa vekaletınee formüle edilen ı~tıkal ~lmuhaberlennm ve nüfus hü _ grevler birbirini takib edlvordu Birçok tası . Bu cephenin en mühim iki nok· lonya barajının şarkında Karneli dağ- ek karam~•· ~cra Vekilleri Hcy'etin· vıyet cuzda~arının bedel mukabilinde ~brikalar talili qgaı etmii olan .işçılerin şunlardır: . !arı da dahil olmak ü#> a·· ce tasdık edılmış ve mer'iyet mevkii _ satılması, Türkiye - Letonya, Türk.i _ ış~ali altında bulunuyor, b~üzden, milll ı Le . ...ere uşmanm k R . mudafaa cihazl 
, 

1 

- nda etrafında, Lerida - Bar- müstahkem halları :zaptedilmlştir. ne onmuştur. ye - oma~ya tıcaret ve kliring an • anmam sekteye uğruyor-
• ~n yolunun ilk kilometreleri. Estraınadura cephesinde Kaseros ;suna göre Türkkuşunu ikmal eden· l~şına~a?nın ve _ttskü'!"r Kadıköy su du. Bu şartlar altında yeni bir hükOmcl 

!er· -Tarragone ve Kastellon eyalet- mıntakasında düşman ağır bir mağliı _ lcrın askeri hava okulunda askeri pi _ şırketı ımtı~azı ıle tesısatının satın a - kuran M. Daladiye halk cebhcsl progra. ka~~de Mora de Ebro'dan San Mate'ya biyete uğramıştır. !otluk, rasıdlık. ve teknik için takibi i- lınm~sına aıd ?'~kavelenfn. tasdikleri- mına taınamlle aykın bir esasla ortalığa 
F r uzanan mıntaka. TayYarelerimiz Surriana limanında cab eden nazan, ameli ve tatbiki ted _ ne aıd kanun layihalarının ıklnd mü - çıkamazılı. Bilınecburiye, yalnız radikal 

Y•kuran~o kıt'aları burada denize en bulunan !Jri düşman vapurunu mühim rısa.tı ~uvaffakiyelle ikmal ederek as_ zakereleri Y•pıJm;ştır. sosyalistlerden ve bir de, merkez fırkııla· 
1 bır noktaya kadar gelmişlerdir. hasara ugratınıştır. kerı dıploma alan veyahud Türkkum- Gene bugunkü toplantıda Orman nna mensub olup fırkıılannın reylerin! ~ ~ _ _ _ _ _ ___ na intisab ettikten sonra bütün ku.; _ umum müdürlüğü 1937 mali yılı büd - arkalarında taııunyan lnrkııç mutedil 

ÇeJ< 1 k d l Abidelerin tamiri için lan doğ111dan doğruya askeri hava o - cesine 277.275 lira munzam tahsisat ko cumhuriyetçiden mürekkeb bir hükO· 
OS ova ya a a ınan kulunda okuyarak diploma alanların nulması hakkındaki kanun ile Ziraat met kurdu. Bu hükOmetln icraatı ve 
yeni tedbirler tahsisat kıyafeti şu şekilde olacaktır: Bankası kanununun 25 ve zirai kredi programı meveud brkıılan okşadı!!> mlld· 

Prag , . Ankara 1 t (Hususi) - Mazbu: ve Elbise kurşun! renkde ve sade a _ kooperatifler! kanununun onuncu mad ~~bunların müzahere :ni görmesi ta· 
naz·k . 

11 
(Hususı) - Beynelmilel mülhak vakıflara aid satı§ bedellerin _ poletli olacaktır. Gündelik kıyafette li- dclennı~ kra iflh kanununun 17 inci bıable beklenmek ıaıımdır. Fakat bun· 

lıaı '. v:zıyet • dolayısile, Nazırlar Pas· den hayrat vakıflar satış bedeli faslı- civerd ipek gömlek, yumuşak devrik ya ~addcs~le ılga edilmiş olup olmadığına !arla ilk !htillfa düştüğü gün Daladiye 

S~~W~~ra~~~~~~ nam~~il~~~~~n~~ıta~bv~i~~~~,i~~n~~alı~d~~~f~g~r~m~u~~~b~&~d~a~b~b~u~l~~§l~lm~~§ti~~~~~~(~D~~~~m~ı~1~1~ı~~~~~~y~f~a~~~J~~~ 
:ı.ı Sıyası toplantıların yasak müddeti ri için sarfına mezuniyet verilen 200 kabı kullarulacaktır. Şapka elbisenin -c:::: 1 gecesine kadar uzatılmıştır. Jıin lira 400 bin liraya çıkarılmıştır. kumaşından olacaktır. Sabahtan Sabaha 

neı u Südet Ain_ıanlarının, geçen se- Sıvasta bir facia Arjantlnde nazller S iyasi dediko du 
~7• olduğu gibi, bu sene de ayni sıvas, il (Hususi) - Mumcu köyünde Aleyhine nümayiş 
"ıkar e toplantılar yaparak karışıklık bir ev çökmüştür. Beı kişi ölmüc:, üç kişi B ı· ı t (AA) • ınaı • er ın · · - Plebisitin neti -
~ anndan korkulmaktadır. yaralanmıştır. cclcri ilan edildikten sonra Hitler, alı _ 

[ 

nan neticelerin ümidinin fevkinde ol-

·~ Makineye verilirken 1 ::!i~E::
1

~~~:~f~h~rkl'.ıuğim 
Mısır hiikiimeti pamuklu mensucat giimrüklerini Buenos - Aires 

11 (~A.) - Birkaç yüz talebe dün Nazilik aleyhinde bir 

yüzde yüz nisbetinde arttırdı nUmayiş yaparak Gamalı Haçlı birkaç 
l{ahi - }layrak yakmışlar ve Arjantinde otu _ 

l>anı re 12 CA.A.) _Pamuklu mensucat neJmeslnl şart toymuı bulundutunu bildir - ran Alman ve Avu~tu 11 
f1nı Uk 1Pllklerı üzerlndetl gümrük resimle- mi§Ur. . . t rya 

1 

arın rey ver n :vüzcıe ..l\ İ . . rnesını protes o etmişlerdir 
battı "'"z nlsbetinde fazlalaştırıiması ngdtere barbıye nazın Maltaya B'rk lı · 
'"• Maki kanun hemen derhal mertyet "d" • ı aç yara vardır. Birkaç kişi de 

Vk~ine glrecekU;, fi ıyor tevkif edilmiştir. 
J ·ı Londara 12 (A.A.) - Harbiye nazırı B. 
ngı terenin mUlted İspanyol Kor Bellşa, mOdafaa tertibatını ve askeri Başvekil maden tedkik ve 

arama enstitüsünde I..o ÇOCuklanna yardamı müe&!eselerl tertış etmek fu~re bu hafta 
l3utıenrdra 12 CA.A.> _ Harlclye milstetan nlhayeUnde tayyare lle Maıtaya gidecektir. 

Dü in Affa uğnyan Avusturyalılara 
gUte ' n akşam Avam Kamarasında, -
lan re hukt\metinln İspanyol mülteci çocuk- tazminat veriliyor n Hl d Berlln 12 (A.A.l - Hltıer, sakit rejim tara-
enırın<' 1 r ım Jçlın enternasyonal komisyon tından disiplin cezasına uğratılan bfitün A
oıcıu ş mdldcn 10 bln İnglllz lirası vermtı vusturya memur ve müstahdemlerinin zarar
hıc u u yalnız dlı;er yardımlar yeıcünuoun ıarının ödenmcslnl ve vazlyeUertnln ııor -

olı ıı. bu rakama müsa\'l btr hale gel- ,malleı;tlrf.lnleslnl emretmiştir. 

Ankara 11 (Hususi) - Başvekil Ba
yar bugün saat 11 de M. T. A. Enstitü
sünü ziyaret etmlş ve memleket iktı -
sadiyntında aktif rol oynamağa kabi -
liyetli madenler üzerinde arama1arın 
tesblti yolu)ıda direktifler vermiştir. 

Kanadadan Avustralyaya, Kaptan Himalaya t 1 . 
uzak noktasından altın toplıyan Büyük Brit e~ erme .kadar ıırzın dört 
mını önümüzdeki haziranda ikmal ediyor. anya ı yıllık sılahlanma progra-

İngiliz hazinesi bu iki yıl içinde il -müdhiş servet çelik ve dinami• şcklinç ~z ~-lyon sterlin sarfetmiştlr. Bu 
zaman ana imparatorluğu mü~faa 

1
• • e gl~~tır. İngiliz milli müdafaası bı~ 
çın P .u.uar yapmıştı. ş· eli manları ana vatana gelmeden imha d ek . ım meçhul dilş

İngiliz harbiye nazın Avam Kamara e ede bplin da ıkmal edilmiş bulunuyor. 
etti. sın a unu halis kan İngilizlere tebfir 

- Düşman hava kuvvetlerini hare ket kt la . mız haz.ırlanmıştır, dedi. no a nnda ımha edecek allihlan· 

İngiliz milleti iki yıl sürecek bır dün a muh r .. 
yat şartlarından hiçbir fedakflrhk c~ melen a ebesi~e bugun yaşadığı ha· 
yiyip viskisini içmek şartile nıukavr met ed~";ağBlı, 3am~nl~ sandoviçinl 
t ·ı· . • ı u emnıyct uç "'ÜZ ·ı ngı ız lırasına malolmuştur Büyu"k ha b" "ki " mı yon 
ı 

. r ın ı mağrur lib' 
~ıgiltcre maddi huzur v~ '"T!lniyetiui bu sayede kurt ga ınden biri olan 
cı mağrur galib, Fransa henüz g~:-' 1 uvk d armış oluyor. Fakat fkln. 

... d.. usun an gözl ·nı 
gazeteleri tela! içinde çırpınıp duruyorlar: en açamadı. Fransıa 

- Ne olacagı:r.? 

'Oç tarafından faşist kümcleriıe sarılan Fransa ha.IA • 
ları, sağ ve sol cereyanlar arasında boc I ' parlamento manevra. 
tahakkuk ettirecek maıt pro3'c.ıer h .. a ayıp. duruyor. Müdafaa programıı•ı 
H 

. . cnuz meclıslerde - k • 
er gecesının sabahında yeni bir 1 .d. d ' muza ere halındedir 

b_ı_,. ıa ısc oğuran zam F. · masım l!A.lıyecek mi acaba? Fakat öyle .. .. . an ı ansanın hazırl~I'. ~ 
tehlikeler muhitinden ziyad~ iÖbet!ınded!~runuyor ki Fransa~.ı tehdfrl eden 

Burhan Cahid 
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4 Sayrı SON POSTA 
= ~========================================= 

Nisan 

Urfa kurtuluşunun 18 inci 
yıldönümü kutlulandı 

Akayın yeni 
tedbirleri 

İzmir 'körfez vapurlarından 
biri lstan bula getiriliyor 
Denizbank Akay müdürlüğü bu yıl ba

har ve yaz mevsimi vapur .seferlerinde 
birçok yenilikler ve halk için kolaylıklar 
yapmağa karar vermiş ve bu maksadın 

Alacağı uğruna hapishaneye düşen 
• ihtiyar Adem baba 

Ş~hrimizdeki Urfalılar gündüz Eminönü Halkevinde, 
gece de Parkotelde bir toplantı yapblar 

Dünkil toplantıdan 

Şehrimizdeki Urfalılar dün Urlanın 

kurtuluşunun on sekizinci yıldönümünü 
.kuUulamak üzere Eminönü Halkevinde 
toplanmışlardır. Törene İstiklal marşile 
başlanmıştır. Mithat Ömer Karakoyunlu 
açılış söylevinde Urlanın kültürel sahn
daki faaliyetinden ve Urfalıların tarihteki 
kahramanlık destanlarından bahsetmiş

tir. Ondan sonra söz alan Fuad Aksoy 
Urlanın işgalinin kısa bir tarihçesini 
yapmış ve İstiklil savaşından bazı saf
halar anlatmıştır: 

Bir gün 65 Jik bir ihtiyarın bulunduğu 
orta çağlardan kalına bir kuleye bir İn
giliz müfrezesi gelmiş ve kuleyi teslim 
etmesini ihtiyara söylemiş, ihtiyar da 
cBu herifler tarih okumamışlar mı? Yok
sa deli midir, ahmak mıdır?> diyerek U· 
bancasını çekmiş ve müfrezeyi i~eri sok
mamıştır. 

Hatib bugün bütün dünyanın dehasına 
hayran ve takdirhan olan Atatürkc Ur
falılann daha 1916 de inanmış olduklan
nı ve o zaman §ehrin en büyük cadde}e
nnden birine cMustafa Kemalpaşa> adı· 
nı verdiklerini ve bir de Abide diktikle-

bir fatıba , 
ki· Urlanın menkıbelerini evvelce ihti· • 
yarlardan dinlemiştik. Şimdi de arkadaş-
lar anlatarak beni heyecandan heyecana 
sürüklediler. Demek ki bize saldıranlar 

bizi bilmiyorlardı. Bilselerdi gelmezler
di, burada bağdaş kurup oturmazlardı. 

Kartacalılar gelen düşmanı görmüşler, 

kadınlarının saçlarını kesip oka yay ya
parak savaşa atılınışlar. Biz tahta topun 
gürültüsü ve dumanile düşmanı yurddan 
kovduk demiş ve Ha tay meselesine te
mas ederek: 

c- Hatay Urlaya yakındır. Hatırlarlar. 
Gelmezler• demiştir. 

Bundan sonra Urfah Küçük Rıza, Mjt
hat Ömerin Atatürke yazmış olduğu cBiz 
ve Sen• §Ürini okwnuş ve bundan sonra 
Urfalı gençler Uda şarkılarını söylemiş
ler ve bir saz heyeti buna iştirak etmiş
tir. Toplantıya samimt bir hava içinde 
nihayet verilmiştir. 

Dün gece de ayni maksadla Parkotelde 
bir gece eğlentisi tertib edilmiştir. Geç 
vakte kadar süren bu nezih eğlentiye 

mümtaz bir davetli kütlesi iştirak et
miştir. 

rini söyledikten sonra: Urfada yapılan merasim 
- Urfada ber yerden evvel başlıyan Urfa, 11 (Hususi) - Urlanın kurtulu-

bu inanış kahraman Urfalılaruı kahra- §Unun 18 Jnci yıldönümü emsalsiz mera
nınnları sciiştcki kabiliyeUerlndendir, simle kutlulanmıştır. Dün gece orta okul 
demiştir. . 1 • tarafından bir müsamere verilmiştir. Bu 

Doktor Sani Yaver Urlanın mlladdan sabah saat g da Belediye parkınc!.:ı dikl
evvclki ve sonraki tarihinden bahsetmi~ len Atatürk anıdı açılmıştır. Merasimde 
ve dünkü Ul(falı ile bugünkü modern Ur- birinci uınumt müfettiş Abidin Özmen, 
!alıyı mukayese etmiştir. Korgeneral Galib Deniz, aaylavlar, kaza, 

Bundan sonra .az alan Kadri Karaba- nahiye heyetleri, askeri kıtaat, rnektebler 
ha Urfa savaşını ve Birecik kaıasındakJ . ve çok kalab~iık bir halk kütlesı bulun
müdafaayı anlatarak marango:s Kadri muştur. 

Çavuş adında birinin çap1, yivi ôlmıyan Tezahürat arasında ıehrin kurtuluşu 
bir tahta top ~aparak bunun gürültüsile ten1sil edilmiş ve şehidliğe gidilerek çe
müstevlllere günlerce karşı konulduğu- lenkler, nutuklar söylenmiştir. Daha son
nu söylemiştir. ra da Atatürk caddesinde büyük bir ge-

- Bu topu giderken götürdüler ve ~m- çid resmi yapılmıştır. 
di Paris müzelerindedir, de.mi§tir. Şehir baştanbaşa donanmış, sevinç ''e 

Esad Mahmud Karakurd kürsüye ge- heyecan içinde çalkalanmaktadır. 'Ak-
lince: şam, Halkevi salonlannda vaır tarafın-

- Ben ne s8yliyeyim, hazırlanmadım dan bir balo verilıniştir. 

Kasabların zarar ettikleri 
iddiası varid görülmüyor 

Et şirketi hesabına dün de cenub mınta
knsından 600 baş karaman koyun gelınış
tir. Et §irketi, bu koyunları, ayakta, yani 
canlı olarak, kilo.sunu toptan 2·1 kuruş
tan vermektedir. Halbuki, kasablar, bu 
hayvanlar kesildikten son:-a, ayakl.aki 

tartılarının yansı nisbetinde et elde e
dileceğini, şu hesaba göre, etin kilosunun 
kendilerine 48 kuruşa malolduğunu, ka
ramanın narhı 40 kuruş olduğuna göre 

lar verdikleri de vakidir. Fakat bunlar 
can yakmamak, kasabı zarara sokmamak, 
komşuluk batın vesaire gibi düşünceler
le belediyeye haber verilmemektedir. 
Haber verilse de kasabın inknrı karşısın· 
da isbatı kabil olıruyan lıir hadise mahi· 
yetinde kalacağından şikayetin tesiri gö
rülmiyeceği kanaati vardır. 

Buna mukabil, Belediye İktısat Müdü
rü Asım Süreyya da işi şöyle jzah etmek-

Suçlu mahkemeye bitkin ve perişan halde getirildi, 
kendisine borçlu olanlar şahit sıfatile dinlen "rken o 
mütemadiyen " Söyleyin f Benim paramı verecek 

misiniz? ,, diye söyleniyordu 
yeni bir program hazırlamıştır. Slrkec1de Bahrtsefld oteli müstec1r1 Reşa- eden bu hadisenin dunışmnmn:ı. ynk•· Ol 

Akay idaresi her şeyden evvel yaz dı tabancayla ve öldürmek kastiyle aıtır su- başlanacaktır. 

mevsiminde İstanbuldan Adalara ve A- rette yaralıyan 85 yaşında Adem babanın Kadıköy sulh ceza bakimlig~i 
nadolu yakasına taşınacak halkın en ev· duruşmasına Ağırcezadıı devam edllmı§tir. 
vel düşündükleri eşya nakli meselesini Jandarmanın ve mt}başlrln yardımlarlle Esk.1 Ağırceza azasından Muhlis Tü°! . 

b k 1 kla - k '" J5tı mahkeme salonundaki mevkllne güç hnlle Kadıköy sulh ceza Mk1ınllğ1ne tayın ed~ 
ve u hu~usta arşı aştı rı ~U§ u yürüyebllen maznun, geçen celseye nazııran miş ve yeni vazifesine başlaml.§tır. 
halletmeyı faydalı bulmuş, yem ve esaslı tıllsbütün çökmüş görünüyordu. Saçı saka -
tedbirler almıştır. Buna göre tahmil ve Jma karışmış bir vaziyetteydi. Adem baba Eminönü meydanında btimlak 
tahliye işleri eskisi gibi Köprü ve Ada- yerine yerleştikten sonra, yaralanan Reşa -
lar iskelesinde değil yeni Karaköy nhtı- dm kansı §ahld sıfatıle ~lnlenmeye başladı. faaliyeti 

' .. Şahid Feride ounlan anlattı: Eminönü meydanının açılması lçln ıaıı 
mında yapılacaktır. Yuk a1rnb~lldia~~-ve k~~- _ Reşad kocamdır. Bu hlidise olduğu za- Uyete devam edilmektedir. Valide haıllrJ 
yonlar rıhtıma kadar ge e 1 c.ıne gore man Beyazıdda oturuyorduk. Bir gün otelin ıstımıAk işl bitmiş, hanın ve altındnki dul ' 
göç eşyalarına tahsis olunacak vapurlar önünden geçerken, bir knlabruık gördüm. kAnlann tahliyesi için lcab edenlere tebl! • 
da nhtıma yanaşacaklar ve bu suretle Reşadın Adem tarafından yaralandığını ~at yapılmıştır. Yakında hanın Jıkılmnc111 
aktarma hem kolay olacak hem de bu söylediler. Zevclm1 derhal eczaneye götiirdil- başlanacaktır. 
eşyalar çok ucuz bir tarife iİe nakloluna- Jer. Sonra imdadı sıhht otomobili geldi. Ben İstımlfık edilecek diğer blnalann da ııe 

kl de otomobile girdim. Yolda giderken, zevcim ! led1yece cedvellcrl hazırlanmı~ VekAlcte s0 

ca ardır. ~unları söyledi: 1 derllmlştlr. Yakında bu binaların da 1.st11ı1 • 
Akay işletmesi eşya nakli için hususi •- Adem baba De aramızda blr husumet 1Ak1 yapılacak, ondan sonra, meydan açJJI 

vapurlar tahrik edecektir. Bu husustaki yoktur. Bu ı11ı teşvik üzerine yaptığını aanı- faaliyeti umumi olarak başlayacaktır. ~ 
kararların mayıs 15 inden sonrn tatbiki- yorum. Şüphem ortağını Allnln karısı Fat - ---·-- ·-~ • · ·--
ne başlanacaktır. madandır. 

Akay idaresi ilkbahar için de yeni bir Biz buna ihtimal ~eriyorduk. Evvelce de 
tarife -hazırlamıştır. 20 nisandan itibaren Allnln kocamı öldürtmek lçln peşine adam 

. ı koyduğundan §{iphelenmlştJk. Şlmdl, zevci -
mer'iyete geçecek olan bu yeni tarifede mln belden aşağısı tutmuyor. 
geçen yılki tarüelere nazaran birçok de- Adem baba maznun mevlrl1nde slnlrlenl -
ğişiklikler yapılmıştır. Yeni tarifcdckı en yor, mnnııne bakarak aöyleniyordu: 
mühim değişiklik geçen yıl Köprüden _ Bunlar kumpanya. Paramı vermediler. 
Adalara san vapur 19,45 de kalkarken bu Alb aydanberl perişanım. 
ilkbaharda son vapur 20,15 de kalkacak- Bundan sonra, Alinin karı.sı Fatma din -
tır. Bundan maada kış tarifesinde bulu- 1 lendi ve şunla~ anlattı: 
nan 19 15 postası ipka edilecek ve aynca - Kocamın Ademe olan bo:_cunu bilmiyor-

, • dum Öldükten sonra, bana Adem baba blr 
19,~5 ~osta.sı da ilave olunncakt1r. Yaz kAğıd gösterdi, alacaklı olduğunu söyledi. 
tarifesınde doğru postalar da çoğaltıla- Ben de terekesine yıwl dcdlm. Kabul et -
cak, aynca geçen sene olduğu gibi Bur- medJ. Sonra, benden ekmek parası 1sted1. Ken 
gaz, Kınalıadaya ayn, Heybeli ve Bil- dlstni Reşndıı gönderdim, blze ·verdiği aylılt
yükadnya ayn vapur kaldınlacakt1r. ıan Ademe para versin diye.. Reşad J)Jlra 
n·ğ ta fta B"" -k d d ki y .. "'k 11 vermemiş, otelde yatmasına da müsaade et-

ı er ra n uyu a a a oru n 1ş Hll.dise bundan çıkmıı. 
plajı bu sene yeniden tanzim edilecek ve m~dem baba aene ~tı. .a1ıen~e 
güzelleştirilecektir. Akay idaresi bu plftj batıadı: 

ile Adalar arasında halkın daha rahat se- _ Param TBrken, dilenci oldum. 
yahat etmesini temin gayesile İımlr kör· Oabld tadın aözlertne tunlan lllve etti: 

Hiçbir slnemnııın ya amıyacnğı 
bOyOk fedaka.rbk ; 

Dllnyaca tnnmmı~ Amerlka'nın 

2 bOyük film şirketı, 'MetrO 
Goldwyn Mayer vu Paramount 
&tOdyolannda ç.evrılen 2 bDyOJc 
loedl 'ilm bircten 

I ~ 
1 - BiR GECEDE OÇ CınR 1ET 
Bat rollerde ı ROBlmT YOUNG 

FLORENCE RİCE 
Şimdiye kadar misl.ne rastlanma· 

mış mndhiş guııgster fılmi 
fez vapurlarından birini buraya getir- _ Adem baba 1k1 sene evvel de All beyi 

tecektir. wrunım diye tabancayla evimize gelmlştl. 2 • T E L ÖRGÜ 
Ayrıca Akay l§letme idaresi önümüz- ea,hid çekillrken, Adem baba ona döndll 

deki ynz mevsiminde İstanbul- Yalova n hıralanarak: 
• - Böyle, bu parayı bana nrecelı: m1.slniz? 

arasında araba vapurları da işletecektir! dS.,e IÖ ıenmeğe başladı. 1 

Bu suretle otomobil sahibleri otomobille- Bun!an aonra dJnlenııen f&hld p0lta Nu
rile ucuz bir tarif~ ile kolayca Bursaya mı .Ulh aeslert üzerine nk'a yerine koştu -
gidip gelınek imkanını bulacaklardır. tunu, tabancanın. lhtıyann elinden siiçlülı: -

le alınablldlfini aöyledl DUl'UfJDA, dlter fa• 
bldJerln celbi lçln talik edildi. 

Nüfus sahtekArhğı işi 
mahkemeye intikal etti 

Balkan iktısad ve 
matbuat kongreleri 

tk Bundan blr müddet evvel Ellzabet 1sm1n· Bat rolde ı Meşhur dO.nya yUz· 
Balkan tısad konseyi ile Matbuat de bir tızın nüfus tıtıdında tahrifat yap - me şampiyonianndan •e Aslan 

kongresinin azalan dün §ehrJmizin tarih! mutan ıuçlu Nihad lmılnde bir ıe.no ınkit Adam Kaspa filmınıo kahramanı 
Abidelerini ve tema~aya değer yerlerini edllmiftl. 
ziyaret etmişlerdir. Bu aahte'Urht h4dises1 hakkında mfid - B U 8 T I! R C R A B 8 
Öğle yemeğini hususi surette yemiş o- delumumUlkçe yapılmakta olan tahkikat ne Bat •t• heyecan ve lı:Dhr •m•nlılr ntmı 

lan murahhaslar, öğleden sonra azası bu- tıcelenmiş ve hA.dlse milddelumunılllie ınu- YARIN Matinelerden itibaren. 

lundukları .m~htelif komisyonlnnn top- kal .:a=~ neticesinde, Ellzabet'ln İzmlrde A L B A Z A B 
lantılarına iştirak ederek, çalışmalarına blr barda çalışabllmesl için yaşının mUsatd sinemasında baş..ıyor. 
devam etmişlerdir. olmaması yüzünden, bu tahrifatın yapıldığı '•••••••••••••., 

Misafirlerimiz, bugün Beylerbeyi sa- anlaşılmıştır. Fakat, EUzabet bu ı,ıerden 
rayını ziyaret edecekler ve akşam, şeh- blç bir haberi olmadığını söyl!!mektedlr. 
rimlzdeki Romanya başkonsolosu tara- Suçlu Nihad hAdlsey1 ikrar etmiş ve bu 
fından şereflerine tertib cdllmi~ olan çay 1§1 ücret mukablllnde yaptığını .söylemiştir. 

Ancak, Ellzabet bardan ayrılarak Surlyeye 
ziyafetinde hazır bulunacaklardır. gitmek üzere yola çıktığında, nüfus cuzdıını-

EBTUÖBUL SADi TEB 
EDiRNE 
Cumhuriyet Matbuat kongresinin ı:ıon toplantısı nın tedkik.1 aırasında, iş meydana çıknıış -

perşembe günü Yıldız sarayında yapıla- tır. sinemasında 
caktır. Muhtelif komisyonların mesaisi AsUye üçüncü ceza mahkemesine intikal 
hakkındaki rapor, bu toplantının tasvibl-
ne arzcdilecektir. 

Ayni günde iktısadi konsey de son bir 
toplantı yaparak, hafi surette cereyan e
den müzakereleri hakkında bir tebUğ 
neşrcdecektir. 

Matbuat Umum Müdilrüniln daveti 
Matbuat Umum Müdürü bugün Bey- ı 

lerbeyi sarayında Balkan konferansları 
şerefine verilecek olan çaya ecnebi ve 
Türk gazetecilerini davet eder. Vapur 
Dolmabahçeden saat on altıda kalkar. 

...................................................................... 

Sınemanın 

Ses ve musiki 
ZHf~rj Bu 

Cuma akşamı 

SAKARYA 
sinemasında 

zarar edeceklerini ileri sürmektedirler. 
Bu suretle de müşterilerden narhtan faz
la fiat taleb etmekte ve hat~ almakta
dırlar. 

--·-----······-···· .. ···· .. ········ ............ ·-
tedir: bazı kasablar bunu yaparlar. Faka?, biz 

- Et şirketinin ayakta 24 kuruşa sat- muttali olunca cürmü meşhud yapar, o 
tığı koyunun kilosu kasaba et olarak 38 kasabı ceza1andınrız. Nitekim, 25 kuruş
kuruŞa malolur. Çünkü, koyunun deri~i, .tan fazla fiatla sığır satma~ istıyen Be
barsağı, işkembesi, paçası, boynuzu, ciğe- ~azıd civarındaki bir kasabı cürmü meş
ri vesairesi vardır ki, bunlar üç yüz k.u- hud yaparak tesbit yettik ve bu kas&b 
nış tutar. Binaenaleyh kasablar eti narh .cezasını gördü. 

/J_a/,,ur. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Birçok kasablann tanımadıkları müş
terilere: 

- Et kalmadı_ bu etleri sattık; gelip 
elacaklar. 

Yahud: 
- Bu etler biı.im değildir! gibi ce-v.ab-

fintma pekala verebilir ve bundan da pa· Yalnız, narhtan fazla flat teklifine ma-
ra kazanırlar. · ruz kalanların hAdlseden Belediyeyi ha-ı 

Fa.zla istc.mek bahsine gt:.>lince; belki .berdar etmeleri lizımdır.• 

LA HABANERA~ 
Dünyanın en güzel yıldın 

ZARAH LEANDER 
tarafından •ık'ın, mQzlk'ln, hlı'Jn, şlir'ln en gQzel eseri. 

Pcrıcmbe akşamı : T O R K Sinemasında 

d 
b 



Işıklar ulus okulunda faaliyet 

~ mahallesi yönkurulU 936 yılında 90-100 
~ •labü ekn ~azıl~yor: lfıklar bu bı--..1- büyük bir faaliyetle çaıışmıla-
"' .. - ece bır bına yaptırmıf WAU& • enı ~"4141 "--- t · · ..ı. ~-.... da bulunan okuyup yazma bilmiy ere aı,..._ -..vill!l e mıştır. Bura...., mm..- 8S d N 
;:"'1UP Yazma ·· - t'l ektedir ,... ....... " sene 7S, bu sene de vatan q, e--tt "-- ogre ı m • ""~- ku lm .. ....,,p Resimde 
~,. nıektebı başmuallimi Hakla Ege tarafından o tu ~·-· 

e:r köyde 24 ev yandı 
Emed (l{ususi) - Azant köyünde 

bir yangın ç~ 24 ev yanmıştır. 
Yangın gece saat 12 de başlamış, an -
cak 9 saat aonra önü alınabilmiştir. A
teş görülür görülmez Emedden tele -
fonla imdad istenilmiş, kaymakam ve 
bazı memurlar derlıal yangın çıkan kö 
ye gitmişlerdir. 

Azant köyü Eınede 2 kilometre me
safededir. Kızday Kurumu derhal ha
rikzedelere yardı:m etmiş ve 600 lire 
para tevzi etmiştir . 

Malatya (Hususi) - Burada yap~ uı ve bu yıl ın,aatınm ikmal edilmesi 
kararlaştırılan inhisarlar sigara fabrikul nın ıeıtıel atma töreni meraal.mle yapıl -
DU§tır. Meraaimde vali ile memleketin ileri gelenleri haz unmuşlardır. Da -
vetlilere ihzar edilen büfeden ikramda bulunulmUf, temdın ilk harcını vali 
koymuştur. Resimde temelatma t6reninde vali ilk harcı koyarken görülmektedir. 

Hafiğin Çay mahallesi sular altında 

...., UlUs okulunda okuyan talebeler görülmektedir. 

Pazar 01• Hasen Bey Diyor klı 

... Sporcular, il)OfU bırakır 
bırakmaz. 

Hafik (HUsus!) - Bu yıl fazla yalanlsayesinde hiçbir hasar husule gelmemiş
)Earlann ve son günlerde başlıvan yal- Ur. BüUlıı arazi hlla iU altındadır. 
murlann tealri ile ırmaklar rmıftır. 
Bunun neticesi olarak Hafiğıu (,.ay ma- Baflle bağlı Gevre ve Göydü.n köyleri 

Basan Be1 - Her lklll de balleslnde birçok evlerin alt katlan su de su altında kalmıştır. Maamafih bura
.ru clelU mi. IC>lluııda top at- altında kılm•f. herkes evinden ancak at 1arcla da zayiat yoktur. Resimde sular al
IU nr. · ~da 9kıbUmifttr. Alınaa teclblder tında bJaa Çay mahallesl shülmektedir. 



1 Sayfa 

L HAdiaeler Karpsıuda 1 

~ANA ~-~Ö~IE: NIE 
Hocaya: l 
- Fırw.da bir kaz kızartmışlar, götü-

rüyorlar. 
Demişler. Hoca: 
- Bana ne! 

DemiŞ. 
- Hoca, demişler, kazı senin evine gö-

türüyorlar. 

Diyorum. 
Bana diyorlar ki: 
- Hasan Bey rakıyı fazlalaştırdı. 
- Bana ne! 
Diyorum. 
- Öyle ama, diyorlar, sizin apartıma

nın alt katında oturur. Apartımanına ge
ce yarısından sonra geliyor, gürültü, pa
tırdı ediyormuş. 

- Size ne! 

SON POSTA 

IKADDNI 
Mevsimlik 

mantolar 

Nisan 

eyva ağaçları n üyü~ 
bir düşmanı: o·yaspis 

* * * Bilhaua Burıa ve havalisindeki ıeftali ve dut ağaçlarına 
mmallat Olan bu haşere ile ba~a çıkabilmek için her şeyden 
evvel ağaç bakımına aid tedbirleri almak ve kıştan çok önce 

bahçeleri gözden geçirmek lazımdır Hoca, bu sefer: 
- Sana ne! 
Demiş. Diyorum. Yazan : Tar1mman 

Bana diyOTlar ki: 
Bana diyorlar ki: 
- Ali, karısı Ayşeyle kavga etmiş, ay-

_ Tramvay dururken, taksiye binme- Öğrendiğime göre Bursa çevresinde-1 
ye aklımız ermez. Çok para gider. ki Şeftali ve Dut ağaçlarına dadan -

rılıyorlarmış. 

- Bana ne! 
Diyorum. 

_Bana ne! mış olan (Diyaspis) böcüsü, gittikçe 
Diyorum. daha ciddi bir endişe vermeye başla -

- Öyle ama Ali senin akraban olur. 
Diyorlar. 

ksid ·· dükte mıştır. Akıllan bu işe yetenler, kesin - Seni de ta · e gor ... 
tedbirlerle hastalığın hakkından gelin-

Diyorlar. mesi temennisindedirler. c- İki üç se-
- Size ne! 

- Size ne! 
Diyorum. 

nedenberi yapılmakta olan mücadele -
Diyorum. nin, böcüyü daha çok yayılmaktan alı -
Velhasıl günün her saatinde hiç biri. koyamayışı, bu işde bir eksiklik oldu -Bana diyorlar ki: 

- Yeni bir kadın şapkası modası çıktı. mize aid olmıyan ~ylerden bahsediyo ' ğunu gösteriyor.> diyorlar. 
lar. İstenılen neticeyi vermiyen bir mü-Şapkanın şekli Aziziye fese benzıyor. 

- Bana ne! - Bana ner cadelede, mutlaka karşı gelinmesi icab 

Diyorum. DiyOTUm. eden başka sebebler olmalıdır. Yoksa 
Bu hiç birimize aid olmıyan feylerle bir takım geri kafalılann bu arada düş-- Senin karının başında gördük! 

Diyorlar. benim aramda bir yakınlık, bir münase- tükleri yanlış düşünceyi hoş göreme - piyaspis hıı§ercomm. Tnıısallat 0za11ğtt 
bet buluyorlar: yiz. Bunların o münasebetsiz. kanaati - §eft.ali ağaçktrından birinden bir Jal - Size ne? 

Diyorum. - Size ne! ne göre cDiyaspis'in zararını önlemek . . . . 1 
Diyorum ve: için, ağaçlan ilaçlamak filan para et _ ~e.tı? bahçe sahıbınden başka kım y.tf Bana diyorlar ki: 

- Kazançlarımız az, geçinemiyoruz. B _,_ ı . ı E- .. 1 Is - 1 bılir. > - ana ne, o:ıu.e ne. mezmış. ger oy e o aymış, agaç annı . . . . w ı! 

den başka kelime kullanmıyorum. ilaçlıyanlann Diyaspisten kurtulması c- Zıraat ışlerı tabıata baglıd - Bana ne! 
Diyorum. Çünkü; dabn başka türlü söz söyliyene, Bu iki manto her yaştaki kadınlara ıazınuru.ş. Halbuki onlar da berikiler de Vakitle ,mevsimle birlik olmak istet'. 

manalı lakırdı edene o kadar az rastiıyo- uyar. Kuplu ve sentürsüz olanı insanı hastalıktan ayni derecede şikayetçidir. Hele beraberl~, büsbütün ehemmi}ct - Senin de kazanç az! 
Diyorlar. 
- Size ne! 

rum ki ... 
ismet flultlsi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =t 
Kanadah beşizlerin annesi 

gene doğurdu 
insan etine düşkün korkunç 

yılanlar 
Bundan bir kaç 

sene evvel Kana
dalı bir kadın, bi: 
batında be~ çocuk 
birden dünyaya 
getirdi ve bu adi· 
se, h:ıkikaten bü
yük 'hlr hadise ol
du. Bu çocuklıı.rla 

Belçika hükCı-

meU tarafından 

orta ve cenubi A-

merikanın hattı 

üstüvaya yakın 

m ı n t a k a t'a

rında tedkikat ya
pan Wavren adlı bir mütehassıs, buralar
daki ırmaklarda, insan etine düşkün mu
azzam yılanlar görmüştür. Beherinin ka
lınlığı bir insan kalçasından dahıı geniş 
olan bu soğukkanlı hayvanlann uzunlu
ğu yedi ile dokuz metre arasında değişi
yor ve bir insana rasladıklan zaman. eti 
tatlı, en hoş bir avla karşılaşmış gibi ü
zerine atılıyorlarmış. 

o kadar alakadar olan çıktı ki, daha şim

diden, bayatları, emniyet altına alınmış 
sayılabilir. Bu çocukların ıması, §imdi on 
üçüncü çocuğunu doğurmuştur. Bu, bir 
erkektir. Çocuk dünyaya geldikten sonra 
doktorlar, eski tecrübeyi düşünerek ar
kası gelebilir diye bir hayli beklemişler· 
dir. 

• .... • .... parmağın yanındaki parmağa talolır. 
Nişan yUzOgU ve mşan parmagı çünkü bu parmağın bir ismi de kaıb par-
Nişan yüıükleri umumiyetle küçük mağıdır. 

Aşkın en doğru 
Telakkisi! 
Bay AH Ertfirk: 

Duglas Feyrbanks, aşkın insanları 

ilerlettiğine kruıimiş.. İsveçli bir profe -
601'. aşkı. dlledlği insana telkin etmenin 
yolunu bulmuş. Bir FranSlz ruhiyat mü -
teh~ Aşıklara bnzı nıısihaUer veri -
rormuş. 

sız bunlan muhtellt yerlerde oku -
muşsunuz, Glmdl de benden soruyorsu -
nuz: 

- Kuzum teyzeciğim? Bu nazariyeler 
doğru mudur? diyorsunuz. 

Çocuğum, 

Senln bu sualine, ben ne: 
- Evet! 
Ne de: 

- . Hayırı cevabını Tereblllrim. 
Çünkü aşk insanı hem ilerletir, hem 

geriletir, hem yükseltir, alçaltır._ Aşk, 

Peın telkin edllebillr, hem edilemez . .Aşı
ka nasihat, hazan yarar, bazan da zarar 
verir. 

Bunlnnn tam izahı ise, sütunlara de -
fll, clldlere bile sığmaz. 

Meşhur Arab şMrl ömerulmalik, sade 
aşkı tarife çabalayan 5000 sayfalık bir e
ser yazmış. Ve bu eserinin nihayetine de 
fu cümleyi 1lt'tve etmiş: 

c- Ben bu eseri, aşkı tarif etmek ic;lıı 

değil, aşkın tarll edllemiyeccğinl anlat -
mak için yazdım ı • 

Bund n da, bunun gibi daha. blr çok 
mls:ı.llerdcn de anl:ışıl:ıblllr ıµ, aşk, ma -
nevi insan bünyesinin kcşfedilcmemı~ sır 
Janndan blrisldlr. 

-=:;' 

Onu keşfett.ıklerlni sananlar, gülilnç 
olmaktan kurtulamıyorlar. 

Herkes b:ı.ekn türlü seTiyor, ve her sev
gi, içine dolduğu kalbin bususiyet.lerine 
gore, şekli, mil.na alıyor. Aşk nazariyeleri 
jse, dünyada meTClld insanların sayısın
dan bile fazladır. 

Çunku aşkın mahiyetini, herkes kendi 
dilediği şekilde tahlil ediyor, ve aşkın 
mAnnsı. her dhwığ.uı hnsusl t.elakklsine 
gore şekil alıyor. 

Hüllisa, aşk, bugünkü halde, kanser 
gibi, mnhlyeti anlaşılamamış bir basta -
hktır. 

Bu hastalığa tutulanlardan kurtulan
lar da var, ölenler de. 

Fakat nasıl b:ı.şladığı. nasıl ilerlediği 
meçhuldur. Mlkrobu var mıdır? Sirayet 
eder mi, etmez mi? Evvela mideyi mi, di
mağı mı, yoksa kalbi mi tahrib eder? 

Bütün bu suallere cevnb bulmak ım -
kanı yoktur. 

Yalnız. bu hakikatlere, bir tane daha 

llave edebilirlz: 1 
Fen, yakın blr istikbalde. kanserin de 

mahlyetınl kavrayabilir. 1 
Fakat aşk, mAnnsı hiç bir zaman an-

laşılamıyacak, hatta zaman geçtikçe meç . 
hullerl çoğalacak olan blr muammadır. 

Şu halde, blzlın için ynınlacak yegane 
hareket, bu hastalığa tutulmaktan mum .. 
kün mertebe kaçınmaktır. 

Şimdi de b:ı.n:ı: 

- Na.cııl? dlyecekslıılz. 

Fakat ben, bu sualinize de, kat'i bir 
cevııb bulamıyacağun: Çünkü ıns:ınlan 

gorunmez kazalardan koruyabilecek olan 
tedbirler, kat'i değil, 1ht1yatldir! 

TEYZE 

.ince uzun gösterir. Diğeri narin ve Boşuna emek harcamaktansa, işi hekka li bir c~e~~ir. Ilaçlanıp temizlenmı~ b 
1 

genç vücudlere daha iyi gider. emanet etmek daha doğruymuş! Veren ~ahçenınw ote tar~fmda, _geçe kalfll ~ 
Soldaki yünlü kreptendir. Orijinal Mevla, almasını da bilirmiş?!• ihmale ugramış bır tek agaç yalnız J<O~ 

iki cebi, kendi kumaşından sentürü, bol İşi bu şekilde oluruna bırakanların şu i.çin değil, büt.ün mıntaka için lı '. 
kolları var. akibeti meydandadır: Derdi veren Mev tehlıke olur. Gerçı kanunların bu yol 
. Sağda: Kollarına, arkasına kenarları la eni, sonu onu gene almaktadır ama, dn ~y~~ .. g~.d~~eklere ~~sterdiğ! cez!l; 
piküriü birer parça konulmuş. bahçelerindeki ağaçlarla birlikte_ öte lar urkutucudur. Faka. urkmeyıp tc Jı 

Örgü 
tarafta fennin icablarmı yerine getir _ tayı bir defa işleyenlerin yaptı<'t z:.l <J k meğe savaşanlarsa, bahçelerini yaşat _ kolay kolay karşılanamaz. Görüyor : spor şap a tJkları gibi, sürüp gelen zarardan da en sun ki, m~cadeleyi gerileten amrn:r ~ 
ucuza kurtulmaktadırlar. rasında bızzat tarmunanların tesırle 

Tamamen kurtulamayışlan sebebi - büyüktür.> 
ne gelınce: Bu, fenni tedbirlerin tesir - <- Tarımmanların, ipek böceklC~ 
siı.liğinden veya mücatlelenin fayda - için hazan uzaklardan getirdikleri dtl 
sızhğmdan değil, daha ziyade tarım - dalları Diyaspisli de olabilir. Bunla~ 
manların kendi eksiklerinden ileri gel- yapraklarını aldıktan sonra dallar 
mektedir. Bursa çevresini gezmiş, bu pervasızca bahçeye atanlar görülüy~ 
yoldaki ça~maları yabancı memleket- Bu, çama ır değiştiren kimsenin, yC1l1 • 

lerde de yakından görmüş, tarım.man den çamura bulanmasma benzer. Bab : 
bir dostum; bu bahiste dıyor ki: c- Di- çe ne kadar ilaçlanıp, temizlense bir tıı 
yaspis mücadelesinde devletin yaptığı ıaftan gene haşere ile bulaşacaktır. Bll11 

ve yapacağı, yangını söndürmekten iba dan sakınmak lazımdır.> 
rettir. Yangına kar.şı su dolu kovalar c- Diyaspis böcüsü çok kolaylı~ 

75 gram yün kafi- bulundurmak, komşudan gelecek yan - ürer. Bursa çevresinde yılda dört ne ' 
dir. Rengini elbise- ~ı önleyici duvarlar yapmak, bahçe - sil verdiği ve tek bir böcünün her de • 
nize uydurursunuz: nin topunu birden sig<>rtaya koymak fasında 200 yavru yapabildiği görül • 
Kroşe ile örülecek- tarımrnanın vazifesidir. Bizde çok fa - müştür. Bu kadar müsaid bir iklim bit' 
tir. Düz yerler: Bir • na yerleşmiş bir görenek vardır: Her lan Diyaspisi kırmak için, yalnız h~_; 
zincir çekilip bir ilmik 8.Ş1rına, yani ev- hangi bir mücadele lüzumu karşısın - şereyi öldürecek mücadele tedbirlerıw 
velki sıranın zincirlerinin meydana ge- da, bazıları her işi devletten bekler. A - değil, ağaç bakımını da o nisbette k:t\'' 
t~!'diği ufacık deliklere batılarak örü- Ja.kadar memurlar gelmelı, devle: ke - ramak, harekete getırmek lfızım diyo • 
lur. sesinden işci tutmalı, bahçesinde gere - rum.> 
Kabarık benekler iç"n iki evvelki sı- ;ken işleri yapmalı, sonra da gelip c- Böyle, böcülerin sardığı nunta• 

rada ayni ilmiğe üç kere batılır. Bu üç (Tekmil!) haberini vermelidir! Buna kalarda ağaçları kıştan önce bir, k~c:tııt1 
ilmik catrnalı sık iğne> gibi örülür. Ya- hiç imkan var mı? Devlet nihayet mal- sonra da bir olmak üzere iki defa yüı 
ni kroşeye bir iplik atılır. Ve ilmik iki zeme hususunda yardım etmek, bilhns- de 15 karbolineum emiği ile ilaçlaılltı,;' 
kerede çekilir. Çünkü bir defada çekil- sa işin icab ettirdiği bilgiyi vermek, pek faydalıdır. Ama bazılarının yap ' 
se örgü büzülür. köylüye önayak olmak durumundadır. tığı gibi bu ilaçlamayı sadece gö\ de)'e 

Bu kabarıklardan tepeye on tane ya- }{öylü kendi bahçesine bızzat mukay - hasretmek kili gelmez. Hastalıklı o.a..1 

pılmıştır. Kenar, kalotun tersine örü- yed olrnaı.sa işin hakkından gelinmez.> her yeri, dallan da ilaçlamak ge=eJdi!· 
lür .. Geriye çevrilince doğru yüzti üste c- Bilirsin lti, Diyaspis böcüsü ile Diyeceksin ki yüksek dallara nasıl e ' 
elir . B ı. 

g · savaşırken daha kı§tan çok önce bah w rişmeli? Işte mesele de burada ya.. ı· 
çeyi gözden geçirerek, Diyaspise yatak hassa Şeftali ağaçlarında meyva verefl 

Her kadın biJmelidir olan biitün şeyleri yok etmek gerek _ kısımlar bir daha meyvaya yatmad ğı 
Büyük bir koltuk veya her hangi aw tir. Hendeğin ötesi'J:.iek; iki söğüt ağa- için ağaç gittikçe yükselmek "stid • 

ğır bir mobilyenin ayaklarına yuvar- cı, şu kenardaki böğürtlenler Diyaspis- dındadır. Böylece Diyaspisin tam su • 
lak başlı çivi geçirilmemiş, yerinden ie bulaşık bir halde dururken, üç adım yunu emeceği ve onun seve seve üşü!;e 
çekemiyorsunuz. Ne yapmalısınız bili- ilerideki asıl meyva ağaçlannı nasıl ko ceği kısımlar daima yüksekte kalır. i • 
yor musunuz? Ayaklarının altına birer rumak mümkün olur? Bu böğürtlenleri Hiçlarnada da bu yerleri temizlemek ıot 
parça patates kabuğu koyunuz. Kolay- ko""kleyip yakmak, o söğüt ve benzeri gelir. Böyle olunca da mücadeleni.n f, 1 
ca kayar, istediğiniz yere sürükleyebi- bulaşık ağaçları da ya yok etmek, veya dasızlığı kendiliğinden sigortalanmış <Y 

lirsiniz. temizlemek lazım değil mi? Ve bu hiz- lur.• (Devamı 15 inci sayfada} 
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12 Nisan 

Ben de 
Sesi ·· ! guzel olmadığı halde bu-

~uğu meclislerde bir vesile 
r r edip şarkı söyllyen kadııı 
anunda oturuyordu: 

Is - Ah. dedi, gene biri çıkıp 
ijjrarıa bana şarkı söyletecek 

Ye 0 kadar korlnıyonım ki... 

if~~cklcnıediği bir söz ağzım
"<t.ll çıkıverdi:. 

- Ben de!.. 

Lokantada 
- Garson çabuk .. 

SON POSTA 

Maç 
Müessese müdürünün kapı -

ıı açıldı. .. İriyarı bir adam içeri 
~girdi: 

\::~~~====5'1~ -Ben meşhur boksör Yum
ruk yemez Süleymanım!. 

Müdür meraklı bir adamdı, 
sordu: 

- En son kiminle maç yap
mıştınız? 

- İstediğim bir vazifeyi 
bana vermiyen bir şirketin 
müdürile!. 

Fırhna 
- Dün akşamki büyük fır

tınayı duymadın ha!? 

Sayfa 7 

Şara b dolu gölde 
• 

boğulan imparator 
Yazan: H. Hancıoğla 

İ:lı-:- Affedin bayım. Ismarla
ta gfı!lnı~ bifteğin ancak bir ta

Pışti. - O elindekiler ne? - Nasıl duyabilirdim ki ... 

sı;. P,iıen tarafı şimdi getir, 
~ sonra getirirsin!. 

_ Üzerlerinden uçtuğumuz bütün şehirlerden birer Ben, o saatte karımla konuşu
yordum. 1ı.atıra getiriyorum. 

Duyacak mıyız 
d Gtinün birinde bu tarzda konuşul -
llIDıııu da duyacak mıyız: 
- Zevceniz ne iş görür? 
- Operatördür. 
-Ya siz? 
- Ben de bir bankada daktiloluk 

~apıyorum. 

Oradan 
'l'anıştırdılar: 

l< - Ben, bayı eskidenbcri tanırım, siz 
· onyada bulunmadınız değil mi? 

- Hayırı 

J( - İşte oradan tanışıyoruz, ben de 
' <>nyada hiç bulunmadım. 

hiraz 
Göz doktoru h"stasıru u muayene et-

tikten sonra: 

- Gözlerinizin iyi görmemesine se
beb fazla içki kullanmanızdır. 

Dedi, hasta itiraz etti: 

- Yanrhyorsunuz doktor, Bilakis 
ben içkı içtiğiım zaman biri iki göı ü-
tilın. 

Korkmuyor musur. 
Tefeci söylediı: 

ti; Ayda yüzde aokuz faizle para ve
iın. 

- Allah tan da korkmuyor musun? 
c :- Allahtan mı? .. O yukarıdan baka
agı içiın 9 u 6 gibi görür. 

··-~~ 
Sinema artisti - Kendime reklam 
llapnuık için iyi bir usul butdum.. Ko
Caya tıara.cağım.. Ve hiç ayrılmıya -
C<ığım!~ 

- Karakola gidiyorum. 
- Eve hırsız girdiğini mi haber ve-
receksin? 
- Hayır, yerde bir elektrik fener• 
buldum, onu bıra'·ncaaım: sahibi çı
karsa verirler. 

- Biraz bekleyin bay, size şimdi bir 
deniz mayosu getiririm. ......... __._ ......................... -. .-.···----

.Hediye 
- Damadınıza ne hediye gönderdi-

niz? 
- Bir kaz. 
_Teşekkür etti mi?. 
- Evet bir mektub yazmış, : 
cSevgili kayınvalideciğim, sizf ha

tırlamam için bir kaz göndermek zah
metine katlarunanıza lüzum bile yok-

tu.• diyor. 

Düşündüğüm için 

Evet 
- Köpeğim çok zekidir. Dün akşam 

bir roman okuyordum o da yanı ba

şımda romana bakıyordu. 

- O da mı okuyordu? 

- Evet ... Ben de sonradan anladım, 

bir de baktım olduğu yerde uyuyuver-
miş .. 

• 
Saklı yalım 

Surahiden bir bardak su aldı içti: 

- Çocuklar, dedi, bu surahideki su
yu sakın içmeyin! 

- Bir şey mi var? 

Hikayenin geçııgı tarihte yapıuın oır Çin t"esm!: 1mpım:ıtoriçe ıarat> ıçiyor 

Şimali Çinde Hünanda teessüs eden meydanlığı bunların kanlarile yıkanaca~ 
Hi-Sia imparatorluğunun ilk hükümdarı cesedleri, sefih saraya, bir hediye olarak 
Yu, pirinçten yapılan rakıyı ilk içtiği za- gönderilecekti Saraya avdet ettikleri za
man, kadehi hiddetle kırmış, bu içkinin :man. kral MlA bihuş yatıyor, Kraliçe 
felaketler getirecek bir belA olduğunu uyaruruş. nedimelerinin yanında tekrar 
söyliyerek bunu icad edeni sürgün etmiş şarab içiyordu. 
ve bütün lı{lŞllletile bağırmıştı: Pazardan kaçanların en ileri gelenle -

- Biz şarabı gördük! Yalnız onu içe - rinden birisi, hürmetle yanına girdi, ma· 
ceğiz! cerayı olduğu gibi anlattL Sarhoş kraliçe 

Bu vak'adan 431 sene sonra, yani bun- beynine vuran şarabla kudurmuş bir bal
dan tam 3700 sene evvel, ayni sülAlcden de soruyordu: 

- Buz gibi olmuş, saklıyalım yazın Şi-Yeb ceddinin içki hususundaki nası - - Daha ne diyordu? 
batini unutmamış, rakının ebedi düşma- - Bilhassa sizin aleyhinizde çok söy -

sıcak havada içeriz ... 
nı, §arabın hakiki ve sadık dostu kesil - lüyordu. 

• mişti. Ağızlarından şarab akan süslü - Ne gibi? 
~şmelerle, havuzlarla dolu sarayı bir ha- - GQya bütün bu sefahate sebeb olıın, 
rika idi: Her gün ve her gece havuzlar imparatoru hnlktan ayıran siz ve sizin seMuvakkat 

Yaşlı muharrir genç muharrire nktl şarabla dolduruluyor ve en güzel cariye- fih aşkınızmış. 
!erle içinde hem yüzülüyor, hem de içfü- - Böyle sözler söyliyebilecek cür'et -

öğretti: 

- Yazılannı ucuz verme.. Bırak, 

bugün lmasınlar. Bütün çckecegin 
sıkıntı muvakkat bir zaman içindir. 

- Ya ben bu yüzden ölürsem? .. 

- Dedim ya muvakkat bir zaman 

ıçindiır. 

• 
İmkan var mı? 

yordu. Sarayın, şarab ve peri diyarının kfır var mıdır? 
Sibirya ve Türkistanın en güzel ka- - Varmış haşmetrneab! 
dınlarile doldurulmuş odalarındıı kadeh Kraliçe, hiddetlendikçe hiddetleniyor, 
ve buse seslC'rindcn başka hiç bir şey işi- yerinde duramıyor, eline geçen her ka -
tilmezdi. dehi midesine indiriyordu. Bir ara, ken -

&m y .memnun ve mes'ud, halk perişan disine bu haberi getirene oaktı. Kindar 
ve sefildi. Buna rağmen hiç kimsenin kı- gözleıfai açtı ve haykırdı: 
yam ve isyana kuvvet ve cesareti yoktu. - Sen, dedi Büt~n bu sözleri benim 
Maaha7.a kulaktan kulağa yavaş, yavaş yanımda tekrar etmekten korkmuyo!' mu
fısıldanan sözler, başlamak üzere bulu - sun? 
nan fırtınalar gibi yayıldıkçp. yayılıyor, Adamcağız 'korku ve he yer.an içinde: 

Yeni bir romandan bir kaç satır: dağıldıkça dağılıyQr, hemen herkesin ağ- - Haşa! dedi. Size .sadakatimden ar -
zrndn dolaşıyordu. Bunlar imparatorun zetlim! 

~ecati elleri cebinde bir aşağı, bir 
da kulağına kadar geliyordu. Fakat o, Sarhoş kraliçe artık hiç bir şey dinle-

yukn rı dolaşırken, gazetesini açmış, ü- hiç ehemmiyet vermiyor, esir tetakki et- miyor, hiç bir şey işitmek istemiyordu. 
çUncü sayfadaki liır makaleyi dikkatle tiği halkın bu dedikodularını dinlemejp Hiddetle bağırdı: 
okuyordu. . .... .. .......... ... ... .. . ... ... .. .. > bir zillet, bir tenezzül addederc~\c sadece: - Buraya gelin! 

- Sussunlar, yoksa ben köpekleri sus- Dışarıdan içeriye bir zabit kafilesı gir-
turmasını bilirim, dernekle iktifa edi - dl. Hepsi hürmetle verilecek emre inti -
yoı1(iu. zar ediyorlardı . 

Ve sonra kendisi gibi sarhoş, fakat çok - Bunu a1m, şimdi huzurumdıı boğun! 
güzel karısının, göğsü üzerine yatıyor, Zavallının merhamet ve şefkat dilenen 
yanında hürmetle bekliyen sakilere: sözleri ağzında kalmış ve derakab boğu-

- Şarab! Şarab! diye bağırıyordu. !uvcrmiştl 
ŞarabJar derhal getiriliyor, sazlar ku- Kraliçe bu leci manzarayı gördükten 

ruluyor. Hünan diyarJnın gtizel dansözle- sonra biraz sükünet bulabildl 
ri, Şi-Yeh ile karısının şarab içinde yü?.- - Arabamı hazırlayın! En ~esur cen
düklcri andn, periler gibi dönerek gönül- gAverlcr beni takib etsinler, pazara gide· 

•lcr adıyan işvelarilc danslarım yapı- ceğim: 

yorJnr. Dedi. 

* Bu emir de derhal infaz edilm'ş, kra -
!içe binlerce süvari maiyetinde olduğu 

halde pazara hareket etmişti 

_ ÇikolAta yerken )tüçük kardeşlni hiç - Bundan daha. pahalı ktJmaşmız 

düşünmüyorsun! yok mu~ 

Hünnnın pazar meydanlığında, halta -
nın kansının sarhoş olduğu bir gecenJn 
sa babında, muztarib ve meyus bir ha~k 
kütl<'SI bir halk şairinin sa'Zl etrafında 

toplanmış, onun yanık manilerini, ağhya
rak dinli) orJardı. _ Onu düşündüğüm için çabuk yıyo - - Hayır bayan yok, fakat mağaza 

rum ya. Şimdi gelirse yarısını koparıp sahibine söyliyeyim. ihtimal bur.u 
size daha pahalı verir. 

-------~~~--~~~~~~_:_a~lIT::..·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jl;fi~~-..___ Kafi 
On dördüncü 

Bu ülkeye düşenler, 
Çarpılmadan duramaz, 
Haknnlan şeytan olur, 
I\leJcklcri yaşamaz. 

Pazar halkı hala şairi rlinl!yorlardı 

Kraliçenin yıldırım gibi gelişini görme -
mişlerdi. Ancak başları üzerinde parln -
mıya başlıyan kılıçlar, bunlara elim bir 
iikıb tin geldiğini hatırlatabtlmişti. Faknt 
iş işten geçmişti. Kraliçe mutantan ara
basmın içinden emriler veriyordu: 

- Başta şair olmak üzere hepsini ya -
kalaymız! 

liuaUim ders nn -
la.tıyordu: 

- Mnri Antuva • 
~et, kocnsı on dör
Clüncu L . ··1d '" k t uı o u-
eıı sonra tamamile 
~'aln ız kalmıştL 

Tal<'beden biri 
gİildü: 

. - Arıyacak deği

~ Ya hny muallim! 

dördüncü1Pn 

~tlra b r on beşinci 
ı:>ca bulur elbet!. 

G 

n-keff deg·il topu atacaktınız. - Gene yanlı§ anladınız .. na ' 

Müşteri mağaza -
ya girdi, tezgahtar 
sordu: 

- Emriniz?. 
- Bir düzüne men-

dil verin ... 

Tezgahtar men • 

dilleri gösterdi. 

- Başka emriniz 
efendim?. 

- Estağfurullah, 

mendilleri aldım ya 

kafi, ben burnumu 

kendi kendime sile-
rim. 

lfolk yığıldıkça yığılmış, dinliycnlcr 
çoğaldıkça çoğalmıştı. 

Sarayın mütecessis dalkavuklan da 
bunlnnn arasına sokulmuşlar dınlıyor -
lardı. Şair azdıkça azıyor, coştukça coşu
yor, taştıkça taşıyordu. İsyanınn iştirak 
eden sazımn telleri, sarayın sefahatine a
tılan birer ok halini alınıştı. 

Halkın şaire gösterdiği alaka ve mu -
habbeti hiddetle seyreden saray men • 
subları, işe karışarak şairi susturmak ıs
tem işlerdi. Fakat bir defa yataklarından 
taşan nehirleri çevirmek ve durdurmak 
mümkün olabilir mi idi? 

Bu müdahale pek büyük bir felaket 
tevlit edecekti. Saray mensubları, atla:rma 
sür'atle binip kaçmamış olsalardı, pazarın 

Büyük bir esir kafilesi. Tamt?.m 3000 ki
~i saraya doğru sürüklendi. Ve kurban -
Jık koyunlar gibi bu mezbahanın kapı -
sından içeriye t1kılıverdi. 

Şi-Yeh güç bela ayıltıldı ve vaziyet 
kendisine anlatıldı. 

Sarhoş imparatorun mel'un dudnkla -
rında, öldürücü bir gülümseme peyda ol
du ve dişleri arasından şu kelimeler d3-
küldu: 

- Bahçede btiyük bir çukur k.:ızsınJa,., 
ve sarayın bütün çeşmelerinden bu göle 
şarab akıtsınlar. 

Ve sonra kraliçeye döndü: 
- Sana, dcw, güzel bir eğlence tcrtib 

ediyorum. (Deva,ııı 13 üncü sayfada) 



Emekll Türk 
harbini "Son 

Generalleri 
Posta,, ya 

yarınki dünya 
anlatıyorlar 

Berlin - Roma mihverinin 
devamı imkinsız mıdır? 

(General Sami Sabit Karaman'm düşünceleri] 
Silvarilikten yeti

§en General SamJ 

Sabit Karaman ilo 
karşılaştığım vakit 
hiç bir başlangıca 

lüzum kalmadı, Se· 
vimll General: 

- cSon Posta, nın 
büyük dünya har-
bi hakkındaki neş

riyatını okuyorum, 
dedi. Esasen bu sa
hadaki neşriyat faz-
ladır. Bilhassa A vru
pa matbuatında sU-

sunuz ki Almanya 
ile hemhudud de
ğıldir. İkisi arasın
da bir harb olduğu 
takdirde, ara yerde
ki hükumetlerin ya 
ittifak çemberine a
lınması, yahud çiğ

nenmesi Jcab eder. 
Bu hüktımetlerin 

hepsinin, Almanya-1 
ya dost olmasına si
yaset v menfaat 
bakımlarından Jm

kan yoktur. Şu hal-

tunlar dolusu maka- de aksi kaziye varid-
leler yazıldığı gibi, dir ki o zaman da 
bununla da iktifa o- tehlikenin kucağına 

lunmamış, muhtc- atılınmış olur. 
lif askeri muharrir- - Gent'ralim, bu 
Jer tarafından yüz- General Sami. Sabit Karaman tabirinizle Fransa-
lerce, binlerce eserler kaleme alınmış- yı mı kasdediyorsunuz? 
tır. Maamafih, bu hususta serdedilen - Evet, çünkü Fransızlar, vatan -
:fikirlerin hiç birisi, pek tabit olarak, perverdirler. Vakıa, şimdi birbirlerini 
tahminden ileri geçemez. yiyorlar, fakat milli bir tehlike sezdik-

Hatta General Ludendorf bile bu leri zaman yeJ...ı>are olurlar. Halbuki 
mevzu hakkında bir kitab yazdı, bili - Almanyanm büyümek emelleri, Fran
yorsunuz. Şayed, onun tahminleri ta - sızlann Orta Avrupada hakimiyet düs
hakkuk etseydi, yepyeni bir harita kar turlanna tamamen muhaliftir. Bugün, 
eısında kalmaklığımız Jcab edecekti. Avusturyanın ilhak edilmesile Tuna 
Lakin nasıl Ludendorf, tahminlerinin havzası Almanların eline düşmüş de -
tahakkukunu göremeden öldüyse, ay - mcktir. Hazırlanan bir filo, Şarka doğ
ni iıkibet, diğerleri için de variddir. ru tevessüü kolaylaştırabilir. 
Neden? İşte, ben bu sırrı, yaşadığımız 

Fakat, bu teşebbüs, Almanlara pa -
asrın siyasi icablannda buluyorum. halıya mal olacaktır. İktısadi zorluk, 

Bugünün siyasetinde istikrar yok - siyasi güçlükle birleşince ve keyfiye -
tur. Çünkü harbetmek pahalı, çok pa - tin uzun bir zamana da ihtiyaç göster
halıdır. Harb hazırlım ise, zannedildi - <iiği nazan dikkate alınırsa, Almanya
ği kadar kolay vücude gelmez, gelmi - nın hasım olarak karşısında yalnız Rus 
yor. yayı bulmıyacağı derhal anlaşılır. 

- Generalim, harb hazırlıklannın, Zanneder misiniz ki, Demokrat dev 
bütün güçlüğüne rağmen, tamamlandı- lctler, Almartyaya mukavemet ctmiye
ğmı farzedersek, neticenin... cekler? Bu imkansızdır. İşte, o zaruan, 

- Anladım; talih kuşunun kime gü- .harb, bütün dehşetile, bütün şiddetile 
ler yüz göstereceğini soracaksınız. patlayacak ve bütün dünyayı saracak-

- Evet, Demokratlara mı, otoriterlere tır. 
mi? 

- Bunu şimdiden tayin etmeğe imkan 
görmüyorum. Demokraf ve otoriter 
devletlerin teşkil ettiği iki muhalü 
bloktan hangisinin galibiyeti temin e -
deceğini söylemek, bence, bugün için 
hakikate bir parça olsun yaklaşamıya -
cak bir sözü ortaya atmak dernektir. E
sasen, ınevcud şekle nazaran, Demok
rat devletlerin harbi açmıyacaklanna 
kaniim. 

- Ya Otoriterler? 

- Onlar, bulanık suda balık avlı -
yorlar. Kendilerine muhalif olan cep -
heyi şöyle bir gözden geçirelim. İngil
tere, istinad yeri bulamıyor, Fransa 
perişan bir vaziyette, geriye bir Sov -
yeiler kalıyor ki onlann da vaziyeti ma
lfun. 

İşte, Otoriterler, Demokrat devlet -
lerin bu esanüdsüzlüğünden istifade 
ve birbirlerinin müzaheretini istismar 
ediyorlar. 

Fakat, bence Berlin - Roma mihve
rinin devamı mümkün değildir. Çün
kü Almanya ile İtalyanın menfaatleri 
tearüz teşkil eder. Birkaç sene evvel 
-Brüning kabin~si zamanında- güm
rük ittihadını bile yapmaya muvaffak 
olamıyan Almanyanın, bugün Bren -
nerlere kadar dayanması, yarın da Ad
ıiyatik sahillerine kadar inmek isteme 
si; İtalyanın keyfini kaçıracaktır. 

Bu vaziyet Demokrat cephenin le -
hine bir jesttir, bir kazançtır. Mesele
yi tamik ettiğimiz takdirde daha pek 
çok misaller bulabilirfa ki bütün bun
lar, mevcud ittifaklann her an hüküm
den sakit kalacağına, ilerisinin, tama -
men meçhul olduğuna delalet eder. 

- Harb, söylediğiniz gibi, bütün 
dünyayı sardığı takdirde Amerika, bi
taraf kalabilir mi? 

- Amerika, bitaraf kalmak isteme
sine rağmen, cihan harbine girdi. Şiın
di mevcud bulunınıyan, fakat zama -
nında hadis olan bir sebcble gene, is -
tikbalin büyük harbine karışabilir. La
kin, bugünkü vaziyeti tedkik edecek 
olursak, Amerikanın; en çok na1.arı dik 
katini celbeden noktanın Çin - Japon 
harbi ve bu harbin neticeleri olduğu • 
nu görürüz. 

Burada1 bir nebze Çinden bahsetmek 
isterim. Çinliler, artık eski Çinliler de 
ğildir. Orada an'anepcrestlikle, din ter 
biyesile ve afyonla yapılan müdhiş bir 
mücadele vardır. Genç bir. Çin nesli ye 
tişiyor, yetiştiriliyor. Harici yardımlar
la Çinin maliyesi takviye ediliyor. 

Yeryüzündeki insan mecmuımun 
dörtte birini teşkil eden ve eski bir me • deniyete sahib ·bulunan bu milletin ar-
tık uyanma vakti gelmiştir. Bence, ya
nm asır sonra, Japonya, Çinin esiri o -
lacaktır. 

Esasen, Japon yükselmesinin aksü -
Uımelini beklemek lazımdır. Zira Ja -
ponlar, bir tarih garibesi yaratmışlar -
dır. 

- Generalim, yalnız uzakları değil, 
yakınlan da düşünelim. Gözünüzü, bi
raz da İspanyaya çevirmenizi rica ede
ce.ğim ... 

- Frnnko kazanıyor, kazanacaktı ta 
bit Çünkü yardımcıları asker ve ya -
pılan yardım da askerce. Fakat bugün 
Otoriterlerin dostu olan Franko, yarın 
kime yar olacak? Bu noktayı da İngiliz 
siyasi mehafili düşünsün! 

Sabili Alaçam 
Demek oluyor ki müstakbel bir Av

rupa harbinin zamanını, muvafık ve 
muhalif bloklarını ve bilhassa netice-
sini tayin, şimdilik henüz mevsimsiz - Bir yurddaş evini maarife verdi 
dir. Sıvas (Hususi) - Zaranın Zogallı 

- Sayın General, muhtemel bir Al- köyünde oturan Mehmed Ertürk sa -
man - Rus harbi hakkındaki fikirleri- hib olduğu evlerden bir tanesini mek
nizi rica etsem... teb ittihaz edilmek üzere maarife he

- Almanyamn Sovyet Rusya ile diye etmiştir. Evin maarif namına ta
harb eunesi için, mutlaka cihan harbi puya tescili muamelesi de ilana! edil -
olmak lazımdır. Sovyet Rusya, biliyor- miştir. 

1 O N P O 8 T A l'f"ısan !!.-; 

Liseleri bitirmek üzere bulunan gençler arasında anket:1 
" Hayattan korkuyor musunuzJ 
------------~~ .... --------------·----------------... ..::;-----------...... 

ne olmak istiyorsunuz? 

Hep ayni cevab: " _Kavgaya hazırız ,ı 
Bir kaç hafta sonra, lise kapılarından Besalet Barinı: ar 

hayat sahnesine binlerce genç çıkacak. - İktısad mühendisi olacağım. Doktb" 
Acaba, bizim içinde bulunduğumuz ha- luğa hevesliydim. Fakat doktor olaJl: b' 
yat, kısa ömürlerinin dörtte üçünü mek- bamın katlandığı yorgunluklar, beJll ~ 
teb duvarları içinde geçirmiş olan genç- hevesten ürküttü. ~u ~csleğimi seçer~ 
lere nasıl görünüyor? Aramıza karışınca sade şahsi heveslerımı tartmadım, Jll 

ne yapacaklar? İş hayatına mı atılacak- leketimin ihtiyaçlarını da hesnbl~ 
Iar, yoksa tahsillerine devam mı edecek Hayattan değil, tam manasile muv .,u 
Jer? Yüksek tahsile devam niyetinde bu- olamamaktan korkuyorum. Fakat hBYIJJI' 
lunanlar, hangi meslekleri seçecekler? yenilmemek için, kuvvetlerimı son 
Onlara bu mesleği tercih ettiren, hangi kadar harcıyacağım! 
düşünce, hangi sebeb, hangi gayedir? Ve 252 ~~l Göksu: . " bil 
onlar bugün, henüz içine karışmadıkları - Malıyecı olacağım! dıyor. Çünk\l , 
hayatı ne §ekilde tahayyül ediyorlar? meslek hevesi bende irsidir. Hayatta ~ 

Ben bu suallerin cevablarını kendile : ı Melahat Erginerin cevabı da şuduyr: yem, vatan ve aile borçlarunı ödeJl'.l ~ 
rinden öğrenmek arzusunu yenemedim. _Doktor olacağım. Niçin mi? Ölümün Bunlardan fazlasını, ihtiras sayıyor 
Çünkü toplanacak olan cevabların için - pençesinden bir insan, bir hayat kurtar- ve ihtiras duymu~o~m. . ıt-1' 
den çıkaracağımız mana, böyle bir anket mak kadar zevk verici ne olabilir ki? Hayatın ve c~ıyetın kimseyi iyı ~ 
Yapmanın zahmetini çok gördürmlyecek H tt d korkmuyorum. İnsan sev- şılamıyacağını bılıyorum. Ağlamıyarı 

. i aya an a • ~ il d'.. . fa~ derecede büyüktü. Hatta biraz daha iler diği -şeyden korkar mı? cuga meme ver me ıgıne emınım. dıt 
gı·derek iddia edebilirim ki, bize, mem - n- t d di ki· ne ben çocuğum, ne de hayat bir anıı.1 , . . . .uçme e yor . .. eh . 

1 
B jv 

lekeün bugünkü ve yannkJ gençlığını, _ Denizci olmak istedim. Fakat maale- ve goz yaşına :mm.ıyet ver r. .. u gnl4 
yani bugününü ve yarınını, bu ccvablar def, deniz mektebinin, dolayısile 0 gü _ barla, hayattan ıstedıkleriml, gule 
kadar belfığatle ifşa edebilecek başka bi.r zelim denizlerin kapısı bizlere kapalı, çarpışarak ala~ağım. 
ölçü bulmak hayli güçtü! bundan ümidi kesince, orman· mühen - 14 V. Mengı: " .. " ~ 
Boğaziçi lisesinin son sınıfınJ.,. mekte- disi olmayı düşündüm. Ailem mani oldu. --: ~v~kat olrı:ayı duşunuy~rum. eJI. 

bin değerli direktörü H1fzı Tevfıkle bir- ş· di . lanm hilafına geri ka _ tercıhımın sebebı, serbest bır mcsl ~ 
un ıse arzu • k d d w h. "la·· )'ıll" likte girdik. Hıfzı Tevfik, beni talebcle- lan mesleklere, kimyagerliği tercih et _ . ~rşı "uy ugum ru ı temnyu ur. aldı 

rinc tanıtır ve ziyaret maksadımı anla - •• ş· d"l'k h ttan korkum yok fa- ıçın mu§tcrck bir heyecan duyan, f ,J 
.. .....m. ım ı ı aya • l • k l d h · EtJO'ıl' 

urken, gözlerimi, karşıma sıralanan yuz- kat yarınki cebir imtihanından ödüm pat- şa ısı ·a,•ga ar a mer amewzce "·~ 
lerde dolaştırdım: Hepsi neş'eliydiler, lı 1 davranan bir cemiyet içine gi,receğı 

yor. k ı· h · hhatli dı'ler an ım epsı sı Y • 4 il. T man da, m.allerin altuıdnn . • l ' 
Hıfzı Tevfiğin beni bırakıp çekilişinden • 0 Hayatın beni nasıl karşılıyacağını oı~ 

sonra onlara verdiğim sualler şunlardı: şöyle kalkıyor: . . . . . mlyorum. Bu belki bir tesadüf, bir ta r 
cHangi mesleği intihab etmek niyetin- - Çocukluktanben besle~ığim bır he- meselesidir. Fakat o beni nasıl karşıl• 

desiniz? Niçin? Hayatta, cmuvaffaltiyeb v~s ~eni avukatlığa cezbcdıy~r. Mukte - sa, beu ona o şekilde karşı geleeeğim. G~ 
fi d .. .. .. k tahayyu··ı etti dır bır avukat olursam, kendımi gayeme ler ·e gülerim çatarsa çatanın dövüş\} me ıumunu uşunur en, • . . ' , 

ğiniz gaye nedir? İçine karışacağınız ha- erışmış, ve muvaffak olmuş sayacağım. rüz: İkisine de hazınm! 
yat sizi korkutuyor mu? Nasıl bir ·cemi- Karışaca~ım yeni hayat. bana ~o~kuyla 329 Enver Aziz Göriş: 
yete gireceğinizi tahmin ediyorsunuz? k:rı!1k ~ır heyecan verıyor .. ~uhım ve - Mühendis olmak niyetindeyim. ~~ 
Çok iyi mi karşılanacağınızı umuyorsu - buyuk ~ır ya:1~. başlamak ıçın kum~n- ha münevver bir cemivet içine girece8 ..... 
nuz? Yoksa çok çetin manilerle çarpı§ - da ~eklıyor gıbıyım. insana mu.vaffaki - için, hayattan korkmuvorum. Fakat b~ 
mak üzere mi hazırlanıyorsunuz?.- yetı,. ~avga_sız k~zandı.r~ıyan hır cemi - karşılanmıyacağımı bildiğim için, suJctl 

Talebeler, suallerimi, tahmin ettiğim - yet ıçıne gır~eğimi biliyorum. Ve kav - hayale uğramıyacağım! 
den çok daha büyük bir ciddiyetl~ na7.arı gaya hazırım. .. w 160 Ahmed Erdoğan: , 
dikkate aldılar. 43 ağızdan tek sual çık- 237 Meh~ed Kos~g)u: İktısadcı olacağım Memleketin ikU 
mayişi, karşımdaki gözlerde parlıyan - Ben, diyor, Jnanıfaturacı ol~cağ~. sadi kalkınmasına bütün gücümle u!Xl~ 
·· ' ı· · t'k ı k bTyetinin ;.istünlü7rünü Babamın kurmuş bulundı;ğu tezgahı, bu- vermek emelindeyim. Yeni hayattan Jl sur a ı m ı a a ı ı 5 k k · d · Ti t tJı1 

gösteriyordu. Hepsi de mekteb sıraların- yüte~e yaşat~a azının .~yı.1:'1. . care ye korkayım? O hayat ta, içinde bul 
daki çocuklarda tabii ve maıur görüle - ôlemınde, ekallıyctlcrdcn. ust~n bır yer duğumuz mekteb hayatının bir parça dl' 
b·1 k k d k- "k lfıübalilik bile gö - tutmak, bence muvaffakiyettır. Hayatın ha büyüğünden başkn bir şey midir? pr 

ı ece a ar uçu s b . d'. özl b kl b. ı r ·b· ,..,l'J) 
tcrmiyecek kadar ağır başlı idiler. Dü - enı, . ort g e e e~en ır m s~ ır gı 11 ha olgun bir cemiyet içine kanşacns..-, 
şündüler, yazdılar, ve cevablarını, müte- merasımle. ~arşılıyacagını sanaca.( kadar O cemiyetin beni iyi veva fena k:ı:şıls f" 
vazi bir hürmetle birer birer elime ka - çocuk değılim. Fakat ondan korkmuyo - masım düşünmüyorum bile. Ben onn Jlll 
dar getirdiler. Dikkatle okuduğum ve rum! A • • şı kuvvetliyim ya? Kiıfi. 
maalesef birer parça kısaltmak m~cbu- 85 Celal Akın as.ke~ olmak myetın~c: 260 Hamdi Sölpiik: 
riyctinde kaldığım cevabları sırayla aşa- - "B~.b~~ askerdı, dı~or .. ~~~erl~r iç~n- - Babam gibi çiftçi olacağ!IIl, Çüll~ 
ğıya geçirirken, direktör Hıfzı Tevfiğe, d~ bu.yudum. Ord~yu bır buyuk aıle gı~i onun mesleğinden zarar görmediğine ŞS
ve talebelerine bir daha teşekkür etmeyi gormıye ve sevmıye ah.ştı~. Sayılı bır hidim. Babamın iptidai çıffüğinl, ııstJSI 
b. 'f . kumandan olursam, kendımı muvaffak ol- bütün fen nimetlerine kavuşturmak bOt"' ır vazı e sayıyorum. . "'itl1 

601 Satahaddin Ungan diyor ki: muş sayac~ğım. Hayattan korkmuyorum. cum ve gayemdir. Çalışmayı sevdiğ 
- Ga em arkamda, memleketime fay- Fakat henuz doya:rıadığım mektebden u- için hayattan korkum yok. 

y ' zaklac:acağıma yanıyorum. İnsanı yorma- .. 
dalı olacak bir eser bırakmak. Bence mu- ~ 179 Haldun Gursan: 
vaffakiyet budur. Devletin gençliğe gös- dan. yaşa~ı~an Vbir cemi~et hiçinelangire • - Hukuka gireceğim, fakat henüz ~ 

d.ği h' . .. k be . h ceğıme emınım. e ona gore azır mış . . . A d yot• ter ı sonsuz ımayeyı gonne , nı a- b meslek scçmedun! dıyor, ve ılave e ı 
yattan korkn)aktan kurtarıyor. Medeni ulunuyoru~! .. - Asıl gayem, Ameriknya gidip gaı: 
milletlerin seviyesine çıkmak jçln çok Nejad Kitabcı .~a !ucca~ .olacakmış. teci olmak. Şöhrete zafım olduğunu giJ" 
çalışan bir cemiyet içine gireceğimi bi - O da Mehıned Koseoglu gıbı: lemiyecek kadar samimiyim. 
liyorum. - Gayem, di~or, b~ meslekte si~i~ kal- İçine gireceğim cemiyet, muhakka~ ~ 

30 Necdet Yurdcunun cevablan §UD· mamak. İçine gırecegım hayatın, ıçınden insana muvaffakiyeti hayli pahalıya 1JlS 
)ardır. ayrılacağım hayata benzemiyeceğini bl- eden bir cemiyettir. Fakat neye rnnlolııt" 

- Memleketime çok yaramak, çok ça - Hyorum. Bunu layıltile idrak etmiş bu - sa olsun, hayatın altında kalmamak fit ' 

lışmak, çok kazanmak istediğim için, çift- lunmam da, beni mücadeleden korkut - mindeyim! 
çi olacağım. Bu mektebden nldığım mü- muyor. 54 Ali Karacaörcn: 

' cadele ve müdafaa malzemesine, hayat- 447 Orhan Genez: - Ormancı olacağım. Usanmadan çııt ıc 
tan korkmıyacak derecede güveniyorum! - Ben, diyor, mimar olacağtm. Bu ar - pışacağım. On bir senedir içine karışıttS ~ 

83 A. Kemal Bilgidoğan şöyle diyor. zuyu bana, güzel san'atlara karşı besle - gayesini güttüğüm hayattan neye korJc• 
- Doktor olacağım. Hastalara şifa ver- diğim sevgi aşılıyor. Miras olarak servet yım? İçine gireceğim cemiyetin mnhiY'e

menin yüksek tadına mübtel5yım. Mu - yerine eser bırakmak gayemdir. Hayat - tini bildiğim içindir ki. çok engeııerlD 
va ffakiyet bu meslekde erişebileceğim tan korkum yok. çarpışmak üzere hazırlanıyorum. 
en yüksek mertebedir. Medeni bir cemi- 182 E. Sami'nin cevabı şudur: 386 Sunulıi Alemdar: 
yete gireceğimden emin olduğum için, - Kimyager olacağım. Bence icabında - Doktor olacağım. Mizacım, dtıb~ 
hayattan korkmuyorum. Hayatın ebedi şerefle ölmek bile bir muvaffakiyettir. doğrusu insiyakım, bu mes1eğe rne'YY8 

bir mücadele olduğunu ve olacağını bi- Hayattan korkacak kadar zayıf ve ıec • Bence şen bir yuva kurmak, ve rahat 1" 
lerek hazulanıyorum. rübesiı değilim! (Devamı 12 inci aayfada) 
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Genç kalmamın sırrı 
"Kadınlar ekseriyetle otuzundan sonra tenbel bir hayat 
geçirmeğe başladıklarından derhal şişmanlamıya mey
lederler ve pek az sonra evvela ruhi, sonra da bedeni 

gençlik ve incelikle alakalan kesilir ,, 
Hollywood (Hususi muhabirimizden) 1 miş, ve sırasile burlesque, vodvil, ve di· 

"":- Büyuk sinema yıldızı Mae West Amc- ğer sahnelerde roller almıştır. _Bundan :5 
rı~a~a mühim bir ~siyettir, onun is • sene evvel herkesin ~ecermege. çalıştıgı 
inin~ herkes bilir. Çocuklar tavırlarını c Shi~nmy• dansını Mıss West ıcad .e~ -
takUd eder, büyükler meşhur olan çapkın miştır. BurlC'sque oyunlarında kendısınc 
edalı sözlerini şaka yerinde kullanırlar : cThe Baby Vamp• ckiiçük çapkın , der • 
«Coıne up and see me some time•, (beni lerrniş. 
bir akşam görmeğe gel). Mae Westin pek Tecrübeleri z:iyadele-.:tikçe Miss Westin 
aıeşhur bir sözüdür bunu .Ben Melek edebiyata olan istidatları da yiikselmi' 
değilinb filminde sayleınişti. ve cSex, Pleasure Man, Diamond Lih gi-
~eş sene iç.inde sekiz film yaparak 3 bi Amerika s~hnesindc büyük v~ ~Ü· 

lliilyon dolar bir servet kazanmış olan r kli muvaffakiyetler kazanan muhım 
bu artistin san'at itibarile f(>hre: ve kıy- tiyatro eserleri yazmış ve bunların baş • 
lheU dram veya komedi rollerınde yük- rollerini de kendisi temsil etmiştır. Maa 
tek ve nıüstesna bir kabiliyet sahibi ol- mafih bundan 15 sene evvel New·Yorkta 
lrıasından değil, fakat kurnaz kurti· bir sene müddetle ayni tiyatroda oyna • 
lan kadın rollerinde gösterdiği büyük nan cSex• (Cinsiyet) eseri, kilise nüfuzıı 
blaharet, ve bu rollerde kuilandığı csa- yüzünden hükumetçe tatil crlunmuş ve 
tirique, sözleridir. Miss West çevirdiği Miss West 30 gün hopsedilmiştır. Bu 
her fllmfn sczlerlni kendisi yazar, ve mu- vak'a, Miss Westin şöhretını bır kat 
her filmin sözlerini kendisi yaza:-, ve mu- daha yükscltmc>ğe scbcb olmuş ve ken
haverelere &ıkıştırdığı zarif, manalı söz - disini yüksek san'atkflrlar derecesine 
lerdir. Bazan bu sözler <bir a!im ağzından çıkarmıştır. Miss West ha pist~ geçirdiıri 
çıkmış gibi parlak, ve bir filozofun ese- 30 gün içinde ha.,tıratını yazıp bir gaze • 
rinden alınmış gibi gayet derindir. teye satarak aldığı 8000 doları hapisha • 

Kendisile vaki olan mül~katınıda ye - nenin kütüphanesine hediye etmiştir. 
tine ve adamına göre söz söylemcği pek Miss West Paramount Film şirketi he
lyi bılen pişkin bir kadın karşısında ol • sabma cGeceden Geceye• ismindeki ilk 
duğunıu anlamakta bir dakika gecikme - filmini 1932 de çevirmişti, o zaman halk 
dim, fakat bu, benim zekamdan ziyade tarafından pek büyük bir alkışla kabul 
onun kabiliyüetinden mütevelliddi. Şim· edilen bu film Paramounta parnca biiyük 
diye kadar müllkat yaptığım bir çok ar· bir kar temin etmişti. Bu ilk muvaffaki· 
tistler arasında en hazır cevablısı Miss yetin akclıindc Miss West derhal sinema 
Westtir diyebilirim. semasının parJak yıldızları arasına gir • 

Mae West 40 küsur bahar görmü§ bir miş ve bundan sonra Paramount hesa • 
kadııtdır, ve New-Yorkta doğmuştur. Bsı- bına daha yedi tane film yapmıştır ki 
bası Amerikalı bir boksör, nnası ParisJi bunların hepsi gerek Miss Wcste, gerek
bir Fransız imiş. Ana tarafından Fransız se Paramounta büyük kazançlar temin 
kanı taŞıdıfı içfil Ameribn gazetecileri etmişUr. 

* 

~· 

.... 

};} 1 

kendisine cLa Wesb llkabını takmışlar- Miss Weste, yaşının kırkı bulmuş ol-
dır. masına rağmen güzel endamı ve genç si- Jlae West'i" Sem Po.tava llcd'11c ettilt tm.zalı /oSOfl nı1t 

Miss West sahne hayatına daha ço- masını nasıl muhafauı etmekte olduğu- ayni suale karp, Miss Westin, kaşlannı 
~kluk zamanında fUDU bllnu taklid et - nu sordum. Bu sualim epeyce cesaretli çatarak: 
inekle ba§lamıştır. Sonraları meşhur dans bir şeydi. Çünkü kendisile evvelce gö - •- Hususiyetlmden bahsedenleri hiç 
lbuallimi Ned Wayburndan dans öğren- rüşmü§ olan bir kaç muharririn sorduğu d . ld ğu i ·ı · · Fa 

cB 
-•lele de ~tim> filminiıı bir sahuıhJ9 Jrfoc wac en H.... il' • 

sevmem• emış o u nu şı mışım. •

1 kat her halde yıldızlarımızın banşık bir 
anında bu suali sormuş olacağım ki hiç 
kızmadı, bilakis koyu menekşe renkli göz
lerinin tatlı bakışlarını hafif bir tebes -
sümle yüzüme çevirerek anlattı: 

- Kadınlar ekseriyetle otuz1mdan son
ra tembel bir bayat geçirrneğe başladık
larından derhal şişmanlığa meylederler, 
bunun öni:• ü almağa da 'teşebbüs et
mediklerinden, evvela ruhi ve pek az 
bir zaman sonra da bedeni gençlik ve 
dinçlikle alakaları kesilir. Benim bu hu
sustaki tedbirlerim şahsidir, fakat genç 
kalmak lstiyen her kadına iyi gelecek bir 
reçete olabilir; insana günde sekiz saat 1 

uyku mutlaka lazımdır, yatak odası bır 
çok lüzumsuz eşyalarla dolu olmamalı -
dır, ve uyku esnasında kış ve yaz bir pen
cere mutlaka yarım açık olmalıdır. Sa · 
hahları güneş banyosu almak - kapalı 

havalarda elektrikle - sonra bütün vü • 
cude masaj yaptırmak pek mühimdir. 
Öğleden sonralan da iki mil yol yürü -
mek, yahud beş mil bisikletle gezmek la· 
zımdır. Her gün dU§ almak şarttıı·. 

Yemek hususunda mesele biraz deği -
pr, çünkii şiımanlığa fazla istidadı olan· 
larla olmıyanlara ayni ıey tatbik edile -
mez.. Benim kullandığım rejim, bence 
hem kolay, hem de basittir. Bir günliik 
yemeklerim 3000 kaloriyi hiç bir zaman 
geçmez. ve emniyetle tavsiye ederim ki 
her normal kadın için 3000 kalorilik ye· 
mek katidir. Şekerli ve hamurlu yemek
leri çok sevenler için perhiz tutmak ve 
günde 3000 kalori ile iktüa etmek ilk 
günlerde" pek güç gelirse de yava~ yavaş 
insan buna alı§ır. Maamafih şunu da u
nutmamalıdır ki bazı insanlar günde 4000 

ve 5000 kalorilik yemek yedikleri halde 
siklet ve sıhhatlerini pek iyi muhafaZ3 
ederler. 

- Bir günlük yemek listenizde ne gi· 
bi şeyler bulunur? diye sordum. 

- Haftanın her günü için muayyen 
bir listem vardır. Meseli bugün sah, du· 
her normal kadm için JOOO kalorilik ye-

Mcıe Wel't'hl gilzel bit' rami or 

mek odasından makine ile yaı.ılniış bir ğildir. Boyu bir kadın için orta dcnecel 
haftalık listeyi gidip getirdL kadar 1,60 ve likleti 55 kilodur. GöğsünilJI 

- Salı günü için portakal ıuyu - bir ölçüsü 80, beli 60, kalçaları 80 santimetı. 
bardak-, iki dilim kızarmış beyaz ekmek, redir. , \ 

çilek reçeli, kahve, ve bir bardak su; m- Mae West Hollywoodda yaşıynn diğeİ' 
yu daima yudum yudum içerim, diye Jis- ..:- tistl · "b · k. ı d · ku ~ b 

1 
d Dmema ar erı gı ı cesım asane er e 

teyı o ma6 a aşa ı. Pa t "d ı ~ 
Ö 

. yaşamaz. ramount s u yo arına yanın 
ğle yemeğinde şunl~~ var: Domates mil mesafede bulunan bır apnrtıınanda 

ve ~arul ~la~ası, iki dılim çavdar ek - kendisi gibi bir artist olan kız kardefl 
meğı ve bır fincan çay.. .. Miss Beverly West ile birlikte yaşamak • 

Fakat akşam yemeklenm pek mukel - tadır Fak t bu sad .. . . . . . . a e yaşam .. sına r men 
leftır, benıın içın adeta. hır Zlyafe: ye~ - Hollywoodda en kı metli mtıccvh rata 
sıi tutar, sofraya eksenya altıda gelırım, sahibdir. y 
bugün için şunlar var: karıdes salatası, 
filet mignon, bezelya, ıspanak, iki dilım 
mısır ekmeği, ananas kompostosu, kahve, 
bir bardak su. 

Son Postaya hediyc> o'ıı rak kırını ı mu• 
rekkeble imzaladığı rcsmmı elim ve • 
rirkcn: 

Miss Westi sinemada görenle;- kendi - - Türkiyedeki dost!nrıma sarmmi se• 
sini kalçalı ve göğüslü, dolgun bır kadın lamlarımı sunarım, dech. 
zannederler, fakat hakiktltte böyle de .. lbrahim Safa 
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Büyük Tayyare piyaııgo.sunun 1 DevJet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
İdaremizin Eskişehirdeki Talebe pansiyonu ile Hastanesinin bir senelik ihti -

yacına binaen satın alınacak olan muhammen bedeli ile cinsi, mikdan ve evsafı 
aşağıda yazılı iki grup sebze ve meyva her grup ayn ayn ihale edilmek pr
tile ve ~kişehirdc teslim edilmek üzere 29.4.1938 Cuma günü saat H on dörtte 
Haydarpaşada gar binası içindeki satın alına komisyonu tarafından açık eksUt
me ile satın alınacaktır. 

son keşidesi bugün bitti 
200,0000 

lira kazanan 

27761 
Sonian (761 ) rakamlari1e nihayetle

nen bütün numaralar onda bir hesab·ıe 

yüz lira mükafat alacaklardır. 

AMORTİLER 

Sanlan 1 } , 3 , ( 5 J , ( 7 ), ( 9) 
rakamlarile bİten bütün numaralar onda 
.oir itib rile ikişer lira amor"..i kazanmış
lardır. 

201 Ol 
lira kazanan 

Sonları (795 ) rakamlarile nihayetle
nen bütün numaralar onda bir hesabile 
yüz lira mükafat alacaklardır. 

15,000 
lira kazanan 

33851 
Sanlan c8.5 I } rakamlarile nihayetle

naı bütün numaralar onda bir hesabile 
yüz lıra mükafat alacaklardır. 

10,000 
lira kazanan 

11195 
3,000 lira kazananlar 

2612 1869 

1,500 lira kazananlar 
19351 11208 8798 15122 3.ıo&l 3838'7 

1,000 lira kazananlar 
3 002 31708 27853 3&525 2231 35761 

1 22997i 

200 lira kazananlar 
3 - 254. 35367 5554 16392 4842 
25762 4245 26583 38678 1273 25378 
2549 125 6 6249 7203 38&11 6326 
1567 2..'>732 3S681: 22932 2096 23024: 

20555 24158 14865 18185 82el 27759 
7033 3.'32U 3856 37933 33694 31832 

2Tl 1 23222 24227 26616 26213 

70 lira kazananlar 
35366 13477 

33:Ml 22825 
1437 33755 38879 

84031 ~ 95'ı 1!2515 
32568 15741! 27553 

31621 4023 
15738 29583 
39397 '57601 
10776 35341 
81592 2-164 32864 

65<12 190% 35856 

25593 22082 28508 
15510 24766 28799 
30186 13400 2.'l561 

2:>7.m 18807 20016 
33871 22735 28411 
277a3 33961 19445 
24941 35892 10282 
20191 5208 1569.1: 

ZI084 343Tl 18622 
21416 38053 19438 
29192 59!5 2613 
2308 19153 38248 

645 20646 31584 

330 12:?03 23282 
10585 11883 8ô35 
4879 9612 12952 

20464 15&16 9374 

38800 12249 32572 
6456 1544 lJ 658 

13756 17303 15402 
23397 28232 6268 
7016 

32742 
32161 
25843 
16270 
28742 

13431 
10365 

44'l6 
6957 

177-t3 
202'ı 

25060 

l 
156-1 
$2& 

248!)7 

13&34 
38154 

9705 21101 26749 15385 19854 asa2 
22615 29363 18019 18837 9070 32600 
11221 15787 9039 31482 30484 

50 lira kazananlar 
37979 227 19381 
2979 26102 25097 

17225 4342 377 

28891 ..ıi283 11203 
12393 4569 31757 
L8327 :W755 37828 
34207 1 286 6234 
7720 j065 15111 

35040 37550 13610 
5800 23'>8 

38761 24974 
RAOG 11382 

~ 20593 

17326 
14225 
17252 
36238 
5037 

32186 
8118 

33{)87 
34891 
20689 

4P116 
9142 

14450 

34084. 
4342 

3Ci376 
21760 
9547 

32413 
3764.0 
35783 
]1975 
12278 
20965 
26000 
29114 

4788 
377 

352!:SO 
17432 
36912 
3387 
5144 
3176 

2200 
23628 
5976 

25Hl 
2350 

8 

4 
5 

1

15374 
15718 
31578 

2737 
11922 
32839 
22597 
32528 

27233 
13284 
31394 
29032 

39154 
29175 
7092 
9306 
1285 

1805 
11!49 
17039 
19662 
24368 
ll192 

H490 18299 

3684, 3007 
22167 3180 

19127 32770 
3113 
4808 
8858 

22324 
23375 
ı-m 

5489 
24582 

18171 
%2227 
13349 
355.15 

ae101 ıs233 

289~ 11934 
31055 18H6 
8431 35151 

13975 14988 
38568 27314 
7559 20064 

38075 36720 
29987 30222 
4273 6~34 

Bu işe -girmek istiyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
µıuvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon Reisliği· 
ne müracaatları lazımdır. 

ı= 858 
36269 

21856 27956 
!~2 4058 

31920 28023 
28762 
37246 
4702 
2220 

18796 

6681 
1():104 

Bu işe aid şartnameler Haydarpqa.da gar binası içindeki satınalma komisyonu 
ile Eskişehirde Talebe pansiyonu müdürlüğü ve Hastane operatörlüğü tarafmdaıı 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 33530 11995 16782 

11404 16881 2155 16175 34507 16099 
28438 6958 H222 19089 37953 12889 
16925 5392 5985 28370 7181 248S7 
7499 836.1 7562 20560 4442 34036 

29243 22205 33388 14386 15811 22182 
'32698 32218 29129 10954 8083 274Zi 

7441 1856 26447 17740 20286 34784 
28445 22868 17402 2904 39473 27299 
18204 6173 16557 9228 2207 2587-l 
57107 3903 39783 7515 32400 28592 
32334 14702 11948 23415 34450 29923 

6625 5548 21007 27360 17813 l96C3 
4353 29142 31082 21206 8648 31363 

29089 15645 14421 27629 30182 17Tl7 
28241 20211 37432 5199 6420 5G82 
$0515 13682 31367 6603 35241 32751 
14022 22015 28387 16428 11971 6355 
36941 28260 32842 25063 17468 17753 
18272 7960 13292 38242 34792 10214 
31060 2440 1569 34866 274H 6099 
11219 6322 5816 23229 4283 20516 
13833 13348 10147 28034 lso1 36973 
16608 25842 

40 lira kazananlar 
a9"169 19664 634 6340 32066 125 
28546 12382 32056 19474 37494 21722 

513 25093 24858 27890 81 2444 
~ 16877 35167 23522 25025 7928 

22240 31 4000 470{ 125n 11803 
12598 33974 25200 17193 33915 33008 
10135 6942 51.U .;1753 4313 24-"'75 
31533 19952 28224 24286 32846 2869-1 
10841 12456 17598 38204 29528 248.55 
7639 5485 23708 20311 39332 38378 

36208 4962 32682 12792 2381 6351 
4792 i2140 18021 31910 31868 16153 

82408 11744 13202 27151 22099 33575 
35253 23189 16416 33786 26086 33136 
6659 39336 4934 27305 20814 358{)7 

53i9 16456 18624 11532 36438 14164 
36620 2855 22848 10708 29080 lt.626 
38245 12991 28669 30842 8HS G827 
9224 %3840 16898 27059 38618 23442 
3036 35529 9974 15176 14002 11780 
569 10823 6426 27046 27691 9985 

25263 33502 12688 3064 38651 5033 
39442 4539 22483 20906 27049 17362 
13272 28022 '256 8807 398'ı 7478 
2609 21258 36010 32841 23624 32614 
6769 27066 7047 22575 1331 34544 

36853 149'71 24056 17735 4151 25863 
37985 32779 18597 34460 24178 28151 
14123 37870 346 26137 13825 14794 
27114 2101 12911 27674 35406 14505 
1664.2 1426 25648 4044 1421 12141 
.30860 7805 32746 17828 2817') 9209 
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4608 
27400 
1"'76 

24786 
21856 
13826 
9404 

33881 
20692 
35047 
37640 
39071 
17222 
~6 
18218 
29461 
23293 
24092 
1011 

34360 
34949 
26520 
39840 
37204 
10317 

4939 
20916 
33379 

261 
24571 

272 
11678 
89849 
9430 
4581 

33019 
34761 

36811 
14188 
25981 
35794 
22736 

950.1 
34109 

492 
15764 
36831 
12361 

406 
15180 

6.115 
18189 
13707 
26934 
29791 
19571 
18933 
16081 
36316 
11128 
28977 
3090 

26863 
1552.2 
10490 
36334 
340M 
12126 
32296 
14063 

11386 
10636 
15975 
25839 
31824 
22852 
30176 

8471 
1.3152 
4285 

36195 
17885 
10409 
6233 

33533 
35010 
4836 

32125 
28493 
28181 
26651 
12617 

6650 
28192 
31825 
24382 
38368 
38089 
4615 
6527 

19346 
37684 
36225 
14404 
15613 
3330 

5535 
36268 
26841 
2017t5 
39985 
11242 
21286 
26666 
2642 

34524 
8621 
6775 

10914 
28844 
20127 
14616 
13507 
10944 
18863 
21174 
17768 
33439 
7368 

38210 
29979 
24132 
4946 

11781 
34925 
38118 
23374 
4063 

20107 
39369 
4936 
4888 

2168 32171 
29782 12396 
4130 2502 

:38401 24:375 
25244 34529 
19797 210ô9 
30E63 7798 
28404 9341 
38238 8701 
8811 31811 

37955 ~07 

28911 34584 
~165 37108 
2787 19081 

25086 4410 
34002 6734 
27709 38221 
19052 37819 
12816 16912 
1791 21887 
7608 29890 

35371 9429 
10107 26204 
351ll2 20858 
31142 8262 
7819 67SQ 

314'ffl 20476 
11543 13202 

94Cl9 3193 
31953 21426 
19229 ~698 

172 32562 

1 - Lahana. pırasa, kereviz, taze fasulye, taze kabak, patlıcan vesaireden 
miirckkeb 25 kalem sebze muhammen bedeli 1322 lira 40 kuruş, muvakkat le-' 
minatı 99 lira 18 kuruştur. 

2 - Elma, zerdali, armut, şeftali, kiraz, erik, ve saireden mürekkeb 14 kaleın 
yaş meyva muhammen bedeli 1021 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 76 lira 62 
kuruştur. (1998) 

Eskişehir Gar Büfesi 3 sene nıüddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir· 
Aylık muhammen bedeli yirmi liradır. Arttırma 15/4/938 tarihine müsadif Cua 

ma günü saat 15,30 da Haydarpaşada işletme Müdürlüğü Komisyonunda yapı • 
lacaktır. • 

Bu işe ehil isteklilerin mezkılr gün ve saatte 54 lira muvakkat teminat akçel~ 
rile Komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartnamelerin İşletme müdürlüğünoen ve Eskişehir garından paras2 olarak 
temini kabildir. cl861 • 

1 İstanbul Belediyesi llanları 1 
Aksaray yangın yerinde 47 inci adada 1320/1 harita No. arsa arkasında yüzsüı 

112 metre 50 santimetre murabbaı arsa beher metre murabbaına 3 lira 50 kuruş 
ve yine ayni ada ve haritada 2,50 metre yüzlü 14 metre 40 santimetre murabbaı 
arsıyıın beher metre murabbaına 10 lira bedel tahmin edilerek satılmak üzere 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 40 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/4/938 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1874) 

Karaağnç Müessesatı Müdürlüğünden: 
1 Nisan· 1938 tarihinden ıtibaren başlıyan yeni mevsim iptidasından itibaren 

beher bütün sandık yumurtadan alınmakta olan Frigo ücretinin iki yüz kürU· 
şa indirileceği aUikadarlann maIOmu olmak üzere ilan olunur. (2004) 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemizin nefsi Kadıköy vapur iskelesi üstündeki gazino 27/Nisan/938 

tarihinden itibaren bir sene müddeUe kiraya verilecektir. 
50,000 liralık mükafat 2 _Açık arttırma sureUle müzayedesi 20/Nisan/938 Çarşamba günü saat on 
Keşideden sonra dolabdan yeniden 100 beşte Karaköyde İdare Merkezinde §cller encümennide yapılacaktır. 

numara çekilmiş. şu numaraların her biri 3 _ Şartnameyi görmek ve mütemmim mal<lmat almak istiycnlerin her gün 
beşer yüz lira mükafat kazanmışlardır: idare levazım şubesine ve müzayedeye iştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte 

596 13731 6468 16832 29510 28374 teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nlsbetinde teminatlariyle Şefler Encüme-
30496 11375 12678 29207 27281 16461 nine gelmeleri cl882• 
38364 29937 1174 29224 34952 25151 c:=::=~=====-=====---============~ 
1835 3842 6802 38471 21703 3308 23246 
8041 22845 6807 13994 9688 28739 4402 

32507 7401 7743 33191 21682 Cl248 9030 
20842 31719 4350 11600 30767 20115 40~ 
27713 16959 39158 39403 4480 366:l7 10483 

14278 
3758 

35429 
3589 

25354 

27388 
17486 
31630 

2873 
16869 

10667 15926 31334 
10889 37982 18647 
35057 39315 30051 
26436 1809 5790 
16728 26707 25963 

396 31297 .29623 7335 26831 19669 
5070 5761 :89273 34488 26744 H604 

22934 26485 38340 13335 38150 1527 
22934 264R5 38340 13355 38150 6527 

20178 4332 12700 23524 

., 
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Yeni lngiliz - ltalyan anlaşması 
pazara kadar parafe edilecek 

Amerika hey'etinin Fransade 200 000 amele grev yaptı 
Ankardaki 33 f b •k ' 1 . • 1· it ıf 1' temasları a fi a ame enın ışga 1 a ınua. 

(Baft,arafı ı inci •ayfada) 
temel olduğunu yazmaktadıl'. Ankara, 11 (Hususi) - Amerika tica- (Ba§taraf\ 1 inci sayfada) Sol cenah gazeteleri yeni Daladiye ka· 
Anlaşma, iki hük:Umet arasındaki mü- ret heyetile yapılan müzakerelere devam Resmen bildirildiğine göre kabine, ya- binesi hakkında oldukça .muhteriz bir li-

teter meseleyi önümüzdeki toplantıda 
bt•ı surette tasvib edilmesi 18J:un gelen 
'1lnıameye ithal edecek ve İngiliz nota
mu konsey azası ile Habeşlilere tevdi ey
Jiyecektir. 

nasebata dair umumi bir ıal:ım zeyiller- olunmaktadır. Söylend~ine göre Amc- :rın saa116 da parlamento huzuruna çıka- san kullanmaktadır: 
den mürekkeb olacaktır. rika heyetinin çalışma mevzuu sadece caktır. Pöpl, - amele sendikalaTının gazctesi-

Her ilci hükiımet ayni zamanda nota- alelade pllınlaşma formolü olmaktan iba- Kabine, yarın sabah .sut 11 de ibir top- clir - Daladiye kabinesinin halle cebhesi 
lar teati edeceklerdir. ret değildir. İki memleket arasında kar· Jantı yapacak ve ölleden sonra da Reisi- bükümetile hiçbir münasebeti olmadığı-

İngiltere ve Habeş ilhakı 
Notalar ingilterenin İtalyan impara- şılıklı tarife tenzilatı evvelce kararlaştı- cumhurun riyaseti altında toplanacaktır. ru yuıyor. 

torluğunu tanıması ve !İtalyanın da İs- 1 nlmış ve birçok firmalar Türk.iyede ma- Hükılmetin genfJ salihiyetier. isteyip Popüler - sosyalist - sağlam ve ku...-vetli 
panyadaki gönüllülerini geri alması hak- den, sanayi ve deniz plinına gıren i~lerle istemiyeceği henüz malfun değıldir, ibazı bir hükumet teşkil etmek lstiyen Daladi
kındadır. aiakadar olmak ~rzusunu göstermişler- siyasi müşahidler. Daladiyenin ibu sala- yenin ne sağlıım, ne de kuvvetli bir hü· 

Londra 11 (A.A.) - Cenevreden gelc:n 
Ve İngiltere hüküınetinin Habeşistan fet
hinin tanınması meselesinin Milletler 
Cemiyetinin önümüzdeki konseyin ruz
naınesine ithal edilmesi talcbıni muta
Qnıının alarak mezkfır cemiyete bir no
ta göndermiş olduğuna dair olan hab~r, 
llyasi mehafil ile parlamento mchafilm
de hiçbir hayret uyandırmamıştır. Filv~
ki bu mesele de hitama erecek olan İng~
liı • İtalyan müzakerelerinden tefnk e
dilınesi mümkün olamıyacavı mütaleası 
llen sürülmektedir. Bu noktada az çok i
dart hır tedbir mevzuubahs .bulunmak
tadır. 

A Kamarannda m&nakaşalar dir. Bu firmaların taleblerinin tervici, hiyetleri istemiyeceği müta1easında bu- kümet kurmağa muvaffak 'Olamadığı mil• 
vam "'"~ k' · Am ·ka ı =~ t 

k·ı Ch .ı..•ıır ıyenın en ya o an ~uraca ının lunmaktadırlar. Zira ıo._.. ı:..+ler bu aa- tale:ısını ilerri sürmektedir. Londra 11 (A.A.) - Başve ı am- _ . A ..,,ALI.» .. 
berlain bugün öğleden sonra Avam Ka- artmasına ve malen ödeme ımü.nınm lahiyetleri kabule mütemayil değildirler İngiliz gazetelerinin mütalealari 

'd H b . ta halen ımevcud husulüne bağlıdır ki iki memleket ticaret ve başvekil kabinesine karşı sosyalist fır- Londra 11 (A.A.) - İngiliz gazeteleri 
marasın a a ~şıs nın . . 1 heyetinin tedkik ve hallile uğraştığı ana kasında derhal bir husumet tevlid etmek Fransız hııbinesine hususi bir ehemmiyet 
vaziyetin netayıci meselesinın Mılıet er 

• • - Ü - d ki ı· mevzu da budur. :-+em"mektedir. ven·'-·orlar Cemiyeti konseyınm on muz e )Ç ı- . . . . _ ~· "' ,; . 
. idh 1 edilmesı hakkın- Amerıka ticaret heyetinin evvelk• gun Bu sabahki gıızetelerin ekserisi, Bone-J Taymis diyor ki: 

md aıAruzna1mes1nın~lt a hükfune•i tarafın- Kayseriye kadar yaptığı seyahatin mak- nin hariciye nazın tayin edilmesinin hü-1 Da1adıye hükümetinin muvaHaki} et 
a veno a gı ere • d l ' - · d b l İ il ka - ih b b 1 dan bir mektub gönderilmi§ bulunduğu- sa ına g_e ınce, or~ muzesın e u unan kümetin talya e bir mu t"enet vucu- · timalleri pek azdır. Bunun sebe ı i -

b'ld. . b mektub metninin re<-- ve Amenkalılan alakadar eden daha ev- de getirmek ve bu memleketıe normal hassa endüstride mütemadi.yen artan en .. 
nı: ı ırmdış ve ud'l ğini ilave eyl;_ vel de birkaç defa tedkik ettirilen bazı diplomasi münasebetlerine girmek için dişedir. Hele maden endüstrisindeki ihtf .. 
mı rapor a neşre ı ece ki 1 . .. • 

. . es eser erı gormek. ve bılveslle Kayseri pir gayret sarfedece.ğine alfunet olduJ u lflflar ciddi endişeler doğurmaktadır. 
mıştır.b t b. k pro•estohırla ve mensucat fabrikasını da ziyaret etmekti. fikrinde bulunmaktadır. Çünkü bunun sebebi daha ziyade siy.ıs! 

A Bu eyana • ırço '• E b kab·ı - h nlaşmanm esası 
1 

f . dah "h m lwn.. at taleb- sasen u ı muzakere eyetlerinin, Yeni hükumetin mali proJ· eleri ve ekonom1ktir. 
ak muha e etm a sarı a .. k 

Paris ıı _İngiliz - İtalyan müz ere- . k 
1 

t Lı·beral mebuslar- muza ere fasılalarmda ye sonlarında hü- Paris 11 (A.A.) - Nazırlar meclisjnin Deyli TelC'graf ayni mütaleada bulu" 
ı fsiı ~ tı lerıle arşı anmış ır. k A • • 

eri hakkında Maten gazetesi şu ta a 
8

. p·· . K . . umetımızce memleketin belli ba§lı ie-( yarınki toplantısı esnasında Ma~ndo nuyor ve yeni 'kabinenin ne sağ, ne de sol 
dan ır orcı arrıs. h" 1 · . . . . . 

vernıektedir: B kil t giliz hükllmetinin Ha- ır crını zıyarete davet edildikleri ma- meclise mali projelerini arzedecektir. Bu partilerinden hiçbir azayı ihtiva Etmedl~ 
Akdeniz: ':- a~lhe kın, n t ası hakkında t lfıındur. Bu itibarla orta Anadoluda bir pt'Ojeler hü~metin beyannamesi gibi ya- ğini kaydeyliyor. 
"lY b' b-r beşıstan 1 a m nnınnı tedk'k h t' tıkl hakk d iti k 1' d c.ı.er iki tarafa bu denizde tam ır u - ·ık t bb .. .. yapacağını söylemek istı- ~ seya a ı yap an ın a rın öğleden sonra toplanacak olan nazır- Deyli Herald, Fransanın uvvet ı a a .. 

riyet veren 1937 ikincikfınun anla§ması 1 eşe . u~ neşrıyat doğru değildir. lar meclisi tar.afından kat'i surette tas- mı Daladiyenin pek az itimad verebileccls 
bir protokol ile teyid edilecek ve bundan yor• dCJemıştbır. 

1 
• d'~ı· cevabda mck Heyet, hükumetimi7.ce gene böyle fa- dik edilecektir. Hükumetin muayyen bir bir hükumet teşkil ettiğini yazıyor. 

b k B ırun er aın, ver ı6 • ı ı d 1 · d -aşka her iki taraf Akdenizde yapaca - · . . k yf. etm' ı·n b"klenil· sı a ar a zırur, Bursa, Yalova ve A ana- muddet ve madde için parlamentodan Niyus Kronikl gazetesi de diyor ki: 
la tub metnmın neşri e ıy ~ d . . . . . . .. . . 

n tahkimatı birbirlerine muayyen za- . . 
1 

b 
1 

iştir yı a zıyarete davet edilecektır. Dığer ta- kendısıne salfilııyet verecek olan bır ve- Daladiye sol ve merkez partUerindcr. 
ınanlarda ve muntazaman bildırccekler- mesını ta e ey em · raftan memleketimizin muhtelli sahala- ölet vermesini istemesi mümkündür. mürekkeb bir hükfımct te~kil ederek mil-
dir. Cenevrede Habq meselesi nasıl rındaki halıcılan ve İzmlrden incir ibra- Parlfunentoda ve bundan <1onra ayan li bir ekseriyete -dayanmak istiyordu. 

Kızıldcniz: halledilecek catçı1arını temsil eden bir heyet te mü- meclisinde yapılacak müzakereleri mü- Böyle bir hükUmet kurmağa muvaff.ı1' 
İtalya İngilterenin Aden 'üzerındeki Paris ıı (AA) - İngiliz hükfımetinin zakerelerde eksper sıiatile bulunmak ü- teakip - ağlebi ihtimal perşembe günü - olamadı. 

himayesini tanıyacak ve her iki mcmle- Habeşistan meselesi hakkında Milletler zere Ankaraya gelmiştir. her iki meclisin de mayıs ortasına kadar Grevler 
\.et bütün gemilere geçmek hürriyetinı Cemiyetine yaptığı müracaat 9 nisan ta- bir tatil devresine girmeieri muhtemel- Paris 11 (Hususi) - Sanayi amelesinin, 
tanıyan 1888 Süveyş kanalı mukavelena- ıthlidir. Bu mektubda.. İngiltere hükCı- Jngiliz _ Jtalgan dir. grevi gittikçe genış bir mah'iyet almakta .. 
ınesini teyid eyliyecektir. meti, Habeşistanın ilhakının Milletler Ce- Fransız gazetelerinin mütalea~ar dıT. Grevin, Fransanm diğer sanayi mın-

Filistin: miyen tarafından, konsey veyahad as- Anlaşması Faris 11 (A.A.) - Da:ladiye hükQmeti- takalarına da sirayet etmesinden kor'lm1· 
İtalya İngiliz idaresini bozmağa çalış- .samble yolu ile, tanınması keyfiyetine Hükümlerine rağmen .nin iktidara gelmesini mevzuu bahseden maktadır. 

nuyacaktır. Bu, siyasi rekabet ve radyo varmak içın· herhangi bir usul teklif et- Jurnal diyor ki: Grevci amelenin sayısı 150 blni bul .. 
1 (B"""*arnfı 1 ıtıci sayfcıM.) i e propagandaya nihayet verilmesini ta- mek veyahud göstermekten ihtiraz et- ~· cYeni kabine san haftalarda pek çok muştur. Halen 33 fabrika işgal altmdadır~ 

narmaklarmı yakacaklardı» o :zaman 
ıammun eder. mic:tir. Fakat muhakkak olan bir şey var- l:" ileri sürülen cmilll selimeb hükumet\ Bu gece Reno otomobil fabri'kasının 35 

,. her iki taraf yani Frankocularla cum-Libya: sa, -0 da, Londra hükfımetinin bı.: mühim olmamak.la beraber~ sağlam bir teşekkül bin amelesi de grev yapmağn karıır ver· 
A ı •· t · d'kt 1 1 hurlyet...;ıer, kendilerine hiçbir veç-n aşma mer ıye e gır ı en sonra • meseleler üzerinde bazı fikirleri ibu un- :Y. vücude getirilmiş denebilir. miştir. 

talya oradaki kuvvetlerinin yansını geri duğu ve bunu bilahare bi!direceğidir. hile yardım etmemiş elan devleti, _______ .,..___,.. 
alacaktır. İki ihtimal vardır: chakiki dostlannı~ anlıyacaklardı. O 

Habeşistan: İn H be zaman İngilizler, her iki partinin İs-1 - giliz hükılmetinJn niyeti, • a -
ı ·1t d l tl · lt ly- •m panyollarma ülkelerini yeni baştan 

par:7:rı:~~:~a ta:~y=~~lar: :ıcı:ın: ~:~;;n ~i~:cı~~~~;;z~::!:;~~ :ı~~ imar etmek için bol bol para verecek-

Bu günlerde her Macarın ağzında aynı cümle dotaşıyor: 

''Çok şükür, Yahudi değilim!" 
daki taahhüdlerinde serbest bırakılması- bir fikir teatisinde bulunulmasıdır. Bu !erdi. 
tu en kısa bir müddet içinde Milletler takdirde, evvela 'konseyin, bilahare Mıl- İspanya haritasına biT göz atmak~~ (~tarajı J inci sayfada) ı kullanan yerlerde ise bundan böyle hiç 
C ....... ;yetinden ı'stiyecektır' - h b l memlekette muazzam maden ııcrvetını Y h d' selesi d -..a b" Y h d 1 d ........ letler C ......... :yetının· · er azası azı arının k c- Bı'r a u ı me T.Br ır,· naz.IUil ır a u iye iş veri ecek eg·ı·ıdı·r. 

~" ' anlamak için kafidir. Eğer Franko a-
lspanya: şimdiden yapmıt olduklan veçhile, istew 

1 
. u- kul olarak isterseniz var, iistersenıı yok diye- Bu layiha ikanun olunca, tatbikatı Pi· 

n iki ml 1sp . t zanacak olursa, bu maden en A.U.ıı - d B' ıı.... h et n .. ., • k c.ı.er · me eket anyanın sıyase eliği gibi hareket edebileceğidir. dostla bilirsiniz. Fakat fiilen var ır. ız :uıınu ay '724> .senesıne adar tamamlanr ~ 
v !anacak? .. ispanyanın chakiki • k bul k u e toprak bakımından statükosuna riayet 2 _ İngiltere hükfunetinin Milletler ., halletmekle mükellefiz. Biz halletmezse unaca tır . .1.ani 943 senesinde :-raknn-
edeceklerini taahhüd eyliyeceklerdir. Cemiyetinden ilhakın tasdiki bahsinde rı mı, yoksa Frankanun dostları mı:• 0 kendi kendisini daha fena şekillerde da yüzde 20-80 nisbeti tamamlıır..mış o 3· 

Bu tafsilatı veren Matcn gazetesi şunu bir karar suretinin kabulünii istemesi Bu sorgunun cevabı çoktan veriln:ül halledecektir.» caktır. 
llgve ediyor: ikinci ihtimali teşkil etmektedir. bulunmaktadır. İşte bugünkü llyiha da bu meseleyi hal Dünyada şimdi~·e !kadar böyfo bır k:r 

lspanya hııkkmda başka bir kayıd yok- Bu takdirde, if çok güçtür. Milletler 1936 yılının ilk yansında, İngiltere İs- için hazırlanmıştır. nun neşredilmiş değildir. Bu kar.un, Ma-
tur. Balbuki bizim bildiğimize göre, daha Cemiyeti konseyi azasının bir uzlaşma panyadan 50 bin ton ham bakır almıştı. Lfıyiha, hükumete, milletin içinde içti- car Ana Kanununa muhalif te sayılabı r. 
düne kadar t--nyadaki gönüllüierin ge- zeının' ı' bulabilmeleri irin konseyin içti- Halbuki 1937 yılının ilk yarısında tek bir h f Buna .nığmcn, ·vaziyetin garabetıne b 'kl-
?i .&bl-ld r- ton hile satın alamadı. Zira bakırlar, Fran- mat ve :iktısadi müvazene~ mu a Aaz~ 

Çekilmesi için İngiltere tarafından ko- ma tarihi olan 9 mayısa kadar bir ay, bu konun elinde bulunuyordu. İngiliz silah· için, bu kan~ ahkAmı dahilinde sal~ı- nız ki, Yahudiler tarafından hiçbir ı i-
f1:21an şart üzere müzakereler ct;?reyan e- vaziyette herhalde fazla değildir. 

1 
. . ı~-m olan ve Bi .. ,baodan te- yetler veren bir madde ile başluror . .İkın- raza maruz kalmıyor. Öte taraftaki ga a· 

diy d ı 1 · t MiU tl C · anması ıçın ı:u.ı ı ik d'1- k .. bet d b k ki ka l or u. talyanlar böyle bir şartın mev- ngilterenın no ası, . e er emaye- . dil demir §imdi İtalya ve Al- ci madde, derl:ıa tatb e wue uzere e e a ınız , nun ınasyona SOS\ 3· 

CUdiyetini şimdi tekzib ediyorlar. tinin her azasına olduğu gibi F.abeş he- mm e C:kmakt~dır. İtalya geçen sene matbuat ve san'at sahalarmdakı Yahudi- listlerin de hoşuna gitmıyor. cBun1 r 
Taymis gazetesinin verdiği yetine de bildirilmiştir: E~er t:ıegüs, bu ;a~~~:n yerine 180 bin ton ham demir lerln adedlermi yüzde yirmiye indıriyor. dostlar alışverişte görsün, tarzında ŞC'Y· 

mUtemmim malumat meselenin konseyde muzakeresı esnasın- t lmıştı.r Bunun için, ticaret odaları gıöi, bir mat- ierdirh diyerek mütemadiyen proEag n-
:r __ d . tesı· da kendisinin de Cenevrede bulunması sa ın a · d h A el buat ve bir de san'at odaları tesis edil~ dalarında devam ediyorlar. Bugünkü M'l-

ln
'""Ull. ra ıı (A.A.) - Tayrms gaze .. ' . ld'ğ. fikrinde 15• ,. k" .. "ey al~ka- Şimdi burada a a hayati bir mes e-

l - ge ı ı .... ~ d ekt· B d ı d •- ·ı edilmi'yenler car hükumetinin siuaseti nasyomd 505'" gıUz İtal 1 nın metnını azım ' ye geliyoruz. c .ır.. u o a ar a ... scı , ,;· 
'-- • yan an aşma51 •• 1 k kendisinin konsey mü~a- B d ı.: • h'·ı-"l. t kadar g· ·n ' UllZ!rl 't n bugun dar aza o ara İtalya ile Almanya İspanyanın maden- san at ıcrası_ndan memnudurlar. u o a- yanzmın urı.ume e ırmesı e ma-
b _ amağa memur komı enl 1 · ic:tiraklne müsaade edebile- d y h ni olmaktır. Acaba olabilecek mi? Bu da 
.. \.Olnada ic:e bııc::lıyacağını ve hafta sonu- kere erme ,. lerine hakim olacak olurlarsa, sahilleri- lara.kay?edılecek .. oladnl~ a~asınkaad a lau-
-. '-- ~ :t kf dl bet ancak yuz e yırmıye ar o henüz §ilbheli görünüyor. T.Orök Beli 

~adar metni hazırlamasının pek muh- ce ır. ne de hakim bulunmıyacaklar mı? Tabil nıs 1 
-... "' " ,. "' ,. "' " ...., " "'"k~ } olacaklar ve 0 zaman tayyareleri ile de- caktır. Halbuki, bugünkü nisbet, % 50-60 

Türkı·ye Mısır dostlu an aşması nizaltı gemileri, bütün deniz yollarını derecesindedir. Yalnız 1919 dan evvel Ya-
- t b "z ettirmiş ve Mısırın az;z tehdid edeceklerdir. Fakat bize şöyle hudilikten gayri bir mezhebe geçmiş ve 

(B . • f da) daları e anı • k d' . harbde malUl kalmış olan Yahudiler bu 
aştarafı 1 ıncı saya . .. ... d rının muhterem devlet adam 1 denme te ır. 

aerlerini büyük aıaka ile takib edıy~ - hukum ~kib , tınekte oldukları mu - - İspanyada harb biter bilmez Hitler nisbetin harjcinde bırakılmıştır. 
tuz. Dost Türkiyenin beynelmilel. sı - larının_ etli sie aseti adım adım takib ile Mussolini İspanyadan çıkacakiardır? Film, tiyatro ve saire gibi kültür ve 
i!5ette işgal ettiği parlak ınevkıden, va~f:.kı~zi sö l~ş ve kadehini Majes- Neden?. Neye karşılık olarak Çlkacaklar· san'at işlerinde, bunlar hüklımet tarafm
~1sır, büyük sevinç duvmaktadır. ettıgıını dy sıhhatine asil Mı _ dır? Biz Cebclüttanktan çıkmq mıydık, dan idare ediliyorsa hiçbir Y.ahudi bulun-

ır _ " . ı· . bu te Kralın a ma ve , A L. ..ı- "d 
<L~dehimi, az zamanda mı~.e mı . ·11 tinin selamet ve saadetine kal- Askeri müıavirlerden wnra mıyacaktır, hilklımet taraunu.n 1 are e-

terefli ınevkie yükselten Büyuk Şe.fın sır. mı t e iktııadi müıavirler dilmiyen müesscselede de bunların 1lded-
terefine ve asil milletinizin saadetıne d11m1ş ır. . .•. _ . r f Londrada çıkan Deyli Ekspres gazete- leri derhal yüzde yirmiye indiTjlecektir. 
kaı<iınyorum.> Kahire Türk EJçılıgını~ zı~a c. 1 

si yazıyor: Avukatlara, mühendislere ve doktorlara 
Hariciye Vekilimizin cevabı . Kahire 11 (A.A.) - ~r~yenın ~~ General Franko, İngiltereye verdiği te· gelince, bunlarda da nisbet yüzde yirmi 

kahire 11 (A.A.) _Hariciye ~e~~ bire Elçisi bu ak~am ı;a::ıcıy~ y~ılı minatta, İspanyada dahili harb biter bit- olacaktır. Ancak bu yüzde 20 Yalıudi ve 
~z Dr. Tevfik Rüşdü Aras, dunkü Doktor Aros şerefı:ıe bu!~ ~.ır Z~) afet mez, bütün ülkesini kendi elinde bulun- 80 Macar nisbeti tahakkuk etmediğı müd
liyaf et sonunda Hariciye Vezirinin nut vermektedir. Bu zıyafet~ buyuk bır rcs durmaya, ve yabancılann İspanyol bü- detçe mesleğe yeni girenlenn nisbetleri 
kuna cevaben aşağıdaki nutku irad et- mi ~abul takib edecekhr. . . _ kumetine müdahale etmemelerine karar Yahudiler için yüzde beşten ibaret ola-
llıiştir, Kahire 11 (A.A.) - ~-. Tevflk. Ruştu verdiğini bildirmiştir. caktır. Bunlardan &onra, muhtelif mü-

•- Ekselan zın memleketim hak Aras, bugün ôğle yeıpeği1:1 ıuretı ~us:ı: Harb biter bitmez, İtalya ile Alman- esseselcrde çalışan insanlar arasında 'Zih-
kındaki do t sınbı anatlanna bütün siyede Mısır hariciye venrin~n mı1safin yanın Franko ile, dosUuk ve ticari mua- nt hizmetlerde bulunan2ar, yanı vücud 
L s ane ey •. _,_.e ezcuml"' ngıl· d k ü bb- · · · · .. tahd "'albiınıe t kk .. }erimi takdime ınu - olarak yemiş ve yemt=" - hedeler ak etme zere teşe use gm- mesaısı yapmıyan memur ve mus ern-
&aadelerini~~le~. terenin Kahire elçisi Sir Miles Samspon §ecekleri ümid eylemektedir. Almanya ler hakkındaki ahkam geliyor. On me-

Bu topraklar üzerinde bana gö~e. - da bulunmuştur. bilhassa, mamul eşyası lçln mahreç bul- mur ve müstahdemden fazla müstahde-
r:ilen dost! k 'b Mısır Milletının R" dü Arns Mısır parbmentosunun mak arzusundadır. mi bulunmıyan müesseselerde eğer Ya-
ıı:ettıleketi~~ ~:~ olan hissiyatının uş açılışında ha%U' bulunacak Almanya, askert teknik ~şavirlerini hudilcr ekalliyette iseler, ancak yüzde 
€olges· 

1 
k 

1 
kt dır 

11 
(A.A.) _ Dr Aras, yarın saat İSJ>anyadan çekerk~ Hitlerın Franko beş nisbetinde Yahudi olarak yeni me-

1 ° ara par ama a · · Kabre · · l ı rin h 11 l b' l kt' Aksi t kdi d l · Bund Ha . . Vekilimız, t n içtima devresinin nezdıne, harb sonrası mese e e l a et- mur a ına ı ece ır. a r e ııç 
Yarın t ~~ 50d.ml aek ncı~edenin ehem- 11 de parla~~ ~;dan açılışı merası- mek üzere iktısadt müşavirler yollıyaca- Yahudi kabul edilmJyecektir. Daha bü· 
tniyetin~a ~k~ 1 ecll 1.muaA~denizde sul- Majeste kra bula:acaktır. ğı sanılmaktadır.> yük mıkdardır memur TC alÜ:stal deDı 
h.. ., ı ~ mı e ın . .•. . ıninde hazır 

un temınine matuf iş bırlıgındekı fay 

Bir tesadüf ün doğurup bir 
Tesadüfün götürecegi hir 
Kabin~: Da/adiye hükii.nıet 

(Başta.rafı 3 üncü sayfada} 
kabinesi için hayat hakkı tükennı.istir. 

Müstakar bir ıekserlyete dayanmıy. ıı 

böyle bir kabinenin varlığını esaserı. da· 
ha ziyade sağlamlaştırmuk mümkün ol;ı.. 

mıyacağı için Daladiye kab!nesine, ıb r 
tesadüfun getirip gene bir başka tesada· 
fün götürec ği bir istihale. kabinesi di e
biliı iz. - Selim Ragıp Emeç 

Üstünde 39 lira çıka.n 
Bir dilencl 

(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 
Havva, Sultanahmed birinci sulh ceza

da yapılan duruşmasında, dilencili- ka
bul etrniyerek, demiştir ki: 

- Üstüme, başıma balon_ bende, d~ 
leııci hali var mı? Ben, çalışan bir insa
nım, ceviz kırarım, zeyline giderim. ~ 
lira param olması tabiidir. 

Fakat bu iddiaya rağmen kadının suçu 
sabıt oldu undan hiıkiın Hav\'B}l b r 
haftn bel!'dıye hizmetinde çalış ga 
aıahkAin Etmiştir. 
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tı Son Posta n nın 

• Genç kız ağlıya ağlıya içeri girdi. Saçı 
başı dağılmıştı. Yiızü göz yaşlarile ıslak 
ve kıpkırmızı idi. Pencerenin 'önünde a
yakta duran Ziya kapının açıld\ğını du -
yar duymaz derhal dönmüştü. Hayretle 
sordu: 

- Ne o, neden ağlıyorsun! 
Zeliha ellerini uzattı: 

Ziya ağabey, Ziya ağabeyclğim .. 
Kendisini genç adamın göğsüne attı. O

muzlan sarsılarak ağlamıya başladı. 
Zı~ a Zelihanın ablasının kaymbiraderi 

idi Ya~ını başını almış, fazla ciddi, ağır 
b:ışlı bir adamdı. Zelihalara pek seyrek 
gelip giderdi. 

Genç kızın saçlarını okşuyor ve tatlı 

bir esle: 
- Dur, telaş etme, her §eyi bana anl't 

diyordu. 
Zclıha başmı kaldırdı. Isla'k gözlerle 

ona uzun uzun baktı: 
- Ziya ağabey, ablamın içeride nasıl 

bağırdığım duymadın mı? 

Muhakkak gene onu kızdıracak bir 
§ yaptın. Ya pardc>sü giymeden sokağa 
çalanı ındır, yahud da dün gece Lemanın 
çayından geç vakit donmüşündür. Zaıen 
bugimlcrde bütün huysuzlukların üze -
rinde .. çekilmez hır kız oldun .. 

Genç kız blrdenbire ondan ayrılmıştı. 
Uuıklaştı, bir koltuğa oturdu. B~ını el
lerinin arasına aldı, hıçkırdı: 

Sen de böyle yaparsan ben kime 
derd yanacağım. Hepiniz birden üzerime 
hücum ediyorsunuz. Ben de her şeye ey
\•allah diyorum. Fakat buna kolay kolay 
boyun eğmiyeceğim. 

TC"krar hıçkırdı. Ziya ağır ağır gelip 
onun karşısına oturmuştu. Müstehzi bir 
tavırla: cPeki, ne oldu, anlat bnkalınh 
dedi. Zeliha ellerini yüzünden çekti. Yal· 
\'aran, imdad uman gözlerle ona baktı: 

- Beni evlendirmek istiyorlar .. 
Ziyanın dudaklarındaki tebessüm ge -

ntşlemişti. Koltuğunda yerleşerek soıdu: 

- Bunda ağhyacak ne var. Kiminle 
söyle bakayım. 

- Ah görsen bir eczacı. Gtıya melek 
huylu imiş, zenginmiş, ama saçları karga 
kanadı gibi simsiyah, gözleri birer nok
ta, burnu sipsivri. Ben onunla nasıl ya
şanın? 

- Peki çocuğum. sen istemedikten son· 
ra zorla evlendirecek değiller ya?. 

- Bu sefer zorlan evlendirecekler Ziya 
ağnbc>y. Ablam muhakkak onunla evlen
memi istiyor, bundan evvelkilerı isteme
diğım için zaten bana kızgın: cBenim se
ı inle uğraşacak, nazını çekecek v.aktim 
Y"~ Zamanında evlen ev, bark sahibi 
ol. diyor. 

- Tuhaf şey, ablan öyle bir kadın de
ğildir! Senin de ü.zuine titrer. Fakat sen 
de- cıdden bütün izdivaç tekliHerini red
dederek şu son zamanlarda onun çok ca
nını sıkıyordun. 

G nç kız ayağa kalkmıştı. Genç adama 

-
KTE 

Kendisini genç adamın göğsüne attı: 

doğru bir kaç adım attı. Boynunu bük -
müştü. Gözlerinde yaşlar parlıyordu. 

- Ziya ağa bey. 
Ziya müşfik bir tavırla cevab verdi~ 
- Söyle yavrum. 
- Ziya ağabey, sen beni kurtarabilir .. 

sin. 
- Peki merak etme, gidip bir kere ab

lanla konuşacağım. 
- Bir tecrübe et. Fakat bunun fayda 

vereceğini hiç sanmıyorum Ziya ağabey. 
- Peki ne yapabilirim çocuğum? 
Genç kız boynunu bükmüş önüne b!l

kıyordu. Yalvaran bir sesle mırıldandı: 
- Benimle evlenirsin Ziya ağabey. 
Ziya hayret içinde koltuğundan fırla -

mıştı. Gözleri şimşekler çakarak bağırdı: 
- Çıldırdın mı sen, neler söylüyorsun?. 
Genç kız korku ile bir kaç adım ge

riliyerek yalvardı: 
- Oh benim iyi yürekli Ziya ağabey -

ciğim ne olur bu iyiliği bana yap. Şu sı
ralarda ablamın beğeneceği, benim de se
\•ebileceğim birini bulamazsam, bu ec -
?.acı ile evlenmiye mecbur kalacağım. 

Halbuki seninle evlenirsem mesele k 1 -
maz. Sevebileceğim münasib bir adam 
karşıma çıkıncıya kadar rahat rahat bek
liyebilirim. Böyle bir adama tesadüf eder 
etmez de tabii derhal ayrılırız. 

Ziya birdenbire sakinleşmişti. Hayretle 
genç kızı süzüyordu. Sonra kapıya doğru 
yürüyerek: cEvvela gidip ablanla konu
şacağım, dedi. Bakalım belld bu adamla 
evlenmekten seni kurtarabiürim> 

Zeliha <'ndişe ile sordu: 
- Ya, onu kandıramazsan? 
Genç adam sert sert ona baktı: 
- O 1.aman dediğin şeyi düşünürüz. 

* Ôdaya girer girmez Ziya yavaşça ka • 
pıyı kapadı ve coh. diye, derin bir ne -
fes aldı. Zeliha da kendini bir koltuğa at
mış, yorgun hareketlerle duvağını çıkar
makla meşguldü. Ziya ağır ağır ilerLyip 

SON POSTA · 

Yazan: 
Peride CelBI 

• 

cZiya ağabey, Ziya ağabeyciğim!> 

onun karşısında durdu, güfümsüyordu. 
Genç kızın beyaz elbiseler içinde dalın
dan yeni kopmuş bir bahar çiçe'ğmi andı
ran incecik vücudünü, siyah ipek saç -
larla çevrili başını uzun tızun süzdü ve 
yavaşça mırıldandı: 

- İşte böyle kiıçük hanım. nihayet bü
tün gaile bitti. Ablan eczacı itC' evlenmen 
için ısrarda devam edince cbyleyse o -
nunla ben evleniyorum:. diyerek hem onu 
hayrette bıraktım, hem de seni saçları 
karga kanadı gibi siyah, nokta gözlü, siv
ri burunlu bir adamın karısı olmaktan 
kurtardım. Fedakarlığımı takdir ediyor
sun ya? .. 

Genç kızın yiızü peınbelcşmiştl Önü-
ne bakarak mırıldandı: 

- Teşekkür ederim Ziya ağabey. 
Ziya derhal kaşlarını çatmıştı: 
- Rica ederim kocan olduğumu hatır~ 

la Zeliha .. Bana artık ağabey demen ma
nasız. 

Bir tabure çekerek genç kızın ayakla -
rpun ucuna oturmuştu. Zeli!--.a başını k:ıl
dırıp ona hayretle baktı· 
~ Fakat biz kaç gündur ba.şl.alarına 

sC'vişir gibi rol yapmıyor muyduk? 
- Hayır karıcığım. 
Genç kızın heyecanla göğsii inip kalk

mıya başlamıştı: 

- Şimdi bu sözü bana 5akadan söyle -
mi yor musun? 

- Hayır, sevgilim. 
Zc>Hlıa sesi titriyerek kekeledi: 
- Demek beni bırakmıyacaksın, demek 

sahiden .. 
Ziya başını genç kızın dizleı ine yaslı

yarak, onun sözünü kesti: 
- Bu izdivacı evvela bir fec!akürJık di

ye kabul ettiğimi inkfır etmiyorum. Fa
kat dnha nişanlandığımız günden itiba
ren sana başka gözlerle bo.kmıya başla -
dım. Seni seviyorum Zelllıa .. 

Zeliha sesini çıkarmadı. G.'.izleri yaşlar
la dolmuştu. Gülümsüyor, ve kalbi fazla 

5 Son Posta'mn edebi romam: 58 e:::::: 

F kaldırınca iirkerek sustu. Ne garip b3-
kıştı bu! Bırdenbire hissiyatına ~ap:la
rak samimiyetle söylediği sözlere piş
man oldu: 

Ah, Şu Hayat! - Beyefendi! Klübe hasta annemle 
halamı bir hastaneye kaldırmaları için 
müracaat ettim. Ben küçük kardeşime 
bakabilirim!. .. 

_ Yazan; Nezihe Muhit in - Ne iş yapıyorsunuz? 

Adam şaşırmıştı. Derhal kal -
kıp kapıyı kilitledikten sonra yazıha
neden Atkenson markalı bir kolonya 
ş~esıni getirerek ha;a şiddetle sarsılan 
genç kızın alnına ve şakakların" bol 
bol i.ırdiı. Celile gördüğü bu şefkat ve 
tesellıden sükunet bularak buhranı at
lattı. 

Bi.bbiıtün kızarmı~ gözlerinden men
dili çekerek ona bir baba, bir büyük 
ağabey şefkatile muamele edene tanı 
\ e ma um bir bakısla: 

Teşekkür ederım -dedi- sizi çok 
ı ahabız ettim. 

Bukme bıyıklı edam biraz gözümi 
k Jıı ıp kafasını ı;al!~yarnk: 

- Vay anasını, korktum be! -diye 
kendi kendine mırıldandıktan sonra -
iğretı centilmen tavrını tekrar takına
rak: 

Geçmiş olsun CeHle hanımefen.tf, 
-dedi artlk şimdi si2inh konuşabiliriz. 
Maparoldönör emırlerinizi hart: harfı
ne izaha hazmın. 

Genç kız doğruldu. Sert olmıyan bir - Kız darülfünununun edebiyat şu-
ciddiyetle: besine devam ediyorum. Ama bu vszi-

- Estağfurullah efendım -diye ce- yette onu da bırakmağa mecbur oldum. 
vah verdi- Benim gibi aciz ve bedbaht Biraz şaşırmış gibiyim .. fakat kendimi 
bir insanın emretmeğ2 ne hakkı var.. çabuk toparladun . İstikbal için bir çok 
ben ricaya geldim. İhtiyar bir annem projelerim var. 
gene o yaşta kimsesız bir halam vı.?-. - Ne gibi?! 
İkisi de süpürğe tohur.:ıunden ekmek - Ne gib_! dlacak.. hoca olacağım, 
yiye yiye hastalandı, bır de pek sevdi- memleketin çocuklarını yetiştireceğim. 
ğim on yaşında bir erkek kardeşim var. yeni ve mes'ud bir devrin temelini ku
-Ce111e gene hıçkırmak üzereydi, bir racak olan münevverlerle beraber çalı
lahza susarak kendine kuvvet verdik- şacağım. 
ten sonra dev.anı ett!.."-Zavafü küçük - !! 
öksürüyor! HastaL Fena bir hastal.k Celile çok toy ve hararetli bir idea-
başlangıcı gibi... Anlarsınız tabii.. listti. Bir klüb kodamanının karşısında 

- Başka kimseniz yok mu? yeni bir devrin temelinden pervasızca 
- Yok .. babam Balkan harbinde şe- bahsediyordu! 

hit düştü. Büyük evimizi sattık, küçük Onu dinleyen adam başmı sallıyarak 
bir ev satın aldık, arta kalan para ve tuhaf tuhaf güldü. Karşısında bu söz
eytam aylığıle geçiniyorduk •• Şımdi i- leri söylemeğe cür'et edenin fevkaia
çinde oturduğumuz küçük ev de rehin- de cazip, baş döndilrücü bir güzelliği 
dir. Yarın, öbür gün satılacak.. halbuki olmasa çoktan beline bir tekme indi
hastalanm... rerek kapı dı.şan ederdi Her bakışı, 

Celile kaf§Wlldakl adama ıözlerW h r hartiketi içinl;alw.t eden bu körpe 

N.isau 1Z 

bitirmek üzere bulunan Liseleri 
gençler arasında anket 

(BaştaTafı 8 inci sayfada) J Fakat hayata atılmış arkadaşlarımın tel· 
şamak, muvaffak olmak sayılır. Hayat •

1 

kinleri, beni ürkütüyor. Onlara çatan ınl· 
tan pervam yok. İnsanı her .zaman arka- nileri yenmek, insanı düşündürmiy~ 
dan vurmıya, çelmeleyip düşürmiye ça - derecede kolay değil . 
lışan, yapılnn bütün iyilikleri ufak bir Fakat buna rağmen çalışmak niyetin· 
hata karşısında unutan nankör bir ce - de olduğum, çocukları çok sevdiğiJil, ve 
mlyet içine gireceğimden eminim. Fakat memleketin hakiki ihtiyaçlarını sezdığılJJ 
prada yıkılmamak üzere hazırlanmış bu- için, faal ve faydalı bir pedagoğ olmak c-
lunuyorum! melindeyim. 

Nevin, felsefe hocası olmak istiyor- 123 Sırrı Kış: 
muş: - Mühendis olmak gayemdir: DıJ 

- Çünkü, diyor, bu meslek sayesinde, mesleğime benim istidadım, ve vatanı • 
hem çok sevdiğim cmanevi bir ilim• sa- mın ihtiyacı daha fazla. Beni ürkütt·ıı, 

hasında çalışacağım, hem de çok sevdi - büyüklerimin arasıra hayattan şikBy.-C 
ğim talebeler, çocuklar arasında yaşıya- etmeleridir. Sonra, gireceğim cemiyet. 
cağım, her halde içinde bulunciu rum cemiyet ol· 

Gayem, sevgi ve hürmet duymaktır. mıyacak. Gireceğim cemiyetin içinde, 
cCemiyetin beni iyi karşılıyacağını hiç menfaatler kaynaşıyor, çarpışıyor, ve btl 
sanmıyorum. Fakat onun zorluk- uğurda, en kuvvetli dostluklar gibi yı -
lnrına yenilmiycceğime inanıyorum: İyi kılabiliyor. Gene bu cemiyetin içinde 0.1" 
yetiştirilmiş bir dimağ, ve lyi beslenmiş kütücü, tiksindirici riyakarlıklar var . .BıJ 
bir irade, aciz kalmaz kanaatindeyim. itibarla ben bütün bunlara karşı, tek blY 

58 Ercümend Kaynak: şıma çıkamıyacağıma kanüm. Niyctitn, 
- Mühendis olmak istiyorum. Terci - temiz bir kaç dostla ittifak etmek, ve bil· 

hbnin sebebi, daha pEirlak bir istikbal tün bu kötülüklere kar§ı müttefikan JnÜ" 

vitdetmesindendir. Memleketin de bol cadele açmak! 
mühendise muhtaç olduğuna kaniim. VfJ.- Çünkü ittüak, zafer doğurur! 
kıa hayat bize, korkulacak derecede fe-

1 
440 7..eki Bayrnmoğlu: 

na tanıtılıyor. Fakat biz, umacıdan ür - - Gazeteci olacağım: Az okumakla it" 
kecek yaşta, ve b~ta çocuklar değiliz. Ve ham edilen vatandaşlarıma okumak zev· 
en fena ihtimalleri nazarı itibarc. alarak kini aşılamak, ve habire mücadele edc-
hazırlanıyoru . bilmek için en münasib meslek budur. 

Serbulcnd Bingöl: Bunları yapabilmeyi muvaffakiye! sa· 
- Mühendis olacağım. Riyaziye meyH, yacağım. Fakat hayattan değil, bu meslc

bu hevesimin anasıdır. Mesleğimin tefer- ğin habire ilan olunan güçlüklerinden ve 
rüd etmiş mensubları arasında bulun - nankörlüklerinden korkuyorum. Bu kor
mak gayemdir. Beni korkutan, düşündü - ku, beni fikrimden vazgeçirecek sanma .. 
ren, hayatın, iyi ve güler yüz göstermi - qın. Bilfıkis, bu menfi rivayetler, bu mes
yeceğine kaniim. Fakat mücadele etmek leğin cazibesini arttırıyor. 
üzere hazırlanıyorum! Ne şekilde bir cemiyet içine gireceğimi 

525 Feridun Coner: biliyorum: Fakat gazetesi demek müca-
- Bankacı olacağım. Gayem, bu mesle- delcci demektir. Binaenaleyh ben, bırin ' 

ğin en yüksek mertebesine yükselmek. cisini seçmekle, ikincisini de ömrüme& 
Benim yüzüm, milletimin yüzünü güldll- kabul etmiş olmuyor muyum? 
rcbildiğim gün gülecek. Ölüme değil, ha- 248 Fahir Savran da: 
yata giriyorum. Neden korkayım? Hem, - Bankacı olacağım, diyor, ve ilAvf 
içine gireceğim cemiyetin, batıl ve geri ediyor: 
zihniyetlerden kafi derecede uzaklaşmış - Muvaffak olamıyanlar, muvaffak o
bir alem olduğuna kaniim. Bu kanaat ba- lacaklarından emin olamıyanlardıt. Ben 
na ümid ve cesaret veriyor. böyle bir şüphe duymuyorum. İçine girc-

M. S. Rumuzlu ccvob sahibi: ceğim cemiyetin de buradan farklı olmı· 
- Erkek olsaydım, meslek intihabında yacağına kaııiim. Hayat, büyük bir mek· 

daha büyük bir cesaret sahibi olurdum. tcb değil midir? Seli111. Tevfik 

titriyerek ablasını düşünüyQrdu Ona bir l lasının sözü çıkmıştı. Hiç te fena bir şey 
gece ağlıyarak Ziyayı sevd~ğini. bu yüz- yapmadıkları meydanda idi. Ziya nişan· 
den başkaları ile evlenerr.ediğıni itiraf landıklnn andan itibaren onunla başk• 
ettiği zaman, genç kadın bir çare bula - bir gözle aH1kadar olmıya. kıskarunıya. 
cağını vô.detmiş, sonra işte Ziyaya be - yanından ayrılmıyarak her hareketini 
raberce bu oyunu oynamışlardL Ablası: kontrol etmiye başlamıştı. Şımdi de
cBir kere evlenin, görcceksın, seni dai- Genç kız eğildi, onun diılerinde duran 
ma küçük bir kız gibi gören, alitkanın far- başına dudaklarını dokundurdu. Fakat 
kında olmıyan Ziya dcğişccok bambaşka hiç bir şey söylemedi, iz-:livaçlarının bir 
bir adam olacak diyordu, fnkat her şeye hile neticesi olduğunu, kendisini eski • 
rağ d k. k . dk denberi sevdiğini ima edecek hi; bir kcmen aranız a ı mu ::ıveıeye sa ı l' 
kalarak sana gene uzak durur da bir baş- ı .,ı_m_e_._ .. _____________ , 

kasını bulup evlenmeni beklerse tabii o YARINKİ NÜSHAMIZDA: 
zaman kaderine razı olup ayrılarak, onu 
rahat bırakmaktan başka yapacak bir şey 
kalmaz. Fakat ben eminim ki Ziya bir ke 
re sana sahih olduktan sonra kimseye 
kaptırrnıyacak, seni sevec~ktir.> İşte ab-

ve harikulB.de güzel genç kızın sözleri
ni bir şarkı dinler gibi derin ve raşeli 
bir zevk duyarak dinliyen adam: 

- Emirleriniz hemen ifa edilecektir. 
Adresinizi bırakınız. Hastalar en yakın 
bir zamanda hastanede kemali ihti -
marnla tedavi edilmeğe başlanacaktır. 
Hatta küçük knrdeşjniz de. 

Celile itiraz etti: 
- Küçük kard~şimi bana bırakınız! 

Onsuz kalmağa mütehammil değilim. 

Annem ve halam için teşekkürler ede
rim. Size daima minnettar kalacağım. 
Kız ayağa kalkmıştı. Bükme bıyıklı 

uzun boylu zat: 

- Lfıtfen ~uraya adresinizi yazınız. 
-diye masanın üstünde küçük bir def· 
ter gösterdi. 

Celile seri bir yazile adresini yazdı. 
Adam okuyunca gülümsedi: 

- Bizim eve yakınsınız -dedi- yarın 
öğleden iki saat sonra bana geliniz ... 
Belki sizin için faydalı olabilirim. Size 
münasip bir iş düşüneceğim .. 

- T~ekkür ederim. 
O da defterden kopardığı kağıda ad

resini yazarak genç kıza verdi. Celile 
kağıda göz gezdirince: 

- Anladım -dedi- beyaz kuleli ko
nak... Size çok yakın oturuyoruz. 

Veda için elini uzattı. Güzel kızın 
pembe ve yumuşak elini avucunda 
zapteden adam sordu· · 

Hususi otomobil 
Yazftn : G. Rıklln 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

- Yarın gelecek misiniz? 
- Tabii geleceğim, size çok minnet-

tarım. 

- Bekliyeceğim Celile hanun! Şim· 
dilik oruvar .. -Celile elini zorla kur -
tarıp hızla yürüdü, kapıdan çıkar -
ken dönerek güzel ve tatlı bir gülüşle 
sordu· 

- Sızi ne diye arıyayım? 
- Münir diye sorarsınız. 
... Evet bu bükme bıyıklı şık ve cen· 

tilmen adam Münirdi. 
Hani gözle görünür bir mevkileri ol· 

madığı halde mühim mevki sahibi :in
sanların etrafında dolaştığı, muay • 
yen ve bilinir bir gelirleri olma • 
dığı halde yaşayışlarının lüks ve 
israfı peri masalları gibi göz ka · 
maştıran esrarlı zamane adamla • 
rı vardır; ~te Münir onlardandı. 

Muhteşem bir konağı, güzel ve süslil 
bir yalısı, her ikisinin kapılannın önle· 
rinde de gıcır gıcır çifte al atlı bir ev 
arabasile, yeni marka lüks bir otomobi· 
li beklerdi. 

Münir çocukluk mahallesinde ilk 
hırsızlık ve kardeş yaralama fiillerini 
yapmış mazlum bir mücrimdL Tekke • 
de harabatilik ve ebatıl içinde gençli
ğine ayak basmıştL Kötü bir arkadaşın 
rehberliğılc Galatanın sefahat ve sefa-
let Ulemine düştü. 

(Arkcw var) 
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'ifşa eden idam olunur!.-., 
Harb sanayi casusl•n · era•ndakl - mDcedele 

Bizi takib eden tayyarede Dolçiyefin olması ihtimali benim kadar Olandayı da 
ıaşırtmıştı. Olanda boğuk ve korkulu bir sesle: .. Telsizde Draveski ile 

görüşmeğe çalışalım 1 " diye bağırdı 
Hah ihracatımız üzerinde 1apılan tedldk- gemi taptanlannın aon hareket limanla • 

• lere göre halı ihracatımızda 1929 Jl}ını mü.. rında lteytiyetı patentelerme şerh ettirme -
teakib bir tenezzül başlaDllf ve son yıllara leri. 

- Vallahi Olanda!. dedim a.. bunu ı 
~la~:k için şimdilik bir çare yok gi
~ gorunüyor. Kolonel Ladu çok uzun 

Ylu mudur? Bari pilotun beyundan 
anıamağa çalışsak. 

Olanda: 

- Bilmem, ben kendisini tanımıyo
rum, dedi. Fakat kısa boylu ise sağlam 
Japondur. 

Düı bünle şimdi hayJi geride kalm1ş 
olan tayyareye tekrar baktım. Pilotun ı 
Ya4ıız omuzlarını ve vüzilnü görebili
YOrdum. Boyu ha~da bir hüküm 
~~rtnek, bunu tayin edebilmek müm-

Un değildi. 
- Olanda!. dedim. Bunu dürbünle 

Uzaktan halletmiye imkan yok!.. İhti
ınaııen düşünerek halletmiyc gelince 
~u herif Japon da olabilir, Kolonel La-
u da olabilir, hatta ... 
Olanda birdenbire adeta donmuş bir 

•~le sordu: 

- Evet, hatta?. 
- Hatta... Dolçiyef mel'unu dahi 

olabilir!. 
- Dolçiycf mi?. 
Olanda birdenbire susmuştu. Zaten 

lesinin boğuk ve 1itreyişli o:iu.şundan 
Olandanın da ayni ihtimali düşülllltek
te olduğunu anlamış, ben de ürpermek
~n kendimi menedememiştim. Filha
kıka bu mechul tayyarenin Paristen 
~ı kalkmış, yoksa Londradan mı vak
tınde yetişmiş olduğuna hükmetmek de 
kabil değildL Vakıi Dolçiyefin hare
ketimizi bu kadar vaktiAde haber a
labilmesi ve tam vaktinde bize yeti
şebilmesi, önce, pek ihtimal verilecek 
bil" şey gibi görünmüyordu. Fakat 0-
landanm gece Londraya, D.:-aveskiye 
\1erdiği haber, Dol~yefin de e:line 
geçmiş olamaz mıydı? Esasen tayya
renin bir deniz tayyaresi alınası da 
.bu ihtimali kuvve•1endiriyordu. 0-
landaya heyecanla sordum: 

- Olanda!.. Dolçiyefin kullandığı 
kendi husust tayyaresi deniz tayyare
li ınidir? 

Olanda: 

d 
- Dolçiyef, her türlüsünü kullanır, 

edi. 
ı!izi takıp· eden tayyarede Dolçiyefin 
~l ası ihtimali hiç şüphesiz beni de, 

11 
~dayı da şaşırtmağa, sağlanı düşü -

ır:~ılmekten büsbütün uzaklaşhrmağ!l 
lk fı idi. Zira havaların boşluk1annd:ı! 

ıbetlerini hiç kimsenin sual etmesı end· 
ışesı olmıyan insanlar arasmdat her 

=~ ~ikap olunması kabil<li. Hele 
~ rlenıı arasındaki ıssız mesafeler 
tıı lçi~.ef gibi korkunç bir düşmana, 
ftıil lll~dhiş darbeleri indirebilmek, en 
b(l dhış bir cinayete pervas·zca teşcb
~ 8 edebilmesi için en açık f1rsntlar 
erebilirlerm. 
!?l~ bu düşünceler içinde son derece 
doUteheyYic bir halde ne yapmamızı"l 
\.. ğru olacağını düşünürken Oland:ının 
11;onu~ d ~· 
-· ~··ıa borusunda tamamile cgış -
••ıış lll" . 
••b·' .. Udhiş tehlikelerin dehşeti sınmış 
"""li} lŞıtiJdi .. 

- lieıoı 
- 0Iand

0

at 

- Sen tehizi işletebilir misin? 
- Tabit, ne için sordun? 

J!i; 1:en Pilot yerini bırakamıyacoğım. 
aı i ~0Yle takip edenin Dolçiyef oJma
lia ~tunaıi en çok zihnimi kanştmyor. 

dı sen telsizi çalıştır. 
- Ne için? 

&.adar devam etmiştir. Bunun da aebeblerl II - Kendi llmanlan arasında munferld 
ounlardır: patentclerle se!er yapan ve bu seferlerde 

Mnllyet flatı ve unsurlan, gtlmıilt re • TiirkJyeye gelmeleri mutasavver değllkrn b1l 
s!mlerl. Halı ticaret.inde raklb vaziyette bu- Cıhare seferini Türk sularına uzatan cemi 
lunduğumuz iranda halıcılığın tam bir tv lcaptanlannın da son hareket etU.kl l ll -
san'aU mahlyetlnl arzetmesl ve en mühJm manlardn evvelki patentelerl alındığı tak • 
iptidai madde olan yıinün ucuzluğudur kl, dlrde keyfıyeU patentelerlne şerh ett.lrmr -
bu sebebJc İran, halılarının maliyetini in - lerl lllzımdır. 
dlrnıek fırsatına m:ıllk olmuştur. Bu gibi meşruhatı havi olarak gele ı se • 

Memlcketımlıdc ise halı lmalt\tı halıc.ılı- mllerden on beş gün içinde uğradıkları U • 
ğın mUtekfısit olduğu yerlerde kısmen ima- manlara ald patente ve vizeler arnnmıyaca'll· 
llthaneler, kısmen halı ft.mlllerl ld:ı.reslnde sn da, llk hareket Umanlarında Türklyeye 
evlerde yapılmakta ve milli sanayl1ml7Jn ku gelmeleri mukarrer olan veynhud do~rııdan 
ru!makta oluşu dolayısile amele iicretıerl doğruya muntazam posta sefrrlerl ynpnn ge· 
yüksek bulunmaktadır. mllerden eskls1 glbJ on beş gün zarfı•ıdakl 

Gümrük rt"'!mlne gelince: Müstehlik mem- patcnlf' ve vizelerin aran!lr i'!'ı ve bunu bs
letetler halı gumruk resimlerinin yükseltllğl teremlycn gemi k"'ptanlarlle, yukarıda yazılı 
yanında bazl memleketlerde mevcud güm - hususntı tt'mln phniyen ve TürkJycye ı;ellşl 

rfiklendlrme sl:steml Tiirk halıcılığının aley- blr zuhurat olduğunu rec:mi knyıd ve meşru
hlnc bir vaziyet gosterm!.ştir. Bu d resim - haUa isbat edemlyen kap• l::ır haklnnd~ rU 
JendJrmcde siklet e""l mm knbiıl edılmesl - sumu sıhlılye kanunu nh!f mı tatbik oluna • 
dlr. Az dökümlu olan kaba halılnnmızm sik- ca~ı nlf\kndarlnrın malümu olmak üzere bıt
letl, İran halıl mndan fazla tuttuğund:m i- dlrlllr. 
ran hnlılnıile gliç rekabet edebllmektcdlr iki d V kAf t" d · 1 ' 
:Rugün memleketlnılzde mevcud lşlemJyen ve ısa e C1 e 1 aıre 8rl 

Bu sırada t.ayyare gittikçe btze yaklaşmağa oaşı.amqıı. 1ıı1er;a~:z::~~ ş:e~~n;:~~ 
1800 

il, uş.ıkta Dördüncü Va ıf hamnda 
sına birbiri peşine SS 23, P 111 i ver- - Hayır, fakat şu tayyare bize bir ısso tezgôhtnn aoo ü, stmnvda 660 tezgO.h - toplanıyorhr 
miye başladım. taarruza kalkışırsa... ı tan sıo u, Görde.cıde 2000 tezgf\htan 1500 ii, 

_ SS 23 .. p 1 11 ... SS 23 .• P 111... Olanda: Bergnmadn ııoo tR.zgAhtan 1100 il, Burdurda 
Dakikalar sürdü. Hiç bir yerden ce- - Mitralyözümüz yok dedi. Bu harb 1500 tezg~ntan 20 si, Kulada 300 tezgı\htan 

• • • • ' 300 il, Kutahyndn 100 tezgflhtan 2 si, De -
vah alamıyorduk. Tekrar uğraştım. E- tayyaresı degıl kı ·· 

1 
1 mlrclde 650 tezgahtan 450 sı, istanbulda ıso 

lim yoruluncaya kadar.. ~ Olanda, o halde alçaktan uçalım. tezg:,htnn 150 ı;I, KayserJde 3500 tezgAhtan 
Nihayet meyus oldum. Makineyi bı- - Ne için?.. 3500 u, Ni~dede 3000 tezgfıhtan 3000 ı, sı -

;raktım. - Her ihtimale karşı. Herif kara - vnsda 2000 trz Ahtan 2000 l, Konyada 1500 

iktısad Ve"ktuetıne bağlı mfiesseselerln bir 
arada blrleştJrllmesi hakkındnkl tedldkler 
tamıımlle bltmlş ve muameleleri birbirlerine 
bağlı olan bu müesseselerin Dördüncü va • 
kıt hanında yerleştirilmeleri kat'i surette Jı:4 
rnrlaştırılmı;,tır. 

_ .. . . .. tczgflhtan 200 ll lslemekte geri talnnlan iş-
- Olanda! dan gorulmesı ihtimalini duşuncrek ıememf'ktedlr. Bunlardan başka Hereke fab tf, MUli Sanayi Birliği bulunmaktadır Bor· 

herhangi bir taarruza cesaret edemez. rlknsında 15 ve fnbrlka hesabına evlerde 45, sanın Ankara~a nakli dolı.yıslle de Bor a 

Olanda yan müstehzi, yan mütehcy- S!vns Snn'at evinde 32 tezgAh 1~1emektedlr. kısmı ve Asına kat dn boısalmıştır. Vekfile • 
- Şifreyi y::ız1yorum. 

Dördüncü Vakıf hanında hdlen Tür ofis, 
Ticaret ve Sanayi Odası. Sınayt mfifeUişll • 

- Fakat ccvab yok! 
Olanda birdenbire heyecanla: 
- Cevab yok mu? dedi. İkisi de 

Dra\•cskinin istasyonlarıdır. Rica ede
rim, biraz uğraş. 

· b · h ld ! YuknrıdRki rakamlarda görüldil~U gibi Un başka yerlerde olup d 1 Dördilncn Vakıf 
yıc ır 8 

e: . . . .. . .. bir çok tezgô.hiar işlememektedir. hnnına yerleştlrllecek müesseseleri şunı::ır -
- Tayyareınıze bır kanserh olunun Bununla beraber halıcılığımızın tekrar ın dır: 

atlamasından mı korkuvorsun. yoksrı? kısafını temin için hfikfımetcc esaslı tedklk- Uyuşturucu maddeler inhlsan, iş Bürosu, 
dedi ler yapılarak Jf\zım geJen tedbirler alına _ Ölçü ve !yarlar müfettışıı11-ı. Ticarl tahllll\tı 

Tekrar makine başına geçip aradım. • 1 cnktır. klmyevlye LAboratuvarı. Vl'l<dlet milfettışlerl 
Titredim. 1 Şark halılarının yün ve lpekl1lertıe ki _ için de handa bir daire ayrılacaktır. KabJl değil.. bir cc,•ab almak ihtimali 

yoktu. - Belki, her şev miimkün. O nnda .. l llm ve halıdan, mamul heybe, torba, yastık Bu mUessesclerJn D<ırduncü Vakıf h:ı.nına. 
Olanda giildü: · ve')lllre lhracatımıı;ın 1930 _ 1936 yıllan için- taşınmaları ma~ıs son~na kadar bltlr1lecek 

- Olanda, gene bir cevab yok. 
Olanda ·kekeliyerek, dehşetle: 1 • • • _ deki vazlvetl şudur: ve Haziranda Dördüncu Vakıf hanı bir tlcn-

- Merak etme. dedı. Bır kazam ug- Şaık hahları: 315,702 kilo ve 9_907.244 ll- ret sarayı haline getirilmiş olacaktır. 
- O halde ... Drnvcskiye de bir şe · 

oldu! 
ra~azsak deni~ ta~yare~nin biıiı;tk ne lrn S!lfl Ve)a sun'i ipekten mahl('ıt halı: Alim ahm satımı yapan biF 
yetışmesınc ımkan "oktur. FJ~'l cm 76 143 kUo ve ı 509 081 Ura. Şark tlllmlerl 

Dedi.. Fransa hududunu geçiyoruz. 511,313 kUo ve 163.207 Ura. Şark halı "fe kl - Sarraf yaka'andl 
- Aman Olnncla son vitesi kesme llmlcrindım mamul heybe ve torba: 18,004 ki 

Olandanın telaş ve heyecanla söyle
diği bu söz beni birdenbire ürkütmüş
tü. 

kuzum .. 
• ' lo ve 55 822 lira 

- Korkak! 

- Olanda! Sizin tayyarede acnba Sustum. Olandanın yarı lfıtifeyle söy-

mitralyöz var mıdır? ı l:n~.iş ~u . kelimesi yüzüme bir tokat 
- Niçin sordun? Harb mı edecek- gıbı ınmıştı. 

sin? (Arkası thlr) 
m 

Patentesiz gelen gemiler 
hakklrida teb:igat 

Sahıller Sıhhat Umum Müdurmtunden: 
Akdeniz lhnanlanndakl devleUerden bir 

kısnunın kendi llmanlan arasında kabotaj 
seferi yapan gemPere patente vermediği, bir 

Balıkpazarında sarraf Vasll memnu ol -
masına ra~men altın alım satımı yaparken 
suç üstünde yakalanmış, mahkemeye vertl
m}ftır. 

~--------------------~ 

Kaşda bir düğünde 
Tabanca 

k 
kısmının da yalnız ilendi limanları arasında 

Ç • h ı• aA y e 1 e r 1• 1ıatente verdiği ve her uğranılan lskelcde bu Kaş (Hususi) _ Kazamızm Temre k(J. 1 n -- patente alınarak bir. yenisi VerlldlğJ Ye bu yünde garib bir yaralama hidisesi ol ., 
suretle aonradan llmanlanmıza gelen bu ıe 

· miler on beş gün içinde hareket etmlf Ye ul- muştur. Vak'a şudur: 

Kazası oldu 

(Bat tarafı 'l tıci sayfada) yorum, sazlar ve danslar içinde öldürtl - ramış olduğu llmanlann sıhhat patentesl ve Bir dülün evinde toplanmış olaı. köy• 
Yirmi dört saat zarfında muazzam bir yorum. vlzelerını ırösteremediklert için ril.sumu sıb • lülerden Ekrem büyük bir n~'e içinde 

çukur kazılmış ve içi §arabla doldurul - Şair likaydane omuzlarını kaldırdı: hiye kanununa tevtlkan cezaya iabl tutul - tabancasını çekerek havaya ateş elmelE 
- Ya sen? dedi. Sen ne zaman patlı _ maktadırlar. Is d b t ı tı muştu. Bu hal ıeml aahlb 'f'e acentalannın t1 - istemiş e e ta anca a eş a mamış r. 

İradesinin yerine getirildiği haberi ken- yatcaksın? kflyetinl muctb olduğu göz önüne alınarak Ekremin yere bıraktlğı tabanca bir mild· 
dlsine bildirildiği zaman, imparator sazın mparator yıldınmla vurulmuş:ı dön - bundan böyle a4ağıdatf usul 1ttıhu olun - det sonra birdenbire ve kendi kendine 
ve dansözlerin gölün kenarında mt:vk.J müştü. O, bir insanın ölürken bile ken - mu~ur: ateş almı§, çıkan kurşun EJcremin ya • 
almalarını ve kraliçe ile kendic;ine de bir disine itaat,_etmesi~i istiyordu. l - Münhasıran tendi llmanlan aruın- ;nmda oturan Ramazan kaptanın bir aya. 
taht vapılmasmı emretti. - Sus kopek! dıye haykırdı. Ve şairi da patenteslz sefer yapan ve Ut yola ~ıttık- Jh.. d lip g""'tikten sonra diğer ayağına 

" b f k tutarak o'"le atmak istedi lan limanda Türkiye Umanlanna eeter yap- .a ... ı e ~~ . 
Mükemmel bir şara so rasınm u • g . . · . maları mutasavver değilken aon utradıklan saplanmııtır. Yaralı kasabaya naklcdıl • 
lmasını söylemeği de unutmamıştı. Ni- Fakat kuvvetlı şaır bu sefıl sarho~ bir Jlme.nda, görülen Jilzum nya aldıtlan e - mlf ve tahkikata başlanmıştır. 

~u t a~açların kızıllaşan rengi altında, tekmede göle yuvarlamış, arkasından mir üzerine Türklyeye gelmeleri icab eden 
hay: ' kendisine mahsus olan mevkii iş- kendisi de atılarak onu sımsıkı kavra -1 y } d b• ti• t h ' t• Jd• 
g:~ ::miş, .s:ızlnr çalmağa ve dansötler mış, berabe!'ce ölülerle dolu şarabın kır - ' ugos avya an ır care ey e 1 ge 1 
oynamağa başlamışlardı. mızı rengi içinde kayboluvermişlerdi. 
İmparator evvelce tcrtib ettiği program Kraliçe çılgın gibi gölün kcnarmrı koş-

dahilinde, oynanacak dramın başlamasını tu: 
tti Evvela sairi yalnız olarak mey- - Şi-Yeh! Şi-Yeh! 

emre ·t· tti• ve g~ölün kenarında bir yere Diye bağırıyor, gözlerile araştınyordt.:: 
dana gc ır . · d 
oturttu. Sarlios imparator ıskemlesm en - Atılın! Kurtann onu! diyordu. 

b ,; ,_,ordu· Fakat hıç kimse bu şarab mezarına a-
kalkmış abırı,, · . . . 

_Budala şair, seni dınliyenlcnn ltkı - tılmağa. cesa~~t ~~e~ıy?rdu. Se!ıh im.-
. . ·· dükten sonra sen de onlara _Paratorıçe, hukmunun mfaz edılmediği-

bctlerını kgor ni görmekten mütevellid bir asabiyetle 
kavuşaca sın. • b ı d" B" l · . dl k dm erkek ellişer, ellişer oır- ay1 1vcr ı. oy ece ımparator, hazırlat-

. ~ım b' ğla c: mazlüm bir halk kut - tığı ve 3000 kişiyi boğdurttuğu şarab me-
bırıne a anını:.- ' . . 

. b 1 nltında getiriliyor, şarab zannda kendısı de boğulmak suretile ce-
Jesı kır aç ar .. km' t' 

.. - · · e· atılıyordu. Bunların ıztı - zasını çe ış L 
gölunun ıçın . ·----------

1 

td ~ Draveski He görüşmiye "teşebbüs 
ed~ lın. Dolçiyefin Londradan . ~a~ekct 

p etınediğini -ondan öğrenebilırız. 
)'Q~i ama, ben sizin şürenizi bilmi- rabla ölüşlcri, kral ile kraliçcnın ne ~~- B A L K O P E B B T 1 

dar da zevkine gidiyordu. Böylec:e tam uç """:" ~en sana şimdi şifreyle soraca!J1n bin kişi gölün içine atılmıştı. Şımdi sıra 
d'y~ hıl" kağıda yazıp veririm. Sen şım- ire gclmiştL 

Bu akşam .Azak 
Sinemasında 

ı S 23 ü ara! • .şa S hoş imparator, asabiyetle yerinden 
- Morsıa mı? 1 a~ Şairi göle atmak istiycn lerı dur -

ıı; .~et!.. Ya SS 23, yahud P ı ı ı, ~:r~~; b r·ı· a 
" gısini bulabilirsen. Seninkiler uyu- ş bıma isyan eden u se 1 ı, şar -
.rOrlar - ara ~ ~ dedi 

rnı? i . de kendi elimle bo6acagım, · 
- Mışıl, mışıl!.. bın çıl~ na sallana şairin yanına kadar 
.._ 1 · k }' ları Ve sa a ' ~ dıran 

BAY - BAYAN 
Operet • 8, perde 
Yazan: Mahmud 
Yeurı Beste : Sey

rettin Sezal 
kardetder "altt Yı i uyuyorlar! Yoksa te aş eldi. Kanlı bir şa:rab çana6ını. an 

n.:nden evvel başlıyacaktı. gözlerini açtı: t8 • Nlun Çarpmba ,ona akpm.J 
tltj rhaı makinenin başına geçtim. ~el- ıg - :Mel'un! dedi. Sana bundan daha tath ~~1 ~,_. maemaim418 
'4 Çalıştırdım ve boşluklarda, bk ım- bir ölüm Ola1'Uir :ıni? Senl f8rabda lJoiu • 

ltaretı ·gibi, biitürr Avrupa se~ 

Yuııoaıuya Ue tıcaret mtınasebeUerlmbln 1 Anb.raya lldecektlr • 
1ntıfafmı temin 1ç1n 1enı bir anlalJDI ya • Baltan Antantı devıeuerı araaıııda genıı, 
pılacattır. Müzakerelerde bulunmall f.Jere mltyasda ticaret anlaşmaları yapılması ka .. 
Yuıoalavyadan dün üç klflllll bir be;v'et ıeı - rarlqtınım11 Te Ut anlafma Türl • Rumen ı 
mlftlr. He1'et Anllan.Ja slderek mtllakert - anlqmuı olmUftu. Yeni Türk • Yugoslav 
ıere ba.tlı:vacatıır. anlqmumdan sonra Yuıosıav • Yuna.n an 

Müzakerelere ~ etmek ilen Tlru - Jqması Japılacak n bunu da 'l'Drk _ Yu • 
llt OeMl ...... m Mrlılllla ....... -.... ... Mb115 T tüllt ıeıu? .. 
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Son Posta'nın tarihi tefrikuı: 78 SPOR 
ÜÇ BOZ ATLI Milli güreş takımımd 

. vaun: u1• Şakir hakkında düşünceler 
Kanıer Han, ar~k-gözlerini _kapamışh. Köpükler saçan ahnın dizginlerini bırakmış, Estonyaya gidecek olan takımımız iyi hazırlanmamak~ 
bacaklarının butün kuvvetile mahmuzlarını atın karnına bashrmıştı. Canı yanan beraber birkaç tane madalya getirebilecek vaziyetted~ 

hayvan ok gibi fırlayarak uçuruma doğru uçmuştu ; 
on gfuı sonra ~yada yapılacak Av - güreşclınlz Snlm istlkbaUn yıldızlanndaD ' 

· · · · '"'"'"' tl ·ı 1 ti O d • d ık b- - fa ı· f ·· · h fızlar ırı.d ku nıpa gür~ şampiyonasına gidecek mını ta - rl olan Faıte bükmen gallb geldL TalcJlll' Ancak yırmı, yınnı ~ a ı ı e ya- : . n an sonra a art utün a ıye- en guzel_sesli ~- _ _mev u o muş- kun kadrosu it11httyat1le beraber seçlldt: im dab!I oldu. 
payalnız kalan Kamer Han, çıldırmış tinı, Harzem ordusunun hazırlıklarını lar; şehrin en buyuk uleması da, .nalkı 56 kilo: Küçük Hüseyin, (Kenan> ihUyat. orta sıklette maç yapmadan Mersinli 11 
gibi atını sürüyor.. hiç tereddüd et - öğrenmiye hasretmişti. ı ve askeri harbe teşvik edecek vazler 161 kilo: Ahmed, (Yaşar> ihtiyat. med seçildi. Bu sıkletin en ~yl güreşcı.s1; 
meden en sarp kayaların arasına da- Hergün bir süvari yola çıkarıyor, vermişlerdi. 66 kilo: Yusuf Aslan. nnnın sakatlığı dolaysıle musaba~t 
lıp çıkarak, Mogol atlılarının eline böylece bir günde ö~endiği şeyleri, gü- Halkm ağır başlı kısmı harbden 12 t.Uo: Saim. rememlş olması, takım 1çln bir t 

k l k · t' d ·· ·· ·· · Tim bild" · ...:ı • 19 kilo: Merslnll Ahmed. tir. . ,.NJ 
geçmekten urtu ma ıs ıyor u... nu gunune ura ırıyoı\lu. memnun değildi. Çünkü bunlardan ço- 87 kilo: Mustafa. Bugün 87 kilo gelen ve ayın }'lrml 1P"'" 

Polat noyanın atlıları da aynı suret- Bu vaziyet böylece on b~ gün ka- ğu, Timurun eline geçen Özbek ve Har- Ağırslklet: Çoban Mehmed. kadar 79 kiloya ineceği tahmin edilen r.ıer 
le hareket ediyordu. Bütün hücum za- dnr devam etmiş; nihayet son atlı Timu- zem kalelerinde, Mogol aı:lıterlerinin Filiz siklet: Anka.mnın kıymetti filiz stk- slnll Ahmed iyi bir formdadır. 
manlannda yaptıkları gibi, korkunç ra şu haberi getirmişti: kılıçlarından kurtularak bu.rnya iltica letl Mustafa kolundan sakat olduğu için bu Bunu Mustafa lle yaptığı yanm ~11 rı 1 t ı . ··ıe d" . . . . . kr b siklette Hüseyin ııe Kenan karşıl~ştılaı:. Bir idmanda görebildik. Yer güreşine btraı 111' 

nara a~. a .. ıyor ?.r'.. mu .. ~~ ıyen. - Hakanım! .. Bütün hazırlıklar bit- etn:ışlerdı. ~ıındı, burada ~ate ar ır blrlcrtnı ıyt tanıyan bu !ki eskl rakib glizel dlklcnt et.Uğt ve kolunu burgu vaztyeune 
- Surun .. surun .. surun... miştir. Yusuf Sofu, üç koldan harekete felakete ugramaktan endışe etmekte- bir müsabaka yaptılar. Hüseyin yetr güre - rakmndığı takdirde Ahmedln Berllndeld: 
J?.i~e bağırıyorlardı. geçecek .. ve Semerkand üzerine yürü- lerdi. şlnde daha atak güreşti ve meşhur suplıu - lebesind~.n belki dahn iyi blr derece Jle ıııde 

Bulun bu feryadlar Kamer Hanm yecektir ... Bu üç koldan biri burada Yusuf Sofu, halkın bu düşüncesinin lerlnt tatbik lmklmını buldu. lekete donmesı hayret edilecek blr iCY 
kalbine zehirli bir ok gibi tesir ediyor- to 1 Ş ' . . k • . . "h k d" ·i 1 Son zamanlarda geçirdiği npandlsit ame- ClldJr. --" 

. . .. k· P anmıştır. u anda kale dahılınde far ında oldugu ıçın, nı ayet en ıs ll:yatınd!n dolayı 1ylce tormunu bulamamıı Yan a~rda Mustafa takımın en kU""'" 
du. Vakıt. va~ı.t arkasına donere · mevcud süvari ve piyadenin mikdan, elinde bir kılıç ve bir kur'an olduğu olan Küçük Hüseytnl minderde tam formu - u tiplerinden biridir. Formu da yertndedll 

- Bem, dın olarak yakahyo.mıya - altı bin kadar:dır ... İkinci kol, Yarkent- halde camiin mimberine çıkmış; na yakın blr derecede bulduk. Kenan da iyt Tecrübesi artmıştır. Tallln'de, Berllnde ff1. 
caksınız. ten hareket edecektir. Bunun mikdarı E haı·ı İşt ku , ık im icll. tığından daha dikkatli 'Ve hakemlerin •~ 

Dive söyleniyordu. da dört bin atlıdan mürekkebtir Ü- - Y a ~··· e, r an_ er ··· Müsabaka ufak tefevvuk farkll~ Hüseyt - patısını kazanncak şekilde ve bilhassa ~ 
Aıiık her e den ümidinı kesmiş o - .. - _ . . ···. Allahın bu kıtabı, haksız ve luzumsuz nın lehine netıcelendıği için tnkıma Hüse - der kıyılarında gureşl bırakmıyacak tarı" 

ş Y • çuncu kol, Muz dagı eteklermde ıchma yere ehli islam kanı dölaneyi haram e- )'in clnnlş, Kenan da llıt.lyat olarak seçil- çalışacak olursa memlekete blr altın ~e 
lan Kamer H~n, at~ı ~ra da:ın~n yat - etmiştir. Bunun mikdarı da üç bini te-ı diyor. Halbuki Timur, şimdiye kadar miştlr. Bu lkt güreşe.itlen milsabnkaya gire- gümüş madalya ile dönmek lhUmall pelt fJf° 
ma~lar~na d?gru surmı:- aş .~ış '· I cavüz etmemektedir. Hareket günü he- haksız ve lüzumsuyz yere yüz binlerce cek olan bize herhalde blr madalya getke - ıadır. 
faıyetındekı muhafızla., ona }etışe - nüz belli değildir Fakat artık her şe- . 1 ~ k d'"km"' All h b b"" ··k cektlr. Ağır sıklette Çoban Mehmed tam f~ıı 
· l b" 'k" rwr'de kalıyor- · ' ıs arn anı 0 uş.. a ın u uyu En h tir ikl t Ilın l d ı ,_AY >nıyor ar.. ırer ı ışer, 0 -

1 yin hazırlanmış olmasına nazaran için- . . . 1 . . B " b ·· ' n s e te o P ya şa.mp yonu - munda değildir. Blrnz ştşmanlam1§ ow-tJIJ 
'ardı Ve böylece geride kalanlar da, b - ' emrını, payıma etmiştır... ız, ngu- muz Yaşar, Çeklerle yap~ığt müsabakadan- beraber kuvveti ve nefesi Jyldlr. Bunıı r 
ırk'1llarından ıldınm sür'atile gelen d: ul.undu~muz şe~al a):ının ~on ne kadar sabrettik; ve zaman bekledik. beri dizknpağından rahatsız idi. Bu itibarla beraber Mehmeclln Estonyada 11' görebJllll, 

. . 11 y b" k 1, darbesile gunlerıne dogru, bu uç kol bırcenbıre 

1 
Artık, beklediğimiz zaman gelmiştir. bu müsabakalara kadar tam formunu al - 6lne mani teşkil edecek bir halt yoktur·~ 

~ol at 1 ~~mm ırer 1 
.ç harekete geçecel;ctir. Şimdi ene bu mübarek kitab muci- nuş vaziyette bulunmuyordu. bütün raklblerlnl tanır ve onlarl• """· 

ı.e devrılıyorlar.. çırpına çırpıruı Bu açık ve mufassal haber Timuru b" ' g 1 kt' Şu Ankaradan gelen Suad tecrübe için Yaşar diye kadar müteaddld müsabakalar ysP; 
•• anlar içinde can veriyorlardı. . . . . ' • ~?c~.'. ~n~ cez~sı verı ece ır... ' . ile karşılaştırıldı. Yaşar, yirmi daklknlık gü- mıştır. Öyle zannediyoruz kt Mehmcd dl t1 

Kamer Han birdenbire atının başını son. derece sevındırmıştı. Ve bu hnberı 1 gordugunuz kılıç ıse, namus ve şeref1-ıreş esnasında hasmına çok faik güreşerek sahada takımın §anslı elemanlarından 
.. • d ;. u evirmiş 0 taraftaki yalçın getlren atlıya: 1 mizi müdafaa efmek için bizim elimize beş, altı defa tuş vazlyetıne getirdl olacnktır. 
,_aga 1 °0 r ç a 'sapmışt• nu övle - Git .. hazinedarı gör. Ba-::mdaki tevdi edilmiştir. Bilirsiniz ki; Tim urun 1 Fnkat Ankaralı Ahmed lle müsabaka yap Hülfı.sa olarak söylemek ıcab edm~: ,.~ ;.;aya arın arasın •. • • .. • . . · d M ünü k d d __. ___ ,_ ta -ı 

b" h k "d" ki· M ı atlı- kütahı, altın ıle doldursun. zorundan, bır kaç defa şeref ve namu- ma ı. aç c ne a ar evnnı u.ı~ o - nıpa şamplyonast hanrlıklanna m '':J 
çılgınca ır are et 1 1 

• ogo Dem· ti sumuz tehlike e "rmi tir Şimdi u lan idmnnlar esnasında bu 1k1 güreşclden tınde baelanamnmış ve bu hususta allIW"., 
1arı bne hayrette kalmışlar; ış · • r d 'k. k 1 Y f gı d ş d: .g ş birls\nın nsti.inlfiğü tahakkuk edecek ve ıa- tcab eden tedtıtrterde bazı urak tusur1ar .!.; 

- Bitti .. artık, daha ileri gidemez. e ~rn e 1 1 ıç, erya e ıvor. -c en, kıına o dahil olncaktır. pılmış oımasmda.n dolnyı Türk mllll tııv-
T l'm olacak Şevval ayının, son cuma günii idi. boyle kınıında paslanıp duracak mı - Ynş:ır, Ahmede nlsbetıe çok daha tecrQ - tam formuna gelememlştlr. Eğer mlls:ıbJl' 
~! b - ··· 1 dı. Bütün Urkent halkı, b~yük camiye yım? .. Artık benim zamanım geldi. belidir. Bu itibarla müsabakalara onun glr- lar bir ay daha sonrn 'YllPılacak olsaydı ııı~ 

~!e, .. ag_ırmış. ar . 1 t birikmişti. Cuma namazından sonra, ( .4.Tkası tmr} meslnde daha ziyade tayda olacağı kn.ıınu- hakkak k1 kını daha iyl bir kilde bt 
Çunku bıraz ılerde, bın erce me re j ttndeytz. radan hareket etmll olacaktı. 

derinliğinde bir uçurum vardı. ı- 1 GUpegUndiiz dört çeki odun Hafif sıklette Yusuf Aslan rakibi Yahya- Bugünkü .şekille takımımız 56. 79, rtf. 
Kamer Han, artık gözlerini kapamış- R '®. ([ » ,, Q ' yı hükmen mnğlıip etti. Geçen miisab:ı.kadıı a~ır ve ağ'ır sll•letten ümtdvar bir hnld~ 

tı Bembeyaz köpükler içinde kalarak ~ Yf ~ çatan açıkgtz Yahyaya ma.ttılip olan Yusuf bu sureUe re- Bu gfireşellerln blze hC'rbalde Ud veyt' iiJlf 
· 1 d 1 fı kıran .3 vnnşını güzel bir şekilde kazandı. madalya geUrmeler1 l!zımdır. Bfihassn , 

burnundan ateş er, uman ar ? •• k.. Sirkecide eker apartımanmın l<e - Yan ortnda Salın Ankaralı Vahidi Gala- siklet ve yan ağırda muhakkak surette tt' 
atın dizginleriniı bırakmış .. ellenni se- Bugun U program posundan güpegündüz dört çeki cıdun tnsaraylı Falzl ve tevkalfı.de lsUdacıh olan tice beklemek hakkımızdır. 
maya kaldırarak: 12 - Nlsau - 938 - Sah çalarak, kamyona yükliyen ve sonra Celfill yen'dı: Faik karşılaştığı zaman emekli Ömer BeS1ıO 

- Allahu ekber .. Allahu, ekber... 1 S T A N BUL İbrahim ısminde bir kömürcüye sa·ı.ar- ._,_________.._ ı 

Diye bağırmıştı. Ve bacaklarının bü- ken yakalanan İsmail, dün adliyeye Mu·· ı k ı· ye m ek t e b ı· G a r# 1 
tün lruvvetile, topuklarını atın karnına ötte neırIYatı: verilmiştir. ,b 
çarpmış, üzengilerin keskin uçlarile 12.SO: Plik'la Türk muslkis1, 12.50 : Hava- Suçlu, 1 inci sulh cezada yapılan du 

"ki t ft dis. 13.05: PlAkla Türk muslldsl, 13.30: Muh- E • . •• •• •• ı o d • hayvanın etlerini yarmış, ı ara an t.ellt pllt neşriyatı. ruşrnasında kendisinin şoför muavini n stıtusunu yen ı 
kan fışkırmıya başlamıştı. olduğunu söylemiş ve hakkındaki id - • 

h b. Ak~m rıeşTiyatı: Son derece canı yanan ay\•an, ır- diayı reddelmiştir. 

denbı·ı·e şahlanmış .. bir an için arka 8 _ 17: İnloliıb tarihi dersi: Ünlversltroen H~k· İ .1. t kif"n •-a ar •rer Anknra ıo (Husu -
.. _ naklen. 18.SO: Konferıuıs: Şehremini Halkevi tt ım, smaı ın ev ı e A r ~ sil _ Burada son giin 

yaklarının ustune kalkmış .. son~ ok nnmına: Reşad Ekrem Koçu <İsunbula atd miştir. lerde yiltsek mekteb -
gibi ileri fırlamıştı. Atın, ayaklannm I \'esikalardan BostancıbaŞl defterl>. 18.55: ıer arasında muhtellf 
altında, artık basacak hiç bir şey kal- Plflk1a dans musikisi.. İ9.15: Konferans: Bt>y- Üsküdar yolcularına kolaylık sıı.halardn heyecanlı 
mamı~tı. O derin uçurumun bruj dön- o~lu Halkevl namına: Ahmed HnmdJ Başar ŞlrkeU Hayriye vapurlarile Üsküdar tram, spor tem.aslan yapıl -

dürücü havası içinde, aşağı doğru uç- ~~au~::ı:;>~r~a~!~ı:~~r:~~~r~~~ ::: vaylanndn muteber müşterek blletler dün - =::aıarB~fı.~ !1~ 
mıya başlamıştı. slklsi ve hıilk şarkıları. 20.45: Ha\'a raporu. den ıtlbaren satışa çıkarılmıştır. EvvC'lce duğu bir seylrcl ltüt -

Atlarının gemlcrine asılan Mogol sü- 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. Köprüden Kısıklıya kndar blrlnci mevki ile lesi tarafından takib , 
1 42, lklncl mevkl ile !(ı,5 kuruıs:ı gidilip gell-\ arileri · bu korkunç sukutu gözleri e 21: Tahsin Karaku' ve arksdaşları taratın- i 1 1 11 %5 lkl 1 dllmektedtr. 

takip etmişlerdi. Ve sonra kısılmuı o- dan Türk musikls1 ve halk şarkıl:ırı, {.saat i- ~~k22en .. ykenl blalletı~rd~e b rl n~ :On :~ ~c-
. . . r yarı). 21.45: Orkestra. 22.15 : AJnns haber- ..., •" uruş g P gc m m n o a Cumartesi aK ıu 

lan dışlennın arasından: len. 22.3o: Plakla <ıololar. opera ve operet ~ktır. Bu müşterek biletler yalnız Köprü - Müllrlye mekteblndt 
- Bitti.. parça parça oldu .•• Zavallı parçnlan. 22.so: Son haberler vtı ertesi gü-ı Usküdar, Kabatnş ve Beşiktaş iskelelerinde Ziraat Enstitüsü ve MüJ 

Kamer Hant. . nün programı. satılmaktadı~. Bundnn başka Kısıklı ve el - kiye Plng Ponı takım• 

Dı···erek, 'h-.c-Iannı önlerine eimisıer- ı nnndnkl halka kolaylık olmak iizere fotog-
• J ~ r --, raflı aylık karneler de ihdas olunmu9tur. lnn husust bir karşı • 

dı. Elr Coktorun Bu suretle bu civardaki halk dn aynı müş- laşma yapmışlar ve ne-
• terek bilet ve tentll:\ttan tstıfade etmekte ve Ucede Mülkiye takı.mı Mülkiye meJCtebinin takımı 

Gu··nıu··k 1 ıJ Sah bunlara yukarıda yazılnn tenzlla.ttan başka beş - sıfır gallb gelmiştir. Pazar sabahı Ga- atılan kornerden .fstlfade edemediler ve 
NASIL• ÖLÜI ER DİRİLİR l\Iİ? 'yüzde on lklncl bir tenzlllit yapılmaktadır. zı Terbiye Enstttüsü ve Mülkiye mektebi devre böylece bitti. , .. .. .. Ne Us rından , Bu aylık karnelerin birinci mevki için •ıatı n İki d f z1 ... oı 

1 

~ volc,}bol takımları Gazi Terbiye Enstitü.su nci devrenin yarısın an a ası l,Y& ıd~ 
• k -- 675, 1klncl mevkl lçln 607,5 kuruştur. kapalı sahasında husus! bir temas yapmış - klye takımı tek kale vaziyetinde ve bi ..J 

Sarıboğa; Ur dağının etcgindeki, A - Kızanıık lar, maç çok heyecanlı olmuş, neticede "MüI- bir oyun çıkardı. Gerek çamur ve g,re~ 
akal köyünde yapılan gizli mülakatı, M h d p . mi k . d d raklb t,ak1mın müdafansının oldukça iU"". 

mu .. teakip, su··r•atle (Urkent)e avdet et- Hakkında ü en is iJu me e etıoe ön il kiye taklnu az blr sayı farkile mağlup ol - çııJ 
muştur. Ayni gün öğleden sonra Anknra - oyunu gol olmasına mani oldu. Ve :ı:nıı 

miş .. Kamer Han ile verilen karan Yu- Geçenlerde bir gün turada, bumda Gazi köprüsünün pro!esinl hazırlayan gticfi sahasında Yüksek mektcbler arası böl- netıcesi değişmedi. , 
• • sılı: sık . fil ~ b •' kızanı kta 1 mütehassıs PlJu blrknç gundenberl şehri - ge kup".,.. maçlarına de•"'m cdılmi• ve Mül- Her iki takım çalışt.1 ve bize, kardeş çer suf Sofuya bildirmışti. gor me.,e a~ıyan 1 n 

1 
rnlzde bulunmaktaydı. Mütehassıs bu:-ad:ı ...,. .... .. es1 içl d temlz blr öst.erdllet 

Artık bu sefer mühim bir rnuvaffa- babsetmlştlm. Burada ayni ~yt tekrar bulunduğu müddetce şimdiye kadar yapılan kiye mektebi futbol takımı Gazi Terbiye çev n e oyun g . rı4' 

ıl - y f Sof d etmlyeceğlm. Yalnız bir rok kızamık inşaatı kontrol etmiş, projeye tamamen uy- Enstitüsü takımını 1 - O mıığlüp etmiştir. İki takım foneUert kale yakınları , 
kiyct kazan acagına, usu u a 1y1leştlkten sonra uzun zaman perhtzl gun olduğunu görnıüştür. Oyuna 14,10 da hakem :Bay Ömerln id&- muklttasdıl lçalımB yapabr~lr:: n kak lek ye tüizalt at?ll"eı111' 
emindi. Onun için derhal her tarafa at- 1 bozmaktan korkuyorlar. cAcaba yemek • . - . ma a ır ar. u en uyu usur • e 
lılar göndermiş; hazırlıklara girişmiş- verirsek zaran dokunur mu?. cndlşcsUe Belediye fen. lmnr, yollar ve harita şube- resinde başlandı. Takımlar· Muıı:tye, bCahld, diği takdirde maçların daha güzel cereY'11 

lerl müdirlC'rlle mütehnssıs PiJu'dan mürek- Necmi, Nihad, Hasan, Orhan, Nuvtt, ha - ed ıw ü he-'-dlr ş d 11.. d ..ı- ılı 
t . süt ve yoğurt perhlzlne devam etmekte- - Al .. ddl Ta ddi ece.,. 1' p o:.ız. • unu a ~ve e e,.;ı.tı ... ı. • keb komisyon dün de toplnnmış, şimdiye ita- ml, Husnü, Suad, ue n, ce n. h ke 1 n .... öm td~-... •· ..... dlrler. Halbuki kızamıkta bu kadar per- t- ü M h d N rl İs il maçın a m ...,_ er w.<:O>UG u..ı 

Yusuf Sofu, artık Timurun hiç bir h1Z as1A caiz değildir. Uzunca ~rhiz kı- dar yapılnn ve şimdiden sonra yapılacak in- Terbiye Enstl us ~dd~ ~tuğu 
1 

• ıW: • da memoun edememlftlr. ' 
kudret ve hatta hayat eseri g6steremi- zıl hastaı·~~n mahsustur. Kızıl h• .. ·talı- şaat üzerinde görüşülmüştür. Zeki, Turgut, Saba n, ru • r an, no• "--b kal d da oa~• ,. ,•-~ı ı;.tı' 

'61.UG """ • - şerlt Hayri, Hayri. "6er mwuo a ar a ... ~ , 
yeceğinc o kadar kanidi ki; bu hazır - ğında bir ay zarfında 1k1 defa böbrek Mütehassıs dun akşamki ekspresle mem- ' at okulunu 2 - o inşaat okulu Erkek ıtse 
~ıklar yapılırken, ihtiyat tedbirleri al- 1ht11Ab vukua geleblllr. Halbukt kıza _ leket.ıne dönmü~tür. Bir müddet sonra, daha Sah~ topu kontrol edemtyecek kndar ça- sini 3 _ 2 yendi. ' ' 

. mıkta bu ihtııAt hemen hemen mevzuu- llerltyecek olan inşaatı gözden geçirmek tize- murlu. Ilk dakikalar iki tarafın blrblrlnl de- Selim Tezcaıa 
mıya bile lüzum görmemişti. 1 babs blle değildir. Bu sebeble hastalık re tekrnr memleketimize gelecektir. nemesile geçti. Mülkiye ilk tehlikeli akınını I . . 

İşte tam bu sırada, Timurun o zeki lytleştr iyileşmez kızamıkta hastayı bes- Köprünün Balat tarafında dubaların on yedinci dakikada saMan yaptı ve ·raci ngıltere lıg maçlara 
casusu Yucd Oğlan da gizlice Urkente !emeğe çalışmak lftzımdır. Çünkü bir çok vaz'ına ve her iki elbette kazık çakılmasına muhakkak bir golü kaçırdı. Ylrml üçüncü İ ·ıı r 1 36 b8f· 
gelmişti. tecrübeler ve görgülerle aabtt olmuştur devam edllmektedir. dakikada iklncl tehlikell akınını yapan Mfil ngı ere ıg maç arının mcı sJ 

Yuca Oğlan gelirken yanında yirmi ki bazı zayi:! çocuklarda kızamık verem kiye forvetleri gene bir gol kaçırdılar. Tt-r- iası muhtelif şehirlerde ve muhtelif 
süvari de getirmişti. Fakat bu süvari- lle 1htllfit eder. Nöbetler gelmeğe başlar- Bir kaçakçı ağaçtan düştü , öldü biye Enstitüsü forlan nrada, sırada şntıst halarda cereyan etmiştir. 

sa öksürük uzar, Onun için kızamıkta ' akınlar yapıyor fakat Nihad ve Necmlnin Ch lt S d 1 d' 2 1 GriınSb1• ler ayrı ayn yollardan gelmişler .. ayn perhis tısa olmalıdır. Kızılcahamam (Hususi) - Aksak yerinde müdnhalelert gol olmasına mnni 0 _ ar on, un er an ı - , . 0 
ayrı zamanlarda Urkente girrn~ler .. ve Kızılın önü, ıcızanu~ın sonu derler. Ne köyünden Sadık oğlu Ali isminde bir ıuyordu. Manchester'i 3 - 1, Arsenal, Leeds'ı 1 '; 
ayrı ayn yerlere yerlcşmişlerdL kadar doğrudur. kaçakçı ormandan ağaç keserken kendi Devrenın ortaıannda Mülkiye rakib tn - mağlup etmişlerdir. Evertonla, Presto o 

Timurun casusu ı • derhal işe giriş _ sini cürmü meşhud halinde yakalamak kmıa nazaran ntsbt blr üstilnlük temin ettı- 1 - 1, Ast.on Villa ile Sheffıeld U. O-
mişti ... E-vvela, kalede mevcud olan mu- Cnab isteyen oka)"Ucularunmıı posta isteyen orman muhafızlarından k - ve yirmi dokuzuncu dakikada Orhanın Bt - berabere kalmışlardır. 

pula yolinmalannı rica ederk. Abl tak- . • ur tığı penaltı vuruşu lle ilk sa.,yısını yaptı. O - 45 } p ' 
hafız ann adedini tesbit etmiş; bunu dlrcte istekleri mukabelesh kalabDlr. tulmak emelile agaçtan yere atlamış, tuz dokuzuncu dakikada tehlikeli bir akm Arsenal puvanla ba:::da bu u 
derhal bir :;Üvari ile Timura bildirmiş- başı bir taşa çarpmış, ölmüştür. yapan Terbiye Enstltilsü forvetıerl lehlerine maktadır 
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SON POSTA 

Meyva ağaçlarının düşmanı: Diyasp · s 
(Ba§tarafı 6 net sayfada) 1 Fakat tütün suyunun istenilen tesiri 

c- Demek oluyor ki, ağaçlan iyi i- göstermesi, içindeki nikotin cevheri -
Iaçlamak, bunun ıçin de onlan lüzu -ı nin muayyen, ve bizce belli bir mik -
mundan fazla yükselmekten alıkoya - darda bulunmasına bağlıdır. Rastgele 
cak makul bir budamaya ihtiyaç var - bir karardaki tütün suyundan emniyet
dır. Bu sayede -küçük bir merdiven li bir sonuç alınamaz. Bu da 3-5 kilo 
de olunca- ağaçların ilaçlanmadık yeri tütün döküntüsünü suda ıslatmakla el
kalm~ış olacaktı:: Üstelik ~öy~e fay- de edilemez. Başka memleketler bunu 
:lalı bır budama goren şeftalılerın, bo- bildikleri için nikotini hülasa halinde 
şuna su harcaya~ dalsız yaprawksız kı - çıkarıp piyasaya vermişlerdir. Tar1m
sımları, ortadan Kalkmış ve agaç daha manlar bu hülfısalara su katarak fen -
verimli kılınmış olur.• • . .. · 

D k 1 k
. n· . ü nı bır rnahlfil hazırlarla. Bızde de bu-

•- eme o uyor ı, ıyaspıs m - "dd tl 'ht· d i h. 1 · 
del · d - b k "d b"l .1 na şı e e 1 ıyaç var ır. n ısar ar ı-

ca esın e agaç a ırnın~ aı ı gı e- d . b · 
· b · l ı·k b .... kt- K- 1- .. aresı ne yapıp yapıp unu temın et -

rın u ış e a a ası uyu ur. oy urnuz l"d' 0 n· · t d b 
ık b 

rne ı ır. zaman ıyaspıs en e, :ış-
a rt unları kavramalıdır. Aksi halde k 1 d d · · b" t• lm k b , 
harcanan emekten alacağı semere, hep a arın an a ıyı ır ne. ıce a a alt 
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Prf. Pittardın 
konferansları 

Cenevre Üniversitesi profesörlerindc..1 
Pittard üçüncü konferansını da dün ver• 
miştir. Profesörün üçüncü konferansı be?4 
şerin mağara ve taş devrine aid istiha!..! .. 
lerini ihtiva etmektedir. Profesör bu kon .. 
feransında insanların kemik ve Ren geyi~ 
ği boynuzu kullanmalarından heykel ... 
traşhk ve graviır san'atlarına başlamı~ 
olmalarından, çakmak taşını yontma tek
niğini en yüksek mertebeye vardırdıkla· 
rından, fildişi işlediklerinden babsetmil• 
tir. Profesör dördüncü konferansını CU• 

ma günü verecektir. 

Havacılığımızın inkişafı için 
valilere tamim ·· d 50 ks... d So kımız olacaktır. Ne dersın Tarmunan, 

yuz e e ıgıne ır. nra ... > d • d ~.1 .? 

Ev t ? ogru egı mı.• 
Türk Ha va Kurumu Genel Başkanı ço .. 

ruh meb'usu Fuad Bulca. bütün valilere bl • 
- Bence doğru Fakat. seni bu mev- rcr mektub gondermlşUr. 

- e, sonra. 
•- Sonra bir mesele daha hatırlıyo

rum: Bilirsin ki, yaz mücadelesinde tü 
tün suyunun kıymeti büyüktür. Yalnız 
Diyaspis için değil, başka böcüler için 
de bol bol kullanılacak bir nesnedir. 

zuda haksız bulanlar varsa, fikirlerini FuadB~t~ıca,d~iyordkl: 
• . .. u- u un ur.ya a ehemmiyeti gunden 

sciylemekte serbesthrler. Lazım olan• gune artmakta ol:ın hnvacıhj:tı, yurdumuzda 
memleketin bu derdine bir çıkar yol 1 da kokleştlrmck ve gençliği uçan bir n ıı 
bulunmasıdır. Tarımmnn haline getirmek yolundaki ç:ı.lışmnlar muı 

-=======-==""'-'======-====- her gun biraz daha hız almaktadır. 

On binlerce kişinin memnun olduğu 

Mazon eyva Tuzu'nu 
Siz de muhakkak kullanınız. 

INKIBAZI, HAZIMSIZLl~I MiDE 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalannı giderir. 

Yalnız Mezon Meyva Tuzu hakikaten 
müessirdir. ÇUnkU sonderece teksif edilmiş 

bir tozdur. Ve mide ve barsaklan alıştırmaz. 
lştihanızı ve sıhhatinizi dOzeltir. 

rkasıne dlkk t 

ahi iye V ekale • 
ın e 

1 - Vekalet binasında yaptmlacak 8355 lira 80 kuruş keşif bedelli bir tecrit 
ve şakuli boru tamiratı işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ekstilme 16/Nisan/938 Cumartesi günü saat 11 de VekAlet binasında top
lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 626 lira 69 kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe aid fenni ve hususi şartnamelerle keşifleri Levazım bü
rosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin 2 ci maddede yazılı gün ve liaatte teminat paralarile bırlikte 
Vekalet Satınalma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cl764> 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;--~~~-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satın Alma Komisyonundan 

ı - Gümrük Muhalaza memurları için 1135 takım elbisenin kapalı zarfla ek
ııiltmesi pahalı görüldüğünden yeniden 14/4/1938 Perşembe günü saat 11 de pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan (17,025) lira ve ilk teminatı (1278) liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle birlikte Galata 

İthalat Gümrüğü binasındaki kornsiyona gelmeleri. (1583) 

Bu gaye için kurulan TürkkWJu teşekkültl 
buyümuş ve randmanuu mumkün olduğu ka 
dar arttırmak gnyeslle bir Genel Dlrektor • 
luk haHne getirilmiştir. Mllyonlan eriten vs 
sürekli para yardımına dayanan havacılı • 
~ımızı Cumhuriyet Türklycslnl koruyacak bir 
mukemmellyete getirebilmek içln uyanık, 
cömerd ve yurduna Aşık mnıetlmizln on Ü§ 
yıld:ınberl devam eden ynrdımlannın kuv .. 
vetinl kaybetmeme~ne çok lht1yaç vardır~ 
Bazı mıntakalıı.rda henüz tam verim elde c .. 
dilmemiş olması çalışmalanmızı arttırına'H 

lüzumunu da gostermektedlr.1> 
Fuad Bulca, bu sebeble valllertn Türkkn• 

şu ~!erile daha yakından ve bizzat alfika .. 

ı 
dar olmalarını beklediğini blldlrmektedlr. 

Bınaenaleyh memleketin her tarafında 
Türkkusu te kllatının ge~etilmesl ve y, re 
dım işinin de kuvveUendirllmest için icab e
den tertibat hemen alınacaktır. 

Şehremini Halkevintle konferans 
Şehremini Halkevlnden: 
Salı gunü saat 17 de öğretmen İlhnmJ 

Cebeci tarafından (İçtimai coğrafya) mev • 
zulu bir konferans verilecektir. Herkes ge • 
lebllir. 

Ankara Borsası kapanış 
fiatları 11 - 4-1938 

Londra 
!'Jn-Yorlı: 

Parti 
r..ı.ano 

Brübtl 
AUna 
Cenen• 
BotJa 
Aınaterdam 

Pıat 

vt1aıuı 
Mlt\:rld 
Berlln 
Vaı10.a 
Budapq\e 
BOtreo 
Beııırad 
Yolcohama 
M03lcOV~ 

Stokbolm 

ÇEKLER 

Açılış 
627, 15 

o.791120 
2ö,5275 
10.346 
00,00 
87,0570 
S.4480 

63,72 
1,4277 

22,6794 

- • .ı 
12.7440 
J,9705 
4.1910 
S.9825 

106.2625 
S4,6475 
2,7366 

23,So 
s .0910 

Kapanış 
627,25 

0,791i0 
25,5175 
15,05 
00,00 
87,1263 
S,4612 

63,77 
1,4287 

22,6976 
-, 
12.7540 
ı.9725 

4.1944 
S.9856 

106.3376 
54,676 

2,7388 
23.sm 
S-09.53 

1,81 B. Mahallesi Sokağı No. İsmi !şi 
Cilt 

Senesi varak Vergisi 

17,52 K. 
3,50 B. 

11,02 K. 
2,53 B. 
1,65 z. 

ESHAM: 
17,68 K. 

3,54 B. 
50,36 K. 
10,07 B. 
52,60 K. 

10,50 B. 
4,80 K 
0,96 B. 

23,91 K. 
4,78 B. 

21,28 K. 
4,89 B . 
3,19 z. 

165,42 K. 
33,08 B. 

81,52 K. 
16,30 B. 
64,6U K. 
12,92 B. 
35,44 K. 
7,09 B. 

17,50 K. 
3,50 B. 

13,01 K. 
2,60 B. 

61,50 K. 
12,30 B. 
9,77 K. 
1,95 B. 

2,81 K. 
0,98 B. 
2,11 z. 
2,62 K. 

0,60 B. 
0,39 z. 

H. 

• 

• 

• 
Tahta-

Hamam liO
kak 

Alemdı 

Vezir iske

leli! 
l;Ltussuut 

Vezir iske
}e$\ 

İbni Kemal 

Hamam so
kak 

kale H. Şark han 

H. A. H. Makolyan 
Han kapı 

ağzı 

C. T. K. Tahtakale 

H. A. Arabacılar 

• • 

6/1 Osman Meh- Kahveci 
med 

63 Mehmed Mit- Terzi 
hat 

170 Ömer Bostancı 

88 Necmettin Kunduracı 

218 Mehmed ve A- Ahçı 
li 

56 Mehmed Ahçı 

7 Tevfik 
Mehmed 

oğlu Kömürcü 

10 Nesim oğlu İ- Marangoz 
sak 

Mustafa Meh- Kahve ocağı 
med 

86 iHüseyin oğlu Kahvehane 
Hüseyin 

47 Salih oğlu M. Hazır elbise 
Emin 

47 Salih oğlu M. • • 
Emb 

937 11.7/« 

936 !19/55 

• !16/54 

• 18/H 

!6/56 

• 16/60 

937 16/20 

> 22/23 

• 22/36 

• 18/6 

936 82/33 

) 82/33 

23,61 K. 

4,73 B. 
0,98 K. 
0,20 B. 

19,67 K . 
4,52 B. 
2,95 z. 
7,95 K . 
1,83 B. 
1,19 z. 

10,72 K. 
2,14 B. 

12,44 K. 
2,86 B. 
1,87 z. 
8,75 K . 
2,07 B. 
1,31 z. 

15,36 K. 
3,07 B. 

60,75 K. 
12,15 B. 
74,25 K. 
14,85 B. 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Hocapnşa Maliye Şubesi mükellefleri 
yeni adreslerini bildirmem.iş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduk

larından hizalarında yazılı kazanç ve buhran vergilerine aid ihbarnamelerin biz
zat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuku Usul Muhnkemelen kanu
nu hükümlerine tevfikan ve tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 

(1991) 

Anadolu tm. " eo 
pefln 
A. m. " eo ndeU 
BomonU - Nekt r 
A.alan çlmento 
Merlı:n bankul 
it Banıuuı 

ton 
lttthat Ye neıır . 
Şark Oettnnenı 

Terkol 

98 rıo 98 rıo 
10 60 10 60 
8 60 

12 75 
1 10 
7 

1STİKRAZLA 

Açılıı Kapaaıı 

TQrlı: borcu ı p ın 

ı ı 1 ndell 19,45 19,50 
ı • U Tadelı 

TAHVİLAT 

Açılıı Kapaa-;;--
Anadolu ı pa. 

• 1 ndtU 
1 u pe. 
• ll TL 

Ant.dolu m Q.. pef1n ~ 

PARALAR 

1 
ı Tnrk aıtmı 
ı Banlcnoı ~ B. 

Sabş Alış 

Mnnlsada eczanesi bulunan eczacı Şeri ,. 
tın vefatı haseblle veresesi mildir! mes'ul a~ 
ramaktadır. Bu vnzlle lle çalışmak veya dev
ren almak isteyenlerin Manisada reflkası • 
na acele mürnca.aUıırL 
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aygllı 
Çok yüksek nefasetini temin maksadile HASAN ve NESRiN kolonya ve losyonlarında stok bulundurmak mecburiyeti yüzünden 
ancak bu ayın sonunda fiyatlarında tenzilat yapılması mümkün olabilecektir. 
HASAN kolonya ve losyonlarına meftun olan saygılı müşterileri ihtiyaca göre ıabn almalarını ve toptancılarla sahş yerlerine ve 
acentalıklara farkı fiyat verilemiyeceğinden ~ezkur güne kadar mevcut olan mallarını sarf ve istihlak eylemelerini rica ve 
tavsiye ederiz. 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN! 

EN "'1ÜOMi$ 
\sTittAPTAN 
~oNRA · · · 

kullanmakla kabildir. 
Blr hamlede nezle ve grlpl geçirir. Harareti atır'atle dOştlr<lr. 

Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağnlan ancak NEVROZIN almak 

surelile çarçabuk defedileblUr. 

Kat'ı Tesir 
icabında gtlnde J kate alınabilir 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
letereenlz ? 

Dnnyanın her tarafında ıeye aeYe 
kullanılan, ve cildi brqtan aonra 

pamuk ıibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanmız. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. BiruN'ce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Kara<'ığer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütcvellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri • 
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok -
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
dak su içeıisindt! alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

1-
~ 
111 
iL 
IC 
111 
il. 

PERFEKT markHı kullanışlı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye
gane sat makinesidir. 

Satış yeri : M. C A M C A N 
Gulata, Mutımudiye caddesi No. 61 

Telgraf: Camcan • lstanbul 

Ooyçe Levante Linye 
G.m.b.H. 

HAMBURG 
Olııtldlı l-ı..t.ını. 1 Atlal uıt ... •ll.at &.-&. 
............ KIMwl ...... 
Hamburg, Brem, AnTera, Ist.anbul 

ve Karadeniz araaında azimet 'f8 

avdd muntasam postalar 
Adana vapuru 11 nisana doğru 

Samos vapuru 11 ntaana dotru. 
Macedonla vapuru H nisana dotru 

Burgaz. Varna, ıtöstcnce için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Adana vapuru 22 ntaana doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anver.s Ye 
Roterdam llmanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Thessalla vapuru 20 nisana doğru. 
Fazta tabllit ~lft Galala'da On. 

kimyan banmch DOYÇ1! LE\' AXTI 
LiNYE npur ac~nıalıtına müraraat. 

,_.,. Telefon : t•7GO - 44769 4 

Hasan deposu sahibi: Hasan Hassan 

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMU 
Yapılan KELEBEK mark• 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma. ~tJama, lrşbarma TUi"' 

ire gibi hiçbir arıza göstermeJ. 

Kontr-PJaklar bu aibi arızalara karşı garanti ile utılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-Pllklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıt yerleri : 
İstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Paşa KnrkçO haa 

No 28 
ISAK FILAFIDIS. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keruteciler 
YUSUF ve KADRi IŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OÖLU KARDEŞLER 
Umum! ••bt yeri ı İstanbul, Sirkeci, MUhQrdar Zade Han No 8 

YENi KONTR·PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

Saçla a Aklar .• 
Saçlara düşen birkaç beyaz 
tel, ihtiyarlığın ifadesi de
ğildir; 

Kadını, yaşlı gösteren, yü
zündeki derin çizgilerdir-
Y atmazdan evvel, 

Venüs Gece Kremini 
kullananlar, karlar alhnda 
ıaklanan bir bahar gib~ 
yaşları ilerlemiş olsa bile 
rene kalırlar ... 

Kiralık Tuğla Harmanı. 
Hayvan Borsasından : 

Haliç Sütlücesindc 1mrehor Kö;kil caddesinde Zümrezadc fabrikuı bl"flsıll. 
da eski 19, yeni 153 numarai.ı tuğla harmanı bir sene müddetle kiraya veril~ 
ğinden 27/4/938 tarihiıie müsadil Çarşamba günü saat on buçukta yapııaca) 

açık arttırmaya iştirak edeceklerin ıartnameyi görmek ve muhammen Jcıyınr 
· tin % 7,5 ğu olan 45 llra teminat akçesini yatırmak üzere Sütlücede Karaallf 

# • Diş T ABIBI ~--%.. mezbahası kuşısında İstanbul Hayvan Borsasına müracaat etmelerl c2003• 

RATIP TÜRKOGLlJ 
Sirkeci : Viyana oteli sıraSl. 

No. ~6, Kat ı de hergon Oğledeıı 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahil• 400 kurut 
ikinci aa1ı:ı. 250 ,, 
Üçüncü aahile 200 ,. 
Dördüncü ıa/ıil• 100 ıt 
J, aahileler 60 n 
Son ıoltil• 40 • 

Muayyen bir müddt' ~arfuıda tazı.. 
ca mikdarda ilan y~ptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifem.izden tJtifadt ede
ceklerdir. Tam. ranm ve çeyrek sayfa 
flinlar için ayn bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcırf fllnlanna al4 
ifler itfn fU adrt"n mOracaat edQ,. 
melidir: 

...... 

lılncıJııı llollektll ~lrke&la 
K&bramalWlde Ba11 

&nkara cadd.U 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdilril: SeUm Ragıp BtMt 
,. ~•- S. Ragıp EMEÇ 

SAHiBı..ı.r..aa: A. ftnm UŞAK.LIOIL 

Antlvirüslı 

tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın aruındaki kqmblar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklar, yanıklar, braı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

MODERN Y E MECMUASl'oın 
7 nci aayıaı çok zengin münderecatla 

BUGÜN ÇIKTI 
Kapağında Büy(lk Önderimizin en aon resimleri bulunan ba 

mecmuada CELAL ERGUN'un bilyük dahiye bir hitabı, mek• 
teplerde ceza uaulünn ihya edelim mi, politika, öksürüklerden 
sakınmak, Sllmer Medeniyetinin sonu, yemeklerimizi nasıl pİJİ"' 
relim, kızlarımızın katilleri, tarihde Çanakkale, sinema aahifeai, 
içimizde casus var, avcılık, futbol hastalığı, hikiye, aaçlanmJJJI 
nud bakmalıyız. Hmantot ve (Kuklalar ) romaıı ilave.si, rnç 
istidadlar sütunu Yeaaire. ... 

Papye kufere tab'edllen bu nOshayı herhalde alınız. 
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