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Sayfa 

Avrupa nereye gidiyor? 
• 
lstanbul gazetelerinin siyasi 
kısımlarını idare edenlere sorduk: 

(Almanya -Avusturya) 
lı.ô.diseleri neye varacak? 

Yunus Madl, Asım Us, Muhittin Birgen, 
Selim Ragıp Emeç, Muharrem Feyzi ve 

Ömer -:!ızanın cevabıarı 

Şehrimize gelen Başvekil 

ve Hariciye Vekili .. 

Atatürke müliki oldular 

Halkevlerinin altıncı yzldönümü 

42 Halkevi daha açıldı 
Bugün ~~ ev·de merasim yapılacak, parti genel 
sekret,.rının rac' 1'da söyliyeceği nutuk dinlenecek 

Ankarada HaZkevleri merkez biMn (Yazısı 2 ind ariada> 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

Halkevlerinin 
Yıl dönümü 

- Yazan: Muhittin Birıen 

-~ 

B undan on yedi sene evveldi; 

Moskovada bulunduğum sırada 

bir akşam Moskovada yeni tesis edilmiş 
~lan cHalk Evh nin büyük salonunda 
Seviliski Perukmaher, yani Sevil Berbe
ri operasının temsil edileceğini duymuş, 
ben de bir davetiye tedarik ederek git
°iniştim; o akşam gördüklerimi hiç unu • 
tamam: Ekserisi ameleden ve küçük me
murdan mürekkcb büyük bir halk kütle
si o muazzam binanın muazzam salonunu, 
salonun iki tarafındaki geniş sahalan 
doldurmuş, kısmen profesyonel artist • 
lerden ve kısmen de amatörlerden mü
rekkeb bir heyetin verdiği temsili dinli
yordu. Sahne dekorsuıdu. Orkestra b3.
ait idi; fakat temsil çok güzeldi. Bu ope
nnın bir ipek dantel kadar ince musiki
sini bu halk, adeta bir kilisede ibadet 
eder gibi huşu ile dinliyordu. Kimse ök
.Urmüyor, hatta kimse kımıldamıyordu. 
O zamanlar, Moskovada ekmeğin v•.! y:
yeceğin en dar devri idi; Volga mınt.ı -
kasında müdhiş bir kıtlık htıküm süril• 
yordu. O halle kütlesinin kamı o akşa.'ll 
~in, ihtiyacının beliti de ancak. dörtte bi
rini bulabilmişti. Buna rağmen, musi
khıhı tatlı dalgası ve ince danteli içine 
sanlmış olan bu halk ruhu, açlığı unut
muş, istiğrak halinde, bütün varlığını 

hılaklannda 1oplamıştı. 

Rus inkılabının yaptığı iyi ıeylerden 

btri de halkın terbiyesini yükseltmek !çin 
böyle Evler kurmuş olması idi. Temsil 
bittikten sonra, bizde, böyle bir teşkila
tın mevcud olmamasına karşı yüreğimde 
bir ozı duymuş ve içimden istem.iştim ki 
bizde de böyle halkı iyi şeylere sevkede
eek bir teşkillt bulunsun. 

* Bu tarihteıt bir hayli zaman sonra, 
zannedersem ayni yolu takib ederek ve 
ayni ismi kullanarak bizde de böyle bir 
teşekkül vücude geldi. Bugün o teşekkü
lün altıncı yıldönümüdür. Altı yıllık bir 
faaliyet devrinden sonra bugün, Halkev
leri, artık yerleprıiş bir an'aneye tebaan, 
yıldönümü münasebet:ile bir takım mc -
J'3Sim yapacaktır. Demek oluyor ki be
nim 17 sene evvel yüreğimi sulatımş o
Jan bir noksan, bundan altı sene evvel 
bizde de ikmal edilmiş ve bu noksanı or
tadan kaldıran teşekkül, altı yaşına 
gi rrniştir. 

Her yıldönümünde yapılan merasim ve 
n"§J'edilen rakamlarla öğreniyoruz ki 
Halkevlerl bir sene içinde - ve her sene -
yeni yeni adımlar atarak ileriye doğru 
gidiyorlar. Şüphesiz ki Rusyada mevcud 
olan vasıtalar ve imkanlar bizim mem -
J"ketımizde ve bizim Halkevlerimizde, o
radaki ölçülerle rnevcud değildir. Bun
d:m dolayı bizimkilerin çalışmaları daha 
güç, elde ettikleri neticeler daha basit • 
tir. Fakat, mademki Halkevlerimiz .;alı • 
şıyorlar ve bizim imkanlarımız ve va -
aıtalanmız nisbetinde neticeler eld.; edı
yorlar, bu da bizi memnun etmek için 
Ufıdir. Bizde de münevver sınıf, bir ta
raftan kendi kendisini yükseltmek ve 
bir taraftan da daha aşağıda ve daha ka
ranlıkta duran halk tabakalarının seviye 
lerini kendi seviyesine doğru çekmek 
için çalışıyor. Bu, elbet güzel bir ŞE:ydir 
ve hatta bugünkü medeniyetin istediği 

güzel şeylerin en başında gelen bir ha
rekettir. 

SON POSTA Şu1'nt to .. 

Resimli Makale: X israf dan farkı olmıyan ikiısad.. X Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldağa ;,;ta 
Bııgiin Konamaılı 

----- . . . . . . . . ' 
Halkevlerinin aıtoıc 
Yıldönümü .tlt' 

ıı.ıu 
Bugün Halkevleri bayramıdır· tati! ~ 

dur ki 19 şubatı takib eden bet dır O 
n\i. Türkiyede Halkevleri bayr~a a~ 
gün açılan Halkev lerl her tara p.rı'f.D• 
saatte yıldönümlerini kutlular! rti adi' 
ra Halkevinde yapılan törende pa 
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na genel başkan vekili veya ge , erıl ...,, "'e . reter bir nutukla bu hayra .... 
Halkevlerini açar. açı a' 

c!ktısad ,kelimesini l§itmemJ§, sarfetmemiş insan yoktur, 
fakat hakiki manaııru anlıyana, yerliz tatbik edilen iktı

sadın israf neticesini verdiğini bilene az tesadiif 
ederiz. 

Vücudüne lazım olan gıdayı vermiyen, kendisini lüzum. 
suz yorgunluklardr.n korumayan, yeni, temiz bir elbise giy
miyen adanı hazan iktısad ettiğini sanır, hayatını ve hays~
yetini feda etmekte olduğnun farkında değildir. 

Bu yıl da 42 yeni Halkevi d~e gl" 
caktır. Bütün Halkevleri radY dJki sÇ' 

nel sekreterin bugün saat 15,~ardıt• 
lış nutkunu dinlemiye hazırl ,,uıııJS 

Ankara Halkevinin salonla~~ reJl re
Halkevlerinin çalışmalarını gosıe afııJeC 
simler, kitablar, broşürler ve gr }ta~· 
teşhir edilecektir. Nutuktan sonl'~ 
evi amatörlerile Şehir TiyntrosU 'fftd ~) 
r!nin bir arada hazırladıkları ( r.,e~ 
p:yesi temsil olunacaktır. Behç.etesil' dl' 
Ç:ığlar tarafından yazılan bu pı~rt' 
korları ve elbiseleri, zamanının bı~ r 
sine ve giyinişine tamamen ;muta 

( 
Arnsvudluk kralının 
Evlenme hiJdisesi 

Amavudluk kralı 7.ogonun dilber Ma
car prensesi Apponyi ile izdivacı yeni
den şübheye gir:miJ bulunmaktadır. Bir 
Yugoslav gazetesinin verdiği malfunata 
göre Papa, din meselesinden dolayı izdi
vaç için yeniden müşkülat çıkarmıştır. 

Ses kısıklıgına karşı 
geni bir tedavi tarzı 

ARASDNDA 

ı· HE::~,N noB~~an~~~RA ·ı 
Muharrir Naci Sadullah, hukukçıı 

bir arkada.§ilc medeni kanundan bah
sediyordu. Bo§anmak için kammeu 
makbul mazeretleri saymı§tı: 

- Bir tane daha var, dedi, akıl 
11.01c.sanlığı da ayrılmak için bir St?· 

bebdir. 
Naci Sadullah: 

- Desene, dedi, boşanmak gayet 
kokı.y. Çiinkii. her evlenen erkekte 
akıl noksanlığı var demektir. 

• * 
Horlaması yiizünden 
Kocasındaıı ayrılan 
Kadın 

Fotografla teshil 
Edilen bir facia 

) 
rak hazırlanmıştır. ~1 çl' 

b. 1 ·,.mde , 167 Halkevine geçen ır yı ı'!J- pra 
lışmaforı için hazırlanan rapor "'~ ifl ti' 
şürlerin mütaleasından Halkevle~~ 
yıl daha programlı ve metodlu ç ~ 
daha verimli olduklan bilhassa lt~o~ 
ve konuşturma, tarihi araştırına, ~ 
aile ve talebelere yardım, köylere r. ,ıı 
dolar, temsiller, ilaçlar gibi he:t~ 
vasıta ile yeni zevk ve düşünce ~~ tfS" 
radyo ile yayın, muhiti ilgilen~it ~ .. 
seleler üzerinde, kitab ve broşu~ li stJ'_ 
lama, yeni ve faydalı, eski ve xnıl ~1' 
Jarı teşvik etme, san'at istidatlarıJll 1,# 
dana çıkarıp yetiştirme, kitab spO~ ıı~ 
ynyma, sergiler tertib etme ve Jll J1l t/J 
veleri kurma, yurd çocuklarına 'bı j ' 

kullanmak, dikiş, nakış vesaire gı 0~ ' 
meli bilgiler verme, okuma, ya~,rı ,r 
retme, köy ve mahalle okuma od 0t:' 
ma, kütüphanelerine gittikçe faı}asJ~' 

Pari~li bir kadın 1 7 sene birlikde yucu getirme gibi işlerde çok yst ı-dır· 
yaşadığı kocasından boşanmıştır. O - lı ve başarılı oldukları anlaşı~~yt eti 
labilir, fakat sebeb de, bir musiki üs - Bcışkanı ve yönetim kurulu ile ııııı' 
tadı olan zavallı kocanın müdhiş su • ev işlerine kendini veren, etra~ ı~ 
rette horlaması ve zarif Parisli baya - hitin uyanık ve ülkülü elemanl ıJ• iı' 
nm buna tahammül edememesidir. Iıyabilen, muhitteki memur ye .ııı .~ 

Mahkemede: gibi münevver vatandaşlar~an Y pi~ 
- Kocam kendisile evlendiğim ge - gören ve onlar arasında bır ltB~ıı'"" 

cedE>nberi horlamaya başladı. Yeni ge- kurabilen Halkevleri mükeJDlJlel 
lindim. Bir şey söylemedim. Fakat gün fakiyetler kaydedebilmişlerdir. fa• ~ 
ler. haftalar, aylnr, seneler geçti ve ko Bu sene en çok ve en müsbet tıP' 
cam bir türlü bu horlama adetinden gösteren Halkevleri arasında A~~~ 
vazgeçmedi. Uykusuzluktan sıhhatim Parıste beJ katlı bir apamm•nm da- kara, ArtNin, Balıkesir, Bartın, it. ff 
bozuldu. Onun için aynlmak istiyo - mında işlerken, ayağı bir kalasa takıla- Beyoğlu, Denizli, Diyarbakı1:'.' İ~ıı~ 
rum,> demiştir. Neticede hakinı ayrıl- rak yere düşen ve ölen zavallı bir usta- mir, Elazığ, Eminönü, İnegol, ~l rı>': 

_ nıalanna karar vermi~tir. nın düşüşünü, o sıralarda makirvwni a- Mersin, Samsun, Zonguldak }!aJlte_.ı ıj Viyanada çok garib bir dava görül -ı k lan bi f af bf" • 
Bu ayrılma keyfiyetinden en çok yar etme te 0 r otogr çı, gördü- başta sa'-·abiliriz. Bunlar her cep ,.a ıŞ müştür. Hırsızın biri hırsızlık yapmak ğü. .. kild bi tmi · J ı .,- .1 

sevinen kocadır: nuz şe e tes t • ftır. faaliyetler kaydeden ve merke e" r için girdiği evden çıkarken kendisini ha- er " ,.t1 

pishaneye tıkılmadan evvel üç gün hasta- - Oh, bele şükür, cadaloz karıdan Bir kadın aksırma malarında muntazaman haber "'tJBY r-, 
kurtuldum. Horlamasına horluyor - ler arasında ilk düşünüş ve yo aff~ 

nede yatıracak derecede ağırca ısıran kö- dum amma, bir ameliyatla da bunu ge yüzünden öldü akla gelebilenlerdir. Diğer :rnu\f ıaııt~ 
peği için ev sahibi aleyhine dava açmış- çirebilirdiın. Sabık kanma mahsus yap Fi1adelfiya hastanesinde Mufini is- yetli Halkevlerinin adlarını sır•bııtBr 
tı Bu evin parmaklıklan üzerinde edik - f zı J1l ~tlı 

bm bunu. Şimdi mükemmel ameliyat minde bir kadın on gün süren müte - Halk. evlerinin yarıdan a ası 'l:'rııt rr, kat, köpek tehlikelidir:ı. diye bir levha a- E P ço 
olacak ve yeni sevgilim ile evlenece - madi aksırmadan sonra ölınüştür. Bu geçırınek olacaktır. rzurum, 

1 
, 

sılmış bulunuyordu. Hırsız bu levhaya ğim .. demektedir. kadın acayib bir aksırma hMtalığına Edirne, Konya, Eskişehir, ~~ ~ıı~ 
metelik vermemişti. Fakat evden çaldığı • •• _ tutulmuştu. Hastayı takib eden dok _ rum, Amasya, Tokat, Bilecik gıbı J{ 
eşya ile birlikte çıkarken köpeğin şid - Taygarenın ustune yanaşan torlar her dakikada yirmi defa aksı~ telif sahalarda verimler kayd~d·e~ ;Jf 
detli hücumuna uğramıştı. başka tayyare dığım tesbit etmişlerdir. Hastanm ö - evlerjnin bina ve büdçe işlerinl0gr~ Bu arada bittabi yakalanarak hapse lümü kalbin felce uğramasından ileri den, yahud şubelerine esaslı pr daJl f~ * mahkfun edilen hırsız cezasını ikmal et- Tayyare tarihinde ilk defa olarak ge- gelmiştir. Amerika doktorlan aksırma hazırladıktan sonra her bakıJll , 
tikten sonra ev sahibinin aleyhine bir cen hafta İngilterede bir tayyarenin di- kadar kalbi yoran başka hiç bir şey ol- olmaları beklenmektedir. . iJ1 fi, 

Halkevlerinin bugünkü yıldönümü mü- dava açarak bizzat kendisinin tehlikeli ğer tayyare üstüne yanaşması tecrübesi rnadığını iddia ediyorlar. Bunlara gö - Geçen sene, Halkevleri üyeı~rııı ,;ıll~ 
nasebetile vatandaşlarıma söylemek is - olduğunu ilan ettiği köpeğin ağzına tas- yapılmıştır. Küçük bir tayyare 2500 met- re aksırma ölümün küçük kardeşi im~! yısı 90,000 i geçmiştir. Halkeville tt~ 
terim ki bu Evleri sevmek, bunların şen- ma takmamasından dolayı cezalandırıl • re yükseklikte uçmakta olan bir büyük İnsan aksırırken vücudde her şey te - telif vesilelerle gelip konfer~bi ~ 
lendirilmesine çalışmak Türkiyeyi şen- masını istemiştir! Kanun, kanundur di - tayyareden uçmuş, sonra gene o tayya- vakkufa uğrarmış. K.alb, kan devera • film. konser, spor, rnütalea gı eÇfJ1 i1• 
Jendirmek, memlekette medeniyet ve yen mahkeme ev sahibini hırsıza iki yüz reye konmuştur. Bu küçük bir deniz tay- nı, ciğerlerin faaliyeti vesaire durur - !erle faydalanan yurddaşların .. gtiiJld~J 
kültürün inkişafına yardım etmek d~ • şilin tazminat ver.meğe mahküm etmiş _ yaresi idi ve üç rnotörlü bir deniz tayya- muş. Binaenaleyh devamlı aksırma in- yıJ içindeki sayısı 6 milyonun u!,~e\ 
mektir. Halkevlerinde aktif veya pas - resine merbut bulunuyordu. Büyük tay- Bugu··n şehrimizde a"ılacak P rı·dıt· 

tir. sanın uzuvlannı bilhassa kalbi zayıf - :r 
1 sif her oynanacak rol, Türkiyenin şen- yare 2500 metre havalandıktan sonra kü- Bakırköy, Fatih, Eyüb HalkeV e .tf;I. 

ı · d n·le · d Iecektı·r. Halkın ruhu demek de bı·zı·n1 d 1 k t la tır imiş. .,apıv · ·" enmesıne ve me e ı şmesıne yar ım çük tayyare on an ayrı ara mun azam Adanada yeni bir Ualkel'İ .,:, .• ll"V,:. 
eden bir hareket ve faaliyet ifade eder. müşterek ruhumuz demektir. surette uçmağa başlamıştır. Yarım saat sonra da küçük tayyare gelip pek tabii d w.. ~-
Bunun i"in Halkevlerine ragybet etm" - M h" · B. sonra bu"yük tayyare denize inmiş, biraz bir surette onun üstüne yana<"mn·+ır. Adana (Hususi) - Bura a }tJrar . ..eJ 

:r =~~====~==;;u~.ıtt=ın=:;ır~g~e:;
7

ı=~==~~=~~=====================~=·""'l=·==;; bir Halkevi binasının inşasına . .ıjle"-' miz lazımdır. Orada bizim için ya verı. . şa ev 
rilmi"' bulunmaktadır. Yeni ın -~n:" b J lecek bir medeni şey, ya alınacak bir me- • ')' u Utev..-w , ı 

l• S T E R ı• N A N ı· S T E R J N A N M A 1 olan Halkevi binasında, .ua . edı deniyet unsuru vardır. Biz, hepimiz, bu ' • tün faaliyet şubelerine ıahsıs r' 
şeyi almıya da, vermeğe de mecburuz. kt 
Çünkü Türkiyede tıpkı Rusyada olduğu İstanbul gümrüklerinde uzun zamandan beri birikmiş, in- Birinci kayda kimsenin bir diyeceği olamaz. Temenni e- ayrı ayrı kısımlar olaca ır. 
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' Ycnl Halkevi bin;Js. ı için .... :~ı ot ..d gıbi, halk asırlar arasında çok ihmal e- hisara tabi bazı eşya vardır ki sahibleri tarafından çıkar- delim ki bu eşyaya memleket dışına yollamak şartile bir ta .... ~ t; v-
dilmiştir. Bu kadar ihmalden sonra, şlın- rnak imkanı bulunmadığı veya faydasız görüldüğü için ora- müşteri çıksın ve devlet hazinesine az çok bir para girmiş tahsisat ayrılmıştır. Inşan 8pılc ',I,_ 

d b t d h·ı· d ·· t · km larında başlanacaktır. Yen. i Y se"f .4 di yeni Türkiye halk için daha fazla ı;a- da bırakılmış ve vaktile çoğaldıkça çoğalmıştır. olsun, fakat şaye u şar a ı ın e ve muş erı çı azsa Halkevi binasının planı murıar ..;iJ1 ıı>'" 
lışmalıdır. Verilen bir karara göre şimdi bu eşya memleket dışına devlet hazinesi için iyi, kötü bir kıymet ifade eden bu eşya- kan tarafından hazırlanmıştır. ·•P ıo 

Halkevlerinin yıldönümü bana bu roü- çıkarılmak şartile satılacak, eğer karlı çıkmazsa imha edi- nın memleket içınde satılmaktansa imhasının müreccah ol- 800 kişilik bir konferans sal~llo .. ,' ~ 
him nokta üzerinde bu suretle bir ker~ l lecektir. - - 1 S T E R 1 N A N, İ SdTuğuEnaR biz inanlmNıyorAuz,N ammaMeyAok! uyucu sen: ler için ayrıca büyük bir gazitl il' 
daha durma vesilesini verdi. Vatandaş- bir kütüphane, Halk Partisi ~~. 
J:ınma tekrar söyliyeyim: Halkevleı:ine ıdarelerl için kiti bürolar bul~ 



silihlar "Hergün yeni 
yapıyoruz ve günden 

güne kuvvetleniyoruz,, 
l?giliz Başvekili bir nutkunda: " fngilterenin sesi 
fl•ndi bütün Avrupa meclislerinde işitilecektir,, diyor 

btı-londra 19 (A.A.) - Birminghamda üzere her fırsattan istifade etmeği ken • 
liy nutUk söyliyen Chamberlain İngihz dimiz için borç telakki ediyoruz. 

Hariciye Vekilinin 
Kahire seyahati 
Ziyarete ait program 

Kahirede hazırlandı 
Kahire 19 (A.A.) - Hariciye nezareti, 

mPrt ayı zarfında Kahireye gelmesi 
beklenen Türkiye Hariciye Vekili dok -
tor TeY!ik Rüşdü Arasın bu ziyareti hu
susundaki programı hazırlamıştır. Halen 
Kahirede bulunan Mısırın Ankara elçi -
Jiği sekreteri, bu programı Türkiyeye 
götürerek doktor Arasa bildirecektir. lıu •setinin hedefi her şeyden evvel sul- Tekrar silahlanma sahasında büyük a

Cij n ıdarnesi olduğunu kaydetmiş ve ez- dırn1arla ilerlediğimizi bildirmekle hah • 
rtıle demiştir ki: tivanm. Her gün yeni silahlar yapıyoruz. Çinde şiddetli 

ı,,_ «Sulhü idame etmek istcdiXrimizi söv - V~ bu silahlar sayesinde günden giine 
"'Yo 6 ~ ı A h ı iill'ı· rurn. Fakat bundan atıl kalmak ve kuvvetleniyoruz. Bu yeni kuvvetten •1 • mu b • 
Çık ldle iktifa etmek istediğimiz manr.sı sıl olacak neticenin rneyvalarını vermek- are e er d 
bin a~lınamalıdır. Bıliıkis yeni bir har- te gecikmiyeceğini · söyliyebiliriz. lngil • 
lıict çıkmasına scbeb olabilecek her türlü terenin sesi bu son seneler zarfında işi - On iki Japon tayyaresi 
llıij •seye ıneydan vermemek için faar ve tilmemekte idi. Bu ses şimdi bütün A\• • düşürüldJ 

sbet bir şekilde harekete gcçebi!mek rupa meclislerinde işitilecektir.• 

l 
. Hankeo, 19 (A.A.) - Sarinehir üze-

1 F k 1 rinde beş kilometı,elik meşhur Pekin -e r U e r a n O C U ar 1 n Hankeo demiryolu köprüsü Japonların 
ileri yürüyüşünü durdurmak için Çin-

i• d •• k •• liler tarafından dinamitle atılmıştır. e. ıne uşme uzere Bir Çin tebliğinde dün Hankov üzerine 
yapılan Japon hava taarruzu esnasın-

1-f.. da 12 Japon tayyaresinin düşürüldüğü 
ukumet kuvvetlerinin geri ile iltisakı kesilmiştir. resmen bildirilmektedir. 

Muharebe devam ediyor Tokyo, t 9 (A.A.) - İmparatorluk 
!t karargahından bildirildiğine göre mü-

1'\leıı arı:eıona 19 CA.A.) - Ası kuvveUer Te-ı Saragossa 19 CA.A.) - - Hava.s - Fran- tema diyen takviye edilen Lunghai ci-
Caıı il Şlınaıı şarklslnde Blerrabarda mınta- kocularm Teruelln şlmallnde kazandıkları varındaki Çin kıt'aları Tsining Meng
tt:ı~cla taarruza geçmişlerdir. Taarruzun z:ı.fc>r Teruel müdafllertni tutulmaz bir hale 
11lenı ti k:ırşısında hiıkumet kuvvetleri ge - sok.mu~tur ve Franko orduları kumandanı yen vesair mıntakalarda geniş rn.ik • 
&Uerı ~e mecbur olmuşlar ve müdafaa mev- bu şehre daha şlmdlden zaptedllml§ nazari- yasda birçok mukabil taarruzlar yap
tı.1.tı ne Çekllmişlerdlr. Tayyare kuvvetleri - le bakmaktadır. rnışlarsa da Japon kuvvetleri muka
,.._ ttıüzaheretlle hülcümet cephesini yar - Hükfımetçllerin elinde ancak 1kl mevzi vemet ederek Çinlileri ağır 7.ayiata dü
•a~a ll'lU'liaf!nk olmuşlardır. Muharebe de- kalmıştır. Bunlar da Teruelin şlmallndeld 
~\' edlyor. Cumhuriyetçiler Santa Barbara Barbara ve Masneto da~landır. Bu mevzi- çar etmişlerdir. 
trlet tilerine dayanarak flddetll bir mukave- ıert müdafaa eden hükftmet kunetlerlnin Pek:rı, 19 (AA.) - Şansi eyaletinde 
~liıı göstermekte ve Asllerln Teruel §ehrlnl geri lle iltlsak:lan kesllmlştlr. Bu mevzlle - ilerliycn Japon kıt'aları Gengyang ve 
Olıtı nt:ı.a eden mevz1lerl çevirmelerine mani rln de anbean düşmesi bek:lenlyor ve bu Ling _ Şin mevkilerini işgal etmişler -

aıa Çall§maktadır. mevzllerle l:>lrllkde Teruel de düşecektir. 

Harb gemilerine karşı 
hava mayinlerile hücum 

Bir askeri mucidin bu yeni hücum silahı Amerika<.la 
yakında tatbik sahasına girecek 

Ilı \'aş!ngton 19 (A.A.) - Dün, meb'usan 1 rolleri tarnamile aciz bir vaziyette kala-
4 eelisin[n bahriye encümeni huzurunda caktır. Bu hava mayinleri, 4500 metre 
Cidsler Barlow ismindeki bir askeri mu- yükseklikten her nevi harb gemilerine 
\' tarafından harb gemilerine karşL ha· karşı müessirdir. Bu mayinler, deniz ma
~ nıayinleri ile yapılacak yeni bir hü- yfrılerinin deniz altında yaptıkları tesiri 
~ tarzı hakkında izahat verilmiştir. aynen havada yapmaktadır. 
arıow, ezcümle demiştir ki: Bu yeni hücum silahı yakında tatbık 

tSu tarzda hücumlara karşı harb ge- sahasına geçecektir. 

Ecnebi sermayesinin bolluğu İsviçre 
hükümetini endişeye sevketti 

İa\'İçrede yeni tedbirler alınıyor, ecnebi sermayesinin 

dir. 

Eminönü meydanı 

Satın alınacak yerler 
hakkında umumi 

menfaatler kararı verilecek 
Ankara 19 (Hususi) - Haber nldığı

rna göre Eminönü meydanının genişle -
tilmesi için hazırlıklara devam edilmek -
tedir. İstanbul belediyesi tarafından sa • 
tın alınacak yerler hakkında umumi men
bntler kararı verilmesi Dahiliye Vcka -
!etinden istenmişti. Vekalet belediyenin 
bu isteğini muvafık görmüş ve satın alı· 
rıacak yerler için bu kararı tasvib etmi3-
tfr. Karar dün İstanbul belediyesine gön
derilmiştir. 

Romanya ile 
ticaretimiz 

Pamuk mukavelesi dün 
Bükreşte İlnzalandı 

aöylnyor. 

* Cumhuriyet - Peyami Sata buıDn ~Öfe· 
sinde Tekirdağlımn Paristeld ınuvatfaklyeti 
ıveslleslle Türkün adını Avrupada yalnız gü
reşçllerle b1n1cller1n geçlrdltını, bunun d.a 
sadece nn'nnelerlmlzin blr zaferi oldujtunu 
söylüyor ve diyor kl: 

•'l urk glbl kuvvetli,., şübhealz ... Fakat ne
den aTlirk gibi zekb, .Türk gtbl hilneı11•, 
aTürk glbl san'atkflr•, .Türk gibi buluşlu Te 
ıcndcı. değil? Asıl davamız, bu vuınarımıza 
şeref ve töhret kazandırmak olmalıdır., 

Boğduğu metresini döşeme 
A /tına gömen katilin 
idamı İstenildi 
Ankara 19 (Hususi) - Bundan yirmi 

gün evvel beraber yaşadığı takriben 25 
y:tşlarında olan metresi Kezbanı diğer 
metresi Ayşe ile birlikte boğarak öldü • 
l'en ve cesedi de oturduğu odanın döşe -
mesi altına gömen Keskinin Büyük Av
sar köyünden Ahmed oğlu Alinin mu • - , hakemesine bu sabah Ağırcezada baş.an-
ı.lı. 

Bu tüyler ürpertici cinayeti dinlemek 
için kesif bir kalabalık adliye koridorıa-
1·mı doldurmuştu. Heyet reisi Akif, tıu
laı· Müfid ve Hayrullahtan mlirekkebd1• 

Müddeiumumi muavinlerinden Zihnl de 
iödia makamını işgal ediyordu. 

Celse tam dokuz buçukta açıldL Suçlu 
AH ile. suç ortağı Ayşe mahkemede ha
zırdılar. Suçlular cinayeti kanunu~nı -
:ıin 30 uncu pazar günü Alinin oturdu~u 
İçhisarda 11 numaralı evde yaJ?mışlardı. 
Cinayete takaddüm eden gün Keıban 
174 lira 30 kuruş kıymetinde olan altın· 
J:ı.nnı bozdurmak için Merkez Bankasına 
gitmiş, o gün vakit geç olduğundan boz
duraınamıştı. 

Ertesi gün Ali, çıkardığı bir kavgada 
Kczbanı yere vurmuş ve göğsüne çıka· 
rak gırtlağını sıkmağa baş!amıştı. Bunu 
kafi görmiyen katil Ayşenin getirdiği e
li!ktrik kordonunu kadıncağızın boğazına 
dclam1ş ve zavallı Kezbanı boğarak öl • 
diirmüştü. 

Sahidlerin ifadeleri 
Bugün iki celse aktedilmiştir. İfk 

cE-lsede Alinin komşuları bir çok şahi~
lı..rle tahkikatın ilk safhasında hazır bu
lunan müddeiumumi muavinlerinden Hı.i 
scyin dinlendiler. Şahidlerden Ömer oğlu 
İdris Alinin cinayetten sonra Kezbanın 
kaybolduğunu etrafa haber vererek eve 
uğramadığını söyledi. 

Reis (Aliye) - Kadını öldürdükten 
snnra etrafı aldatıyorsun öyle mi, diye 
S'Jrdu. 

Ali bu suale cevab vermedi. 
Muhakeme saat -un üç buçüğa 

sürdü. 
İkinci celse 

kadar 

Saat on beşte ikinci celse açıldı. Cina
yetin vaki olduğu mahaldeki komir.er 
Halid dinlendi. Komiser Halid dedi ki: 

- Tahkikat neticesinde edindiğim in~i
ba üzerine Kezbanın evde ölü olarak bu
lunduğunu iddia ettim. Bazı arkada§larla 
h<>raber Alinin evine gittik. Önce ııaza:-ı 
dikkatimizi bir sandık celbettl. Üzerin -

bir vergiye tabi tutulacağı zannedilmektedir 
lsv~ne\rre 19 (A.A.) - Beş milyar durmak için alınacak ted~irı.e:ın ted
ttıı Çre frank'ından fazla olduğu talı - kik edilmekte olduğu bıldırılmekte • 
)esn ~dilen İsviçredeki ecnebi serma - dir. . 
<!id~ın. bolluŞU hükllınet makamlarını ~ali mahfell~r.İsvıçr~ye sığınan ec-
~ bır endışeye sevkebnektedir. nebı sermayelerının şeklı ne olursa ol-

Bükreş 19 (A.A.) - Türkiye elçisi ile deki yorganları indirirken gözümüze "'an 
Romanya ticaret nazırı arasında pamuk , pıhtıları çarptı. Cinayetin evde yapıldığı 
mukavelesi bu sabah imza edilmıştir. Son anlaşılmış demekti. Sandığı kaldırdık. 
defa Türkiye ve Romanya arasında ak- Bl:- şey yoktu. Orta yerde eski bir itilim 

clti\ Sllıi bir tebliğde ecnebi altın ve sun bunlann hususi bir resme tabi tu
'~erinin 1sviçreye akınını dur - tu la cağını zannetmektedirler. 

~ataresho bugün · Romanya yeni 
elgrada gidiyor Kanunu esasisi 

~~Ükreş 19 (A.A.) - Tataresko yarın Bükreş 19 (A.A.) - Dün gece sarayda 
~ı:rada hareket edecektir. Nazır oracian 1 kralın riyasetinde toplanan nazırlar mec
ı-tıhtıi~e de uğnyarak ayın 24 ünde ls • Iisi yeni kanunu esasi projesini tedki!< et-

Ul<te bulunacaktır. miştir. 

tedilen ticaret anlaşması bu pamuk sn
tışı ile fi'li sahaya girmiş bulunuyo:. Bu 
sene zarfında iki memleket ticaret mü
nasebetlerinin evvelki senelere nazaran 
üç misli ge:niş1iyeceğine itimat etmek la
z1m gelir. 

Romanyada bir darbei 
hükumet teşebbüsü 

J\ Belgrnd 19 (Hususi) - Bükreşten ge· 
nkarada bir ltalyan Sahte altın sürücüler tevkif lPn h5bertcre göre polis bır aarbei hüku-

. • edi}di)er met teşebbüsü meydana çıkarmı~tır. Ha-
A.nka sergısı . 1 eket b:r manastırda hazırlanmakta ıdı. 

e~. lld ra 19 (Hususi) Ankara S,.rgi Ceylıan, 19 (Hususı) - Yakalandı-

1 
M&J"lastırda yaıpılan araştırmalarda bır 

tııhıtr e ayın yirmi birinci pazartesinden ğını bildirdiğim kalpazan v~ sahte al- çok mühim evrak ele geçirilmıştır. B. 
liit:ıı ~~. İtalya manzaralarını teşhir ey- tın ~i11 ücüsü. ~.izin kardeşı. ~erıınle j işle alilrudar olarak Romanyanın bırçv).; 
til"lni ır ~ergi açılacaktır. Sergi ayın Bekır ve Abırlınm de bu suçıa ıştırak- yc>rlcrindl:! tevkifat yapılmı~tıı . 
~Ut b Yedınc1 cumartesi gününe kad.'.ır Ieri olduğu aıı'aşılmış, onlar da yaka .1 - ----
~ tılunacaktır. lanmı~tır. Ycnidc~yaka1anan bu üç ki- S(Jvyet Kuh·p l:e.J eti 
Yettk" J • şi adliyeye vcı ilmişler, sorgularını ya- k t ld 
~ 1 talya Afrıkasında p:m sorgu hakimi her üçünün de tev- ur arı 1 

h /\.:~ 19 (A.A.) - Kabine, şarkt İtal- kifine karar vermiştir. Bu üç suçlu da Moskova 19 (A.A.) - Dört So\•yct ali· 
ltarll ~kasında müstakil bir deniz ve tevkif edilmiş, muhakemelerinin mev- mi. P~panin ve arkadaşları bugün Muı
' rn31ıdanlığı ihdası hakkındaki. ka- kuf o!orak yapılması kararlaştırılmış- man ve TainJr buz kıranları tarafından 

11\eyt taSVib etmiştir. lır. kurtarılmışlardır. 

duruyordu. Kilimi çekince altmda ta?.e 
topraklar ve etrafa saçılmış küller gö -
rtlldü. Bir keser bulduk. Toprağı kaz: -
ın&ğil başladık. Evvela koskoca bir taş 

ve taşın da altında maktul Kezbanın b~
c:ığını gördum. Tam bu anda Ali: cDurun 
h~kikati anlatacağım. Bu işi ben yaptt"'th 
dedi. 

iddianame 
Komıser Halidden sonra müddeiumu • 

mi muavini Zihni iddianamesini okudu. 
Bur.da cinayetin nasıl yapıldığını, Ali -
nm cürüm ortağı Ayşenin bir kutu içe
,.· inde elektrik kordonunu nasıl meyda
rn çıkardığını ve cınayetin ne suretle ika 
d mını, suç ortağı Ayşenm de 81, 22, 
.. cı maddenin ye-dinci bt>ndi mucib•m·e 
~ .. mını, suç ortağı Ayşenin ~~ q1 22, 
.?5 ve 69 uncu maddeler nazara alınmah 
·retile kanunun 296 ve 491 inci madde
rıne tevfikan tecziyesini ı.ı;tedi. 

Reis suçlulara bir diyecekleri olup ol
·wıdığını sordu. Ali ve Ayşe tahriren mü-
nfa3da bulunacaklarını söylediler. Mu
kcme 22 şubat salı günü saat dokuz 

b,ıcuğa bııakıldı. 

E 
• Dünyayı ayıran 

ideolojiler deeil, siyasi 
Ve iktısadi menfaatlerdir 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

fa lr müddettenbcri Avrupa O. 
l9J beraber bütün dünyayı ıkiyf 

ayırmış olduğu iddia edilen ideolojik aa· 
valar, mücadelelerine devam ccie ede bu· 
günkü dönüm noktasına ayak basmıı b~
lunuyorlar. Almanyanın Avusturya ile 
yaptığı son anlaşma, bu dönüm noktası· 
nın tarihi safhalarından birini kaydedi
yor. Hakikatte, bu ayrılık, başka sebeb
l<>rden doğuyor. Şurasını mutlak .surette 
hatırdan çıkarmamak lazımdır ki ideolo
ji birliği behemehal siyasi ve iktısadt 
menfaat birliğini istilzam etmez. Bundan 
ötürüdür ki bir rnüddettenberi dünyanuı 
ideolojik bakımdan ikiye bölünditğil 
iddiası da doğru bir izah değildir. Dün· 
yanın umumi manzarasına baktığımu 

z:ıman, orada gördüğümüz şudur: 
Bazı memleketler, kendilerine göre bir 

takım rejimler kabul etmişlerdir. Fakat 
bunlar. ikiye değil, üçe ayrılırlar. 

1 - Totaliter veya faşist rejim. 
2 - Demokrat rejim. 
3 - Komünist rejim. 
Totaliter bir rejimle demokrat bir re· 

jim arasında ne kadar az münasebet var
sa, demokrat bir rejimle komünist bir 
rejim arasında o derece müşabehet ve 
ıoünasebet azdır. Şu hale nazaran de
mokratik bir memleket, bir diğerinin fı 
~izm meyli gostermesinden hissen ne de
rece müteessir olursa komünist cereyana 
kaptırmasından dolayı da, o derece te
essür duyar. Demek oluyor ki, umum! 
siyasi vaziyeti ifade ederken kullanı1an ı 
bazı tabirler, vaziyeti bililtizam iğlik e.
der oluyorlar. ı 

Türkiye ile Sovyet Rusyanın rejimleri 
ayrı ayrıdır. Buna rağmen bu iki dev~\ 
yekdiğerile son derece dostturlar. Çün
kü, mütekabilen, yekdiğerinln kabul et. 
miş oldukları rejimler hakkında bilvası
ta veya bilavasıta herhangi bir müda· 
haleyi bcrveçhi peşin reddetmişlerdir. 
Kanaatime kalırsa, mJlletlerin karşılıklı 
münasebetleri mevzuu bahsolurken, va
ziyeti bu zaviyeden görmiye çalışmak 

Jazımdır. 

Eğer demokratik Fransa ile faşist İtal
ya rejim telakkilerini bertaraf ederek 
münasebetlerini sadece komşu varlıkla 
rın iktısadi ve siyasi telakkiler bakımın
dan tanzim etmeleri lazım geldiği esasa 
tJÖre bir düzene sokarlarsa, ortada rn& 
b 

sele kalmaz. Fakat coğrafi ~azı • 
yet, iktısadi münasebetler, bu iki 
.memleketi birer tabii rakib vaziyetin• 
sokuyorsa, Fransa ile İtalya ayni zaman
da faşist olsalar dahi bu ihtiliifh nokta· 
lar daima aralarında baki kalacakhr. De
mek oluyor ki dünyanın bugünkü vazi
yetini yaratan, rejim ihtilafları değil, 

menfaat ayrılıklarıdır. Bu itibarla yapıl· 
ması lazım gelen şey, bu ihtilaflara birer 
çare aramaktır. Eğer milıetler bu y'>k 
koyulur ve bu teşebbüslerinde samimi 
davranabilirlerse, davayı tyarı yarıya 

halletmiş olurlar. Aksi takdirde, her ha· 
reket, rnevcud suiniyeti teyid ve takviye 
"den bir husumet tezahüründen başka 

bir şey olmaz. İlanihaye düşmanlık jse, 

bir gün, elbette ki fi'li sahaya intikal e. 
den bir dövüşe müncer olur. Bu, ictinabı 
kabil olmıyan bir neticedir. 

Selim Ragıp E~ 

Denizde bir kadın cesedi 
bulundu 

Ortaköyde bir kömür deposunda gece 
brkçisi olan Cemal, zabıtaya müracaatla 
Kapuınpaşa yalısı önünde bir kadın etse. 
dı bulunduğunu haber vermiştir. Vak'ı 
yerine giden zabıta memurları ces~ı su
dan çık:ırmışlardır. Siyah elblı;eli ve kırk 
ynşlarında kadar olan kadının üzerindf 
hhviyetini gösterecek hiçbir vesika bu 
lunmamıştır . 
Kadının kazaen denize du.ştuQü z.ıcıneı 

d lmek•edir. 

Arşidük Otto nereye gitti 
Brüksel. 19 (Hususi) - Belçikada 

Brüksel civarında bir şatoda ikamet e. 
den Arşidük Otto habersizce ortadu 
k<lyholmuştur. Nereye gittijinden kim 
aenin mal\imatı yoktur. 



4 Sayfa 

yeni erbaşlar dün abideye Et fiatlan Ağırcezada bir cinayet 
elenk koydular Biraz yüksek davası sona erdi 

Ç Ucuzluk başladıktan sonra " . • . • • .ıde 
Bundan sonra gençlere mekteblerinde bir çay 1iy~feti yapıl. cak kontrol il_i 1 bir ~uddeıumurnı, suçlunun 18 yıl ha~~ı. ıcabettır~n. ~a di 
verildi ve yeni vazifelerinde muvaffakiyet temenni eciildi t .. .limatname l.azırlanıyor ıle c~zalan-ırıımasını, suçlu vekı.ı ıse beraetını ıste 

Y eTd d.mfz gedDcU erb~lan Takıimdeki ~ ruminde 
Deniz gedikli erbaş hazırlama okulunu l lebeler hep bir ağızdan İstiklal marşını 

bitiren mezunlar dün saat 15 de Taksim- aöylem1şlerdir. Bundan sonra okul direk
de Cumhuriyet Abidesine meraaimle çe - törü Abide defterine cDeniz gcdikli!eıi 

lenk koymuşlardır. cıımhuriyete bağlılıklarını teyid ederler• 

Et komisyonu dün de mesaisine devam Unkapanında kahveci Veliyi bıçaklıyarak 
etmiştir. Ucuzluk başladıktan sonra fiat öldüren ve karıSl Emineyi ağır yaralıyan 
kontrolünü yapmak üzere komisyon bir Abdullahın duruşması Ağırcezada son saf -

haya varmıştır. 
t<ılimatnamc hazırlamaktadır. Talimat - Suçlu Abdullah bir gece bir para mese _ 
name belediyeye verilecek, Şehır mecli • !esinden dolayı çıkan münazaa sonunda Ve
sınden geçirildikten sonra tatbik mev • Jiyi bıçaklıyarak yere yıktıktan sonra, mer
ki:ne konacaktır. keze ~aber vermeğe koşan karısını da ta -

Et fiatları geçen sene bu aylardaki klb etmiş, yaralamıştı. 
Müdrlelumumi Remzi, serdettiği müta -

fiatlardan yüksektir. Karaman ve <lağ • ıeasında . bıçak kınının suçlu uzerinde bu • 
;ıcın mezbahada kilosu 34, 45 arasında - lunması, şahldleriıı ifndelert, Abdullahın po
ciır. Kuzunun kilosu '50 kuruştan sat:l - Usleıln elinden kurtulmak için kendini de
maktadır. Kuzu henüz İstanbul piyasası- nlzc atması gibi sebeb ve delillerle suçu sa
na fazla mikdarda gelıneğe başlamamış· bit cörmüş ve ceza kanununun 448 inci mad 

desine gore tecziyesini istemiştir. 
tır, Gemlik ve Mudanyadan her seııe bol Dtinkü celsede. müdafaasını yapan ı;uç-
mikdarda gelen kuzular bu sene hcni1z 1 lu \ekili Cemil, suçlu Abdullahın kahveye 
İstanbul piyasasında görülmemiştir. Heı 260 Ura kadar sermaye koymak suretlle Ve
gün mezbahada kesilen kuzuların sayısı ll lle ortak olduğunu, fnknt aradan .. aylar 
b" ·ı b" b .. d d geçt,ğl halde temettu alo.mo.dığnn, ustelik 
ın ı e ın eş yuz arasın a ır. nişanlısına aid cihazın da Veli ve allesl ta -
Balıkesir ve havalisinin kuzuları sök:.i:ı ratındnn zaptedlldiğlnl soyledlkten sonra, 

etmedikten sonra İstanbulda bol mik • demlş~ir ki: 
d:ırda kuzu görülemiyeccklir. Piyasaya - Bıı vaziyet karşısında köydeki ailesine 
kuzunun az gelişi et fiatının düşmeme- dt" yardım edemez olmuştur. Karde,,leri ve 
sine saik olmaktadır. Fiat yu·· kseklig~ inin anaı11 sefalete düşmüşlerdir. Abdullah mer-

keze müracaat etmek zaruretinde kalmış, fa 
.rı!san ayına kadar devam edeceği t:mul- kat hl~ bir zaman bazusunun kudretinden 
maktadır. istifadeyi düşünmemiştir. 

Donanmaya iltihak edecek olan yeni ve yeni mezunlardan bir gedikli de: cBi
mezunlar öğle yemeğini okulda arka • ze, sevgili milletimize ettiğin aziz ema· Ekmek Narhı 

Son hMlseye Vell ile "karısının tahrikleri 
sebeb olmuştur. Ve!\ Abdullaha aıı-ır sözler 
söylmntş ve sonra da karısı ile beraber kü -
rekle üstüne hucum etmişlerdir. Müvekkl -
l!mlr. tevkifhanede bu yüzden burnundan 
ve kulaklarından kan gelmiştir. Bu tevkif -
han~ doktcırunun mahkemedeki şehadetne 
sabltUr. 

daşlarile beraber yemişler ve diğer smıf neti bütün canımızla koruyacağız. cüm· Değişme<Ji 
arkadaşlarile birlikte önde deniz bando- lelerini yazmışları ve defteri imzalamış· z· t B k . k'l 5 k 
IU olduğu halde Kasımpaşadan haıeket lardır. · 

1~~a ~? ~sı P~'a~~ya ı os~ · ~· .u. • 
ederek Şişhane - Tepebaı:ı ve İstiklal ru ~ san ım en ug ay arze 1gı ıç.ıı 

v Taksim abidesi önünd~ bir geçid r.e$~İ j buğday fiatlarındaki yükselme tcnıayüliı 
caddesini takiben Taksime gitmişlerdir. yapıldıktan sonra merasıme son verılmış durmuş, dün borsada pek hararetli nlış 
Taksimdeki merasimde İstanbul Merkez ve talebeler okula dönmüşlerdir. Okulda \·eriş de olmamıştır. Dün toplanan narh 
komutanı General İhsan Ilgaz, deniz ko- yeni mezunlara bir çay ziyafeti verilmiş, 1 komisyonu ekmek fiatlarını aynen ibk:ı 
mutanı yarbay Mahmud ve bir çok su- okul müdürü gediklilerin donanmadaki t!tıniştir. · 
baylar hazır bulunmuştur. Okul direk • vazifelerini anUitmJştır. Yeni erbaşlar --------
törü yarbay Hilmi Gökbaray hazırlanan arkadaşlarına ve hocalarına veda ettik- Dilencilerle 
çelengi abideye koymuş ve bu sırada ta- ten sonra kıt'alarına gitmişlerdir. Mücadeleye ba~lanıldı 

--------- Y' 

Siıbut delillerinin kuvve! hükmlyeslnln 
t:ıkdlrini mahkemenin vicdanına bırakıyo -
rum. Suç sabit görüıdüğü takdirde miivek
:CU1:nln 51 inci maddenin 2 inci bendine gö
re tecziyesini istiyorum. 

Müddeiumumi suçlunun 18 sene müddet
le hapsini istemlşU. Suçlu vek111 ise, bunun 
beraet olmadığı takdirde 3 sene 9 aya in -
dirilmesini istemektedir. 

Fakir talebeye 
yardım edilecek 

\Sağlam kunduralar 
damgalanacaK 

Dün Eminönü mıntakasmda 7 dilenci Sabiha Zekeriyar 1.1 açi 1 gı da va 
yakalnnarak Düşkünler evine gönderil • 
miş, ayrıca gene dilenmek suçundan ötü
rü yakalanan 7 çocuğun yaşları 10 dan 
aşağı olduğu için bunlann da velileri 
hakkında kanuni muameleye tevessül o

1stanbul vilayetinde yüz kırk ilk mck- Kunduracılar cemiyeti, son aylaı da pi-

Tan gazetesi muharrirlerinden Bayan Sa
bih!\ Zekeriya tarafından Cumhuriyet re -
fikirrJz aleyhine açılan davaya dün başlan .. 
mıştır. 

Sa ol ha Zekeriya da va arzuhıı.llnde tah -
kir edildiğin! beyan ne_, suçlunun tecziye -
sini ve 10 bin lira tazminatın kendisine ve-

tebde himaye heyeti vardır. Bu himaye yasada bollaşan çürük ayakkabı sürü • 
lunmuştur. 

heyetleri vasıtasile 2195 talebeye her 

gün öğle yemeği verilmektedir. Yakında 
himaye edilen çocukların sayısı zi) ade • 
leştirilecektir. Himaye heyetine viliıyet 

büdçesinden beş bin lira ayrılmıştır. Ti
caret ve Sanayi odası beş yüz, Emniyet 
Sandığı yüz lira teberrü etmiştir. Yüz 
kadar cemiyet ve mali müessese her 
yı; beşer yüz lira vermek suretile hima
ye heyetine aza kaydolunacaklardır. Mar~ 
ayı içinde müessese ve cemiyetlerin mü
messilleri ile valinin riyaseti a1tmda , 
Cmnhuriyet Halk Partisi vilayet 'Jina • 
sında toplanılacak bu işler görüşülecek, 

karara bağlanacaktır. 

müne mani olınak için tedbir almak üze
re faaliyete geçmiştir. Kunduralar için 

d.ıımga usulü ihdas olunacaktır. Kundu
r.ıcılar satılmak üzere hazırladıkları kun-

duralardan cemiyeti haberdar cdecekier
rlir. Cemiyetin memurları diıkkanları ge-

Poliste: 
rllmeslnl istemlşUr. 

Sabiha Zekerlyanın vekll1 ayni şeyi şt -
fah~n tekrarlamış ve bunu müteaklb Cum -

DOnkü vesaiti nakliye kazfllan hurlyet neşriyat Müdürü Hikmet Münifln 
.. sorgusuna geçilmiştir. 

Şotor Rnmazanın ldareslndek! 2282 nu . - Hikmet Müntr bir fikir munnkaşası olan 
maralı otomobi~ Bakırcılardan geçerken Şuk 1 :ı.e rl atm Cumhuriyet tarafından müdafaa 
ru isminde blrısine çarparak karnından ve ş Y ' ğ .. 

zecek, kunduraları muayene edecek, sağ- b ,. d t hrk 11 tt 1 maksadlle yapıldı mı soylemlş, meseleyi da 
.. .. acn.,ın an e 1 e sure e yara amıştır. ha esaslı tedklk ederek cevab verebllmesl i-

lam bulduklarını damgalıyacak, çuruk • 1 Yaralı Cerrnhpaşa hastanesine kaldın! - 1 '"hl t rtl si r· ç!n kcnd sine mu e ve me ni istemiştir. 
lerin piyasaya sevkedilmesine bu suretle mış. ~o or yakalanmıştır. İddh makamı, sorgu için usulen mühlet 
mani olacaktır. . 1 * ~atman Şevketin ld:ıre:~lnde 315 numa- verllcmiyeceğlnl söylemiştir. 

.. . • ! rnlı trumvny arabası ile şofor Mustafanın. ı- Hikmet Münlfin vekili dün mahkemede 
Bu sayede muşterı kunduracılar cem;- dnre ettiği 713 numaralı hususi otomobll Is- bul tı N ti d hk h , ti 

1 unamamış r. ~ e ce e ma eme eye 
yetinin damgasını gördüğü ayakkabınm ' Liklfıl raddesinde çarpışmışlar, her iklsl de suçlunun neşriyatı tedklk edip müdafaasını 

hasara uğramıştır. ' 
s:ığlam damgasız ayakkabının da rürül· * B lkt d t 6 .. 1 i hazırlaması için, duruşmayı tallk etmiştir. 

• , • "Ş" a~ a o uran u eyman smlnde 
olduğunu kolayca anlıyabilecektir. bir şahı~ Emlnönünden geçerken sfirücü Ah- Müddeiumumi ile icra reisi 

Himaye heyetleri menfaatine 23 ni - Cemiyetin damgasının şekli ilan edilc-
medin idaresindeki 3011 numaralı yük ara-
basırıın sadmesıne maruz kalarak sağ ba - Ankaraya gidiyorlar 

cek, halkın kunduracılardan üzerinde bu 

d:ımgayı taşıyan ayakkabıları aramaları 

kolaylaştınlacaktır. Bu husustaki tedki-

sa:nda bir balo verilecektir. Halkevlerı 
sosyal yardım kollarının bu işle olan ala
kalarının tanzimi için gelecek hafta Par
tide bir toplantı daha yapılacaktır. 

Orta mekteb, lise, san'at ve mua!lim kat devam etmektedir. Kunduraların 
mekteblerinde de himaye heyetleri ku- damgalanmasını kunduracılar koopera • 
rJlacak, fakir talebeye yardım edilecek- tifi üzerine almak üzere cemiyete mü -
tir. racaat etmiştir. • 

cağındnn yaralanmış, suçlu yakalanmıştır. 
Dün Haliçdc denize düşen kadın• 
lardan biri hastaneye kaldınldı 

İstanbul müddeiumumisi Hikmet Onat 1-
le İstanbul lcra relsi Hamdi bugün Anka -
raya hareket edeceklerdfr. Miiddelumuml 1-
le icra reisinin Ankarada birkaç gün knla-, 

bll• 
cakları, bu arada adllye işleri etrafınd~te • 
zı temaslar yapılacağı tahmin edllrne te • 
dlr. Bu arada icra daireleri hakkında 
maslar olması muhtemeldir. 'd 
lstanbul hapishanesi kaldırı. 1 

· 1ub:ırt11 Istanbul hapishanesi bugünden bMıta 
kaldırılmıştır. Mahkumlar cezalarını 
hapishanelerde çekeceklerdir. ak • 

Bir kısmı da şlmdllik tevklfho.neye n 

~cekttr. ~·- _ _____.--" 

Top/anlılar : 
9aıatasarayhlar cemiyeti kongr~iill 
GaJ:ıtasarnylılar Cemiyeti kongresi taS' 

yapılmış, raporların okunmasından ve 1 rs· 
viblnden sonra yeni idare hey'etl seçlıtı 
pılmıştır. 5,ıııı 

Reisliğe Naci Turaç, 1klnc1 reısıtğe rııl' 
Oogcn, muhasebeciliğe Baha, veznedll IJCd• 
H~yln Melih Bilgen, umuml kftUbltğe r~ 
ri Glridlloğlu, balıklara da RaSib 'J'U 55(!1. 
İsmail, ~eşld Ayda, Sadreddin va1tı1. ıiuıııl 
Hasan Ustünyell, m!irak.lbllğe Müfid 
seçilmişlerdir. ıır· 

Büyüklerimize kongrenin tazımıertnill~e • 
zına karar verilerek toplantıya nıhayet 
rllmlştlr. ot 
Ziraat kongresine rapor hazırla01!oıı· 

Ankarada toplanacak Büyük Ziraat bl • 
gresinP İstanbul Sanayi ve Ticaret erbll tc9 
nın dileklerini hazırlamak üzere yapıtııll 
lantılar devam etmektedir. ~· 

Diln de tiftik ve yapağı üzerine iŞ fJ ~ 
lar Ticaret Odasında toplano.rak "eril .. 
rapar etrafında görüşmüşlerdir. d!Jl~e 

Pirinç ve çeltik fabrikatörleri neı 
de Oct?.ca tedklkat yaptınlmakt~ 

111 111 111111111 

.. 111...11 

111111111 

Şehir Tiyatro•" 
Dr.tm kısınıntftı d' 

Bugnn s<lat 15.30 dS 

;;·~···~ iJ~1 
Dram 5 Perde .etJ 

Yaz m: Henrik lb' 
,-e 

Komedi kısmı: BugOn satıt 16.S:> dP 

S O~u(J; sn~;·~ ~asi 
Komedi 4 perde ~ 

BALK OPEBE'l'I 
8 

25 Şubat Ctıfllbııtf 
gecesi 26 şııdOJ 
Cumartesi gOJl 

11 
matine 'JiJfBııf~ 

' 

Uyatr\>sunda, ~ 50' 
~ içinde Kadıkö} sı.ı· 

~~"' re'-'ya BeşiktııŞ ıtı ,, , pgıt 

nd park, Pa 0111· 
......_...."'--""'" Kurtuluş tiyıılt 

nnda temsillerine bıışlıyo.::.,_./ 

ERTUtiRUL SADi TE~ l1 
'l' 1 Y A 'I' R O ;, 

Yarın ge06 ,.8 ) 
(Kadıköy • soro})) 

Salı ( B } ırl\Mdllrl 
Çarşamba : (Qsıt0• 

< ~ v RE ;n;;ıre·) 
WlLLIAM POWELL'i11 

CAROL LOMBARD 
ile çevirdiği ~n gnzel filıni Haydatpaşa lisesinin çayı 

Diinkü nüshamızda Hnllçde Clball lske -
lesi civarında bir sandal kazası olduğunu, 
yolcuıann denize dökülüp yetişen sandalcı -
lar ta rafından kurtarıldığını yazmıştık. Yol
culard<ın Şazlmend ismindeki kadın !azla 
su yuttuğundan dolayı baygın ve ifadeye 
gayr!muktedlr bir halde Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. Diğer dört yolcunun sıhhaUe
rl yerindedir. 

Bir kavın pencereden düşerek öldü, LÜKS HAVA'T-~;ı 
sl\Ş 

Haydarpaşa llseal mezunları şerefine m ekteb idaresi dün Tokatliyanda bir çay 
vermiştir. Bu toplantıda dansedilmiş ve salon eğlentileri tertib olunmuştur. Bu 
vesile ile mezun talebelerin grup haUnrJ e bir resmini dercediyoruz. 

Taksimde Sıraselvllerde 40 yaşlarında 
Yani kızı Marika kazaen pencereden düşe -
rek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Beyoğlu 
Belediye hastanesinde ölmüştür. Müddeiu -
mumi muavinlerinden Orhan Könl tahklka
hı el koymuştur. , 

CHARLES BOYER tarafından 
yaratılan 

Fransızca sözlü. Bu Çarşamba 

SÜMER Sinemasıııdll 

BORA 
MELEK sinemasında devam ediyor 

lıave olarak: ISTANBUL SENFONiSi. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

~ i ~ı ~ ~ ~::; ;:R:{: p A R rseşlıur E··~ •t:UeE ~ti y o rı 
görenleri eğıendirlyor, Parisin eğlence ve gece alemleri - nefis mevzu - gUzel mOzik. 

~------•TOR K Sinemasında Bugün saat 11 de tenzilatlı matine~----.......-



Sayfa 5 

~-----------------------------------~..,...-----------------------------------------------------8 ıvas elektrik santralı Gönende 
Yakacak 

s. ... belediyeye geçecek Fiatları ucuzladı T 
S,.,as (Ru..1:usi) -
~11~ 933 Yılının 11 
tı1tııa da elektrik ı • 

Y ozgatta bir yılda mühim 
afıa işleri aşarıldı 

() ' kavuşmuştu. 
~(tr;ı .. ~danberı, e • 
n_ ""' ı · 
"t! ld Şl, belediyı°' ta ar · tafıtıd eı hususiyl.? 
~en b' an teşekkül 
fıııdarı ır .birlik tara • 
lııeı..t ıdare edil • 
ı: "eyd· 
~llıııı ı. Şehir rnec-
tın~ .. son ictimala .. 

dan et~~t ~işi. tar~fın. 
do§rud rık ışlerınin 

Gönen (Hususi) - Odun ve kömür 
fiatları tamamen tabii halini almıştır. 
Bugün, eskiden olduğundan daha çok 
yüklü bulunan bir araba odun bir bu
çuk - iki liraya, en birinci meşe kömü
rü de kilosu iki kuruşa satılmaktadır. 

Koyun eti 40, sığır eti 30 kuruşa sa
tıln.aktadır. Kömürün kilosunu iki ku
ruşa sahın köylünün et ve ekmek altnak 
hususunda rastlndıklan zorluk şu kü
çük mukayeseden epeyce anlaşılabilir. 

Kocnköpriiııün tamiri isteniyor 

Yozğad ( Hu • r----,,,.,,,...,.......,,..,,.,~., 

susi ) - Yozgad -

da bir yılda bir 
çok işler başarıl • 

rruştır. Bu arada , 

Yerköy yolu üzı.! 

rinde 5432 metre 
kırma taşı, 384 

metre bılakaj, 4178 

metre kırma tlŞJ 

mıştır. 433 mebc Yo:ı:gH husu.t muhucbo 

f 
tamamlanmıştır. Merkezde ilk mektob • 
lere devam eden talebenin sayısı 1287 
dir. Merkez ve nahiye köylerinde beş sı
nıflı dokuz, üç sınıflı yedi mekteb bulun • 
maktadır. Bunlara devam eden talebe 
mikdarı 1159 kadardır. Boğazliyan kaza· 
sındaki on bir üç sınıflı ve on üç beş sı· 
nıflı ilk mekteblerde 2037 talebe oku • 
maktadır. Maden kazasında on bir üç s1-
:uflı, dört beş sınıflı ilk mekteb ve 1163 
talebe, Sorgun kazasında on üç üç sınıflı. 
beş beş sınıflı mektebde 1388 talebe ba· 
lurunaktadır. 

Bnytarlık işleri ~ ediy an doğruya 
'deye devri hu. . 
~tı-1~ bir takrir Belediyeye geçecek olan Sıvas elek tnk santTalı 

Gönenin batısından akan Kocaçay 
üstünde Kocaköprü denilen bir köprü 
vardır ki çok uzundur. Bu köprü, epey
dir tamir görmediği için delik deşik ol
muş. son günlerde de göçmek tehlikesi 
göstermcğe başlamıştır. Hergün yüz
lerle, pazar günlE!rinde de binlerle va
tandaşın üzerinden geçtiği bu köprü
nün tamirini bu civar halkı dört gözle 
beklemektedir. 

mik'abı taş kırıl - miidürü Miiııip 

mıştır. Bir buçuk metre genişliğinde bir 
menfez inşa edilmiş; 750 metre harçlı 

duvar, 1156 metre mik'abı toprak hafri· 
yatı, 1498 metre mik'abı da imla ameli
yesi yapılmıştır. 

Vilayet baytar deposunda muhtelif at 
ve merkep a~ gır lan vardır. Bunlarla vi· 
Hiyet dahilindeki hayvanların nesilleri 
ıslah olunmaktadır. 

lrı~a b: 
1
bu takrir müzakere edildikten ehemmiyetli vıe hararetli hayvan alım 

~L lt j~· 8 
1JUI ed 

1 
g~ .belediyeye devri ittifakla satımı olmuştur. Bu yıl zarfında, 1801 Vilayet atelyesine daha geniş mikyasta 

çalışılması için tahsisat konmuştur. ı.. tl'ltli~ ll'lıştır. Vilayet umumi mec1isi at, 29 katır, 287 manda, 130 boğa, 4114 
-eJedıy kabul ettiği takdirde birlik inek, 8170 öküz, 370 dana, 37790 koyun, 
~telli:Ye devredilecek, belediye hususi 5349 kuzu, 28735 keçi, 9127 oğlak alınıp 
~~>'ecek 4~ bin liralık hissesini 15 senede satılmıştır. Bunlar, cem'an 97671 baş et· 
~~ va~ır. mektcdir. Gönende sürek avı 

Yozgad, Sorgun yolunda 1000 metre 
kırma taş, 2864 metre bılakaj ve silindiraj 
yapılmış, 5034 metre taş ferş edilmiş, 2,5 
metre genişliğinde bir menfez açılmış, 

bir köprü tamir edilmiştir. 

Sıhhnt işleri 
Hastane yeni binasında çalışmağa baş

lamış, Avrupada stajlarını. ikmal eden 
dahiliye, nisaiye ve rontgen mütehassıs .. 
!arı dönmüştür. Bir sene içinde vilayet 
hastanesinde 63 büyük ve 110 küçüle a· 
meliyat muvaffakiyetle bn.~rılmış, 907 
hnsta parasız teda ;ri edilmiştir. 

~ "'arid:et tahakkuk ederse, belediye- Yeni belediye nizamnamesini memur-
\'vep, b tı d .. a artacak, belediye, daha 

Gönende kaymakam Asaf Yalçının 
teşviki \'e Halkevi köycülük şubesi rei
si Nevzad Akgüngör ile orman memur
J:ırın1n iştiraki ile Güdümü ormanla -
rında memurlar ve köylüler tarafından 
büyük bir sürek avı yapılmıştır. Avda 
18 domuz vurulrr,uştur. O gün köylü 
ile bir arada bir kır yemeği yenilmiş, 
belediye reisi Fahri Çınar köylülere 
~ilah ve cephane vernüştir. 

Bunlardan başka 482 toprak hafriyatı, 
4000 imla ameliyatı yapılmıştır. Sorgun 
maden yolunda 3443 metre tulunda kır
ma taş, 118 bılakaj silindiraj meydana 
getirilmiş, 2595 kırma taş vazedilmiştir. 
1596 metre mik'ibı taş ihzar edilmiş, 

bir aded beş metre genişliğinde köprü 
yaptınlmıştır. Boğazliyan yolu 1590 met
re kırma taşa, 594 metre tulunda bilakaj 
silindiraja kavuşmuştur. 1145 metre taş 
tefriş olunmuştur. 1480 metre mik'ab taş 
ihzar edilmiştir. 

~ \'U~d ir budceyle daha iyi iş ve eser· lara anlatmak ve lazım gelen izahat ve-
~lır e getirmek imkanlarını bula- r~lmek üzere, belediyede bir kurs açıl· 
1 • 
~~ llıarttan 't'b hatt 1 ı aren, Çetinkaya-Divrik 

teıı~uı:1da, bilet tarifelerinde yüzde 
ltı~la at Yapılacaktır. 
~da ;1~ Yıllık balosu sübaylar yur
'(l)~tur erilıniş, çok nezih ve t>ğlenceJi 
~ehfr ~e . 

mıştır. Kursu, encümen azasından Baki 

Bilgutay idare etmektedir. 

Şarkışlada da, bu yıl, Nafıa Vekaleti 
tarafından hazırlatılan projeye göre bir 

mektep binası yapılacaktır . 

Sıvasta iki mektep yaptınlıyor 
~lfla d cıvarında açılan ulus okul-
'll ikisi~~aın edenlerin imtihanları mar- Kültür Bakanlığı tarafından Sıvasta 

n· e Yapılacaktır. büyük bir kız enstitüsü ile bir orta okul 

Gönen köylerine katip tayin edildi 
Nüfusu binden fazla olan her köye 

ve binden az olan her dört köye bir ka
tip tahsisi Dahiliye Vekaletinden bil
dirilmesi üzerine alırunası lazım gelen 
on b:r kfıtit için bir müsabaka imtihanı 
açılmıştır. Bu imtihana 83 talip çık -
mışhr. Bunlar arasında orta tahsilini 
tam veya yanın yapmış olanlar da var
dır. 8.3 talip arasından imtihanda en iyi 
derece :ılaıılardan on biri, on beşer lira 
:tylıkla işlerine başlamışlardır. 

Kültür işleri 

Vilayet, hususi muhasebesinin büdce
sindcki gelir yekunu beş yüz bin füa .. 
dır. Vali Fevzi Gürel, maarif, nafıa hat. 
ta vesaire işleri ile yakından alakadar 
olmakta ve çalışmaktadır. Hususi muha
sebede mühim bir çalışma müşahede e
dilmekte, tahsilat işi çok muntazam yü• 
rümektedir. Hususi muhasebe müdüril 
Münip bu yıl büdcesini muvaffakiyetll 
bir şekilde tanzim ve idaTe etmektedir. 
Bazı inşaat dolayısile zayıflıyan Yozgad 
hususi muhasebesi bu yıl fevkalade tahsi
sata kavuşmuş ve bütün masraflar hariç 
iki yüz bin lira kasasında varidat fazıası 
olarak bulundurulmuştur. 

Ceçe~t 
9
f ı1lık hnyvnn satış1an yaptırılacaktır. Bu haber şehirde sevınç 

l\e 1 y~, ıçinde P•'.'.'7::!...~"~ • 
Maarif işlerinde Yozgad vila.yeti ileri 

gitmiştir. Köy mektebleri inşaatına y:ır
dım maksadile büdceye iki bin lira kon· 
muş, bu mikdarın 1450 lirası sarfedilmiş
tir. Yerköy ve Sorgun mekteblerinin in
şalarına dair ihale yakında yapılacaktır. 

Ye 11..'J, kendıne ı l(an beledıgesi 
~ tışen bir genç istikraz 
Qll.'atkiir Yapacak 

Merkezdeki beş ilk mektebin tamirleri 
Yozgadda havalar düzelmiş, çok mile. 

darda yağan karlar erimiştir. 

~ 

'ıı >._. ehtn.ed ve mermerden işlcdifli 
~ı.tıa~ıa. A.tatürk büstü 

~elen tk(liususi) - Mübadil göç-
~ır- €en ehrned isminde 2 3 yaşın· 

h tı bir\~.an'atkar Atatürkün rner
~ ~ .\tatiiru.~:ünü yapmıştır. Bu genç 
~ tq ş."'e 11'1 kun resmine baka baka 

'ıS1Isiı b~Vaffak olmuştur. Hamisiz 
ıı· genç olan san'atkar ese-

Van (Hususi) - Vilayet umum! mec- Köylüler bir tahsildarı dövdüler 
lisi t.oplantılaı~?a başlamıştır. j Balıkesir maliye tahsildarlarınci:m 
Şehırde soa gunlerde havalar çok açık Fahri Yağcılar nahiyesinde tahsilat için 

ve gilzel gitmektedir. Buraya gelen ha- bulunduğu sırada bazı kimselerin teca
beı lcre göre Bitlisle - Tatvan arasında vüzüne uğramıştır. 

1 yağan karın mikdan bir metreyi geç- Bu nahiyeden Yusuf oğlu Halil, Hali-
l r.ıiştit-. Hakkari yolunda da kar fırtı- lin karısı Atile, Mehmed kızı Kamile ve 
nası de~am etmektedir. Karnilenin kardPşi Ayşe vergi borçlarını 

İlk okullardaki yoksul yavrulan ko-
1 
vermek istemediklerinden tahsildar bun

rumak gayesile burada bir cemiyet ku- lar hakkında haciz kararı kesmiştir. 
rulmuş ve faaliyete geçmiştir. Cemiyet Tahsildarın bu hareketine kızan JfaliJ 
hergün elli çocuğa sıcak yemek ver - ile üç kadın ellerine geçirdikleri sopa ve 
mcktedir. taşlarla tahsildarı ve köy muhtan Rama

Burada bütün ceın,iyetı'lerin başlan zam ·bir hayli dövmüşler ve muhtehf 
I!leMur olduklanndan cemiyetlerde ha- yerlerinden ağır surette !Yaralamışlar. 
kiki canlılık görülemektedir. dır. Mütecavıizler yakalanmış, adliyeye 

Belediye şehrin çok mühim olan içme teslim ediln'ıişlerdir. 
suyunu temin i~in 50 bin liralık bir is- ------

Memlekette spor 

tikraz yapmağa karar vermiştir. Bu is- Bir köylü karısııı öldilrdU 
tik:ıız]a şehir yakinindeki Zcrnabat su- Bandırma (Hususi) - Halkevi spor J Biga İdman yurdmıun yeni idare heyeti 
yu şehre getirilecektir. Balıkesir (Hususi~. -:- Çağış nahiye- 1 kolunun daveti üzerine buraya gelen K3· Bıga İdman yurdu kongresi toplanmış, 

sinin Ovabayındır koyunde Hakkı kı- ~ sımpaşa spor birliği güreşçilerile Halkevi ı yeni idare heyeti reisliğine tapu memuru 
rini teşhir ederek kendisi için bir hami zı 25 yaşlarında Havvayı geceleyin a- güreş takımı arasında, Ordu evi salonun- Etem, katipliğe zabıt katibi Mustafa, vez
ı:ıramaktadır. Bu hamiden dileği de ralarında çıkan bir kavgada kocası İs- da ve kalabalık bir seyirci kütlesi önün- nedarlığa tüccardan İbrahim Semaiş, i· 
kendisini güzel san'atlar akademisine mail bıçakla karnından, vücudünün de müsabakalar yapılmıştır. Her iki ta- darc memurluğuna saatçi Ali, azalıkla· 
göndermek ve orada tahsilini ikmale muhteHf yerlerinden ağır ve tehlikeli raf da, tuşla, üçer galibiyet kazanmış- !'a avukat Ali Niyazi, tüccardan Receb 
vardım etmektir. surette yaralamıştır. Feryadına gelen lardır. Resimde, iki taraf güreşcileri bir İkiz seçilmişlerdir. 
- Bu genç san'atkar resimlerine baka- köyli.iler kadını hastaneye kaldırmış - arada görülmektedir. Bandmna _ Çanakkale talebeleri 
mk Atatürkün böyle bir kaç heykelini Jarsa da Havva aldığı yaraların tesiri - Adnpa7.amıd~ giircş müsabaRası ''olcybol mnçı 
dnha yapmış, muhtelif jandarma kal- le ölmüştür. Karısını ya~aladık!an son- Adapazarı (Hususi) - Burada Gençay Çanakkale orta okul talebelerinden 26 
rakolfarına ve muhtelif köylere hediye ra kaçan İsmail Balıkesıre baglı As • spor klübü menfaatine İzmit İdman yur- kişilik bir grup başlarında okul direk
etrni~tir. lantepecik köyünde yakalanmıştır. dunun iştirakile Halkevi salonunda gü. törü Kemal Batu ve yar direktör Zıhnl 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil reş müsabakaları tertrp edfüniştir. İ9- Erinç olduğu hnlde Necati bey öğretmen 
tasyon civarında spor sahası yapılmak ü- okulunu ziyaret etmek üzere Balıkesire 
zere alınan arazinin plan ve muamelesi bir seyahat yapmışlardır. Bandırma or
ikmal edilerek vilayete gönderilmiş, fa. ta okulundan da 15 talebe Balıkesire 

işit~im .•. Halbuki kutu gibi bir 
evdi, manzar~ da &üze.l· 
dl 

Hasan Bey - Fakat ev· 
de rahat, huzur yoktu. 

- Neden Hasan Bey? .. 
Hasan Bey - Komşu • 

nun karısı her gün yeni bir 
elbise ile ıokağa çıkıyoı·
cul 

kat henüz bir netice alınmamıştır. gitmi tir. Takb !er Bal"kcsirde Necati 
Tokat - Erbaa maçı bey öğretm n okulunda misafir edilmiş· 

Toknt-Erbaa gençlerı arasında bir !ııt- l rdir. ş r f'l,frine e ~ lencPler tertip edil. 
bol ma ı yapılmış, Erbaalılar maçı '1-2 rr.· tir. Bandırma tal heleri ile Çanakka-
kazanmışl~rdır. 1:? talPb eri aı ı da voleybol maçı ya-

Bursahlarln yapılan ınaclar pılmış b rab re kalınmı~tır. Talebaler 
M. Kemalpa ada Bursa Dura~por genç- Balıkesırde iki gün kaldıktan sonrn yer

leri ile M. Kemalpaşa gençleri arasında leı ine dönmüşlerdir. 
bir maç yapılmış, ınnçı :puraspor 2-1 ka- Nişantnşı _ İzmit maçı 
zanmıştır. Balıkesir muallim mektebi İzmit (Hu usi) - Nişantaşı birin -
!ntbolcüleri ile Bursa lisesi gençleri ar~- ci takımile İzmit Akyeşil a:B» takımla· 
sında yapılan maç da lise takımının 3-2 rı arasındaki hususi maçı 1 - O Nişan-
galibiyeti ile neticelenmiştir. taşı takınu knzanmıştır. 
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MUADELE Şair, nereye 
gidiyorsun ? Tanıştırıyorlar: 

- Şair Hazım Hüsnü, Süha Tekin, bu 
fU, şu bu .. 

- Memnun olduk!. diyoruz. 

Ertesi gün gazetelerde şöyle bir yazı 
çıkıyor: 

cMemlekette artık şair yetişmiyo~, sc
nelerdenberi şiir namına bir hareket yok 
vesaire vesaire ... 

Gene tanıştırıyorlar: 
- A vrupada makine mühendisliğinde 

ihtisas yapmış Bay Necati.. Amerikada 
ziraat tahsil etmiş ve doktorasını ver • 
:r.ılş. Bay Ali, Sorbonda ikmali tahsil et
miş, Bay Ahmed. 

Ertesi gün gene gazetelerde şöyle bir 
yazı çıkıyor: 

cFilanca müessese .filanca iş için Av -
rupada bir ecnebi makine mühendisi fa-, 
lanca İ§ için Amerikadan bir ecnebi :zi -

raat mütehassıSL. Ve şu iş için de Fran
sadan bir ecnebi mütehassısı getirtecek
tir.> 

Gene tanıştırıyorlar: 
- Meşhur bestekarlardan Bay Hü -

snmeddin, Bay Salim, Bay Şeref! 
Ertesi gün gene gazetelerde şöyle bir 

yazı çıkıyor: 

cEcnebi memleketlerde musiki tahsili 
daha ilk mektebden başlar, bu tarzda ye
tiştirilen çocuklar arasından büyük mu
sikişinaslar, büyük bestekarlar meydana 
çıkıyor. Halbuki bizde musikiye hiç e -
hemmiyet verilmiyor. Bu Yüzden tabia
We bestekar da yetişmiyor.> 

Yazan: Halid Fahr~ Ozansoy 
Bir an için, bütün dünyadaki şairlerin 

S.:!.Sini kendi sesimde toplıyarak, Abdül
hak Hamidin meşhur Tarık'ındaki fer· 
yadla haykırıyorum: 
. - Şair, nereden gelmiş, nereye gidi
yorsun? 

Bir zamanlar yemyeşil, bakir orman
lar senin uzletindi ve o uzlette ilhamın 
taze filizler ve çiçekler gibi açılıyordu. 
Bahçelerde güller sana gülümsüyor, bül
büller senin için ötüyor, doğular ve ba

* Sayın kariim, bu güç muadcleyi 
hir türlü halledemiyorum. Acaba 
halledebi1ir misin, biraz da sen 
bakayım! 

ben tılar senin hayaline renk ve ışıktan de
metler saçıyordu. Mehtap ta, fecir de 

SE:n st:nin içindir. Bu romantik dekor 
dilşlin 

İsmet Hıı.lU.Si 

içinde ve bu romantik ufuklar karşısın-
da ilk çağların mülhitleri gibi yalnız ta
biate inanıyor ve tabiate tapıyordım. 

C Orman Servet imiz J -
Milli ormanlarımızı 
nasıl işleteceğiz? 

""' * * Ormanla.Tunızı tam teıelı.küllü İflelme kıt' aları haline getirJilıl"', 
aonra, hem imar oe hem de iatihsal yapan birer iktiaadi rnii~ifl 

kıymetli varlığile karıı karfıya balanacağı.z • 

Yazan: M. Yener 

ı- B u n 1 a r ı b i l ı' yor m u ;· d ı· n ı· z" -. ~~~~:ıe:~vj:ak~:ği::~ :ı~:e~i:ü~üc;~:~ 
I_ 1 

-' ;:~:~ı~~ ~: ~:!in~: t~:~ı:y:~~~;~~~ 
1ngiliz lirasmın ismi neden Filler ölmek azere iken neden dolaşan haya1 ve esatir göllerine baka· 

sterlindir ? kayboluyorlar ? rak ince ve hüzünlü mısralarını fısılda-

İn 
\ \ I 

11 
• dm. Sonra bu devir de geçti ve artık ma-

gi1iz lirasının ' / Hindistanda ve kine medeniyetinin gürültüsü içinde nıa· 

lin> dir, biliyor - " olarak yaş<yan fil. ~ ~ Iarm üstünde serseri ve avare kaldm. ~ adı niçin cSter- ~ "~ ""' Afrikada başıboş~ bedinden kovulan dinsiz gibi asfalt yel-

musunuz? Çünkü ~ · ?,', lerin ihtiyarhk ne- '\...._ , Şimdi sazın< taştan taşa vurup her par· Devlet qıetmesine ilk açılacak Safranbolu büyük düz.ormcınlanndan bir ~ İngiliz ve İskoç -:, '/ ticesi ölümlerini ç:ısından bir gönül iniltisi çıkarsan da Yeni orman kanununa göre me:mleke-ı ğundan dağ köylerimiz onnaJl ijl~ krallıkları birlc.ş· gören kimse yok- dinliyen yok! Ormanlarm ve korularm timizde kurulacak olan Orman İşletme çalışmağa ve noksan kazançıarı"' j~' 
meden evvel, İs· tur. Çünkü bu ~l(if(i' aşk yuvası kuytularında kaim kundurah teşkiliitı AVrupa memleketlerinde asır • dan telafiye mecburdur. işlctJll• ~,ııt' 
koç parası, Edim- hayvanlar, hayat- avaklar son menekşeleri çiğniyor ve il· larca evvel kurulmw;tur. ViıluA Avrnpa liitımız dağ köylülerine iş vererel< ,,;ı' 
burg civarında, !arının sonlarına ham periled hıçkırıklı pınar başlarında memleketlerinde Devlet işletme şekilleri kazanduacak, onlara nakil ve ~ 
cSterling> şato· doğru ortadan birdenbire kaybolmakta· saçlarını suya sark<tarak ve başlarını iki başka başka ıse de bunlardan memleke - 'alan satın alarak dağüacak, 1 ~ ıl 
sunda basılırdı. d>rlar. elleri arasında sıkarak ağlaş.yorlar! Belli timizde en uygun gelen şekil aranılmış yerlerde zer'iyatını, dağ<nık oıst' fıı'' 
Bu isim, yaşamış ve yabancılar arasın- Ba21larına göre liller, şimdiye kadar ki muztribdirler ve belli ki bir şeyden ve onun tatbiki faydalı görülmüştür. yapmalarım menedecek ve kÖ1Je~ ~ 
da Sterlin diye ve yanlış olarak telaf- meçhul kalmış gizli bir noktaya gidiyor korkmuşlardır. Neden korkuyorlar? ih- Ormanlarımızın şehir ve kasabalardan rinde hem kazanç yolundan ve 
fuz edilmekte bulurunuştur. ve ömürlerini orada tamamlıvorlar. Ba· timal aşağ>da, asfalt yolda kim bilir 53• uzakta olması ve bugünkü orman teşki • içtimai bak<mdnn müessir ola~· .Jt 

• zıla:ına göre ise yaşlı filler su. içmek için aite kaç kilometre yol alan otomobillerin 11tımmn da şehirlerde merkezileştirıl • Dağ köylerimizin çok fakir ~~ nehırlere giriyor ve sularm cereyanına tekerlek ve korna seslerinden ... Bu ses· miş bulunması teknik adamlanmmn or• raklarınm azlığından ve dağuU""' ,;ıı'1' 
Dolar kelimesinin menşei nedir 7 kapdarak sürükleniyorlar. Bu sırada ler onlara sükUnu ihliil edilen bir hülya manlar üzerinde müessir olmasına ve va. başka sarp olan dağlık arazid• ~ 

Amedkan para- hayvana saldıran timsahlar fili parçalı- iileminin kabusu gibi ürpermeler veriyor zifelerini !ay.kile b-·abilmesine en " de müşkülôtından mütcvemtlir. a~~ sına esas olan do- yorlar ve böylece cereyan eden faciarnn ve sen de, zavallı şair, sen de eski gün;e- gel olmaktadu. Ormanlanrruz içinde bi· bkalarda köylerimizi ziraatten •1~*-
lann neden bu is- izi tamamen kayboluyorlar. Sıcak mm- rini, yıllannı, eski asırlarını düşünerek nalarımız ve teşkilôtım« olmaması tek _ ormancılık işlerine bağlamak. •'~ ~ 
mi ald<ğını biliyor takalarda serbest yaş< yan fillerin ak,. ağlıyorsun! nik memurlarımızın uzun müddet or • beyhude siiy sarf etmesine mu<•~ olfl' 
musunuz? Bunun hetlerinin meçhul kalması, işte bu iki 1 Ağlıyor.un .. fakat sosinde eski tc>ir n.anda kalmalarına ve ormanların tabii mancılıkta normal bir mesaiye "'ca-.'I' 
sebebi şudur: sebebe atfolunuyor. kalmam<şl Sazında tellerin Iurıkl Ve sllz· şartlarım ve bünyelerini tedkik etmeğe mal bir kazanca kavw;turrnak ol' tJl""' 

Harbden evvel e lerin, hayallerin gibi, artık çok mazi ko· meydan bırakmamaktadır. İstihsal balunundan orman işi< ~,ı kliğıd para pek az BülUn dü d •· kuyor! Halbuki yeni insana yeni sesler, Ormancılık ;ancak ormanlar içinde ku· nin hedefi; orman mahsullerlı<i b•"' ~ kullanılıyordu. A· • • • nya a On ulr milyon yeni sözler ve yeni tesirler lfıZlm ... Sen· r~lacak teşekküller tesisat, fenni yollar, de ol.arak hazırlamak ve orınaD ~"".' kışının parmak izi almmıstır se bunu yaratamıyorsun. r.ıdanlıklar ve_ nih_ayet. teknik memurlara harıcınd.e pı.yasaya arzetmektil"· d" :~ 
merikada da öyle idi. Amerikalılar dolar ··" "' Londra zabıta- ' - Vakıa biliyorum, bana diyeceksin ki: ımar ve tanzim ışlerınde verilecek sala_ kasyon ışlen ormancılık mevzu_. 

yapmak için lazım olan gümüşu·· Alman· 1 · · d 'f d h" t aııs· ı c d d .ıı sının istatistikle- c çımız e ırat erecede yeni san'at cerc· ıye ve t ısat a mümkün olabilir. Hal- ı erece e yer tutar. IY. 
rine göre, bütün yanları uyandıranlar, fülüristler, dada· buki işletme teşkillitm< kurmadan teknik İşletme teşkiliitımızın yuka..ı:ç "' 

yanın Johaşimtal denilen ve gümüşü çok 
saf olan bir madenden satın alıyorlardı. 

Bu gümüşe Johaşiıntaler ismi vermyor

du. Fakat kelime uzun olduğu için ihti· 

dünyada curum istler ve daha böyle nice yeni şekil ve ifa· memurlarımızın bu bakımdan müessir edılen hedefleri kendisine düşetl 
işliyerek parmak de tarzları yaratanlar da varı. ohnalarına imkôn yoktur. zıfe halinde toplanabilir. si"ı ~ 
i z 1 e r i alınmış Heyhat ki öyle .. bunlar da nr. Fa'<at işletme teşkilôtımmn birinci hedefi . 1 - İşletme tcşkillitınuzın 'l 
kimselerin sayısı ( 11) milyondur. Yal· yaptıkları sadece bir gösteriş ve bel!<i de orman mühendislerimlri dalma kendile- <şletme sermayesinin numarala• 
niz ( 1922) de, Londra zabıtasının elin- bir sayıklamadır. Nasıl ki işte bütün r;ne verilen orman mm ta kasile başbaşa sı. .. eri' ( 
deki parmak izlerinin sayısı (529_

566
) dünya yüzünde bunların da sesleri ve bırakmak ve kendisİfli bu mıntakanın 2 - Orman civarındaki köyl•

1 

idi. Bu rakam her sene (20) bin mik- jestleri yavaş yavaş kayboluyor, ~trnfla- mnranı, fenni işletilmesi, fenni tesisat vü lıştırılarak kazandırılması. ısJsl'" 
ra çevirdi. darında artnıaktachr. nnda bir zamanlar bidkmiş olan mlitc· ende getirilmesi saliihiyetlerile müceh _ 3 .- Ormanlarımızın imar ve 1"' 
===~=============~~======~======~ c~~skafil~ff ~~lüpd~ılrymveher h"bir~w~a~mıclH~ç~ışma- ~m~~k~arhmudmil~~ - şey gene aslına dönüyor. O asıl da sen- farına imkan temin etmektir. Y~ . şa?ıslar elinde işletilen o~8"' 

sara uğradı ve Taler ismini aldı ve za
manla da, Amerikalıların kelimeleri bu

rtı."l.dan telaffuz itiyadları, Taleri, Dola-

SLERI 
"Müteverrim erlıeh 
Karısından ayrılmak 
Mecburiyetinde mi?,, 

Bana bunu Trabzonlu bir erkek 
oxuyucuır. soruyor. Anlattığı uzun 
bir faciadır, fakat iki üç satırla hü
lfısa edilebilir. Diyor ki: 

- cBen epeyce müddettenberi bir 
hastalık geçiriyorum. Zafiyet di -
yorlardı. Nihayet adını koydular, Ye
rem dediler. Ölümden korkmuyo -
rum. Biraz evvel biraz sonra hep gi
deceğiz, kaderim böyle imiş, ne ya
palım? Fakat gencim ve genç bir ka-
nm var. Onu da aşılamak istemem. 
Heni.iz hnkikati kendisi,..c söyleme -
dim. fakat sevdiğim halde ayrılma -
yı düşünüyorum. Yalnız mütereddi
diın, henüz karar veremedim. Ne 
dersiniz?• • 

İlk tavsiyem bu gence bedbinli -
ğe kapılmamasını söylemek olacak -
tır. 

Benim çok iyi tanıdığım bir aile
nin genç bir erkek çocuğu vardı, ha
yatını yakından takib ettiğim ıçın 
bilirim. Biraz da içkinin, suiistima -
lin, fazl<ı seriütteessi.ir olmanın te -
sirile verem oldu, kısa bir zaman i-

çincle zafı ve mütemadi öksürüğü i
le l~o~·ku veı ecek hale gelmişti. Ken
d:sı:ıı Pcşte..:ıe bir sanatoryoma yol _ 
ladık. Pa~a!ı ~ir yer de değildi. Ay
da l 20 Türk lırası ile idare edebili _ 
yordu. 6 ay kaldı. Buraya geldiği za
ımın ° kudc.ıi."' değişmişti ki kendisini 
tanıyamadık. Bir sene İstanbulda 
k~l~ı, .!şi gücile meşgul oldu, tekrar 
gıt1.ı. Uç ay kaldı. Geldiği zaman ev
Jc~e müsaudesini de almıştı. Ev
len~Iı ... 

. Bu hikayenin bir de sonu vardır 
kı onu burada nakle lüzum görml.i _ 
yor~ın .. Söylemek istediğim şey ve _ 
remın ılk, hatta ikinci devresinde 
tedavisi kabil olduğudur. 

Cocuğum. 11ektubundan anladı -
ğıma göre zengin bir aileye mensup 
bulunuyorsun, bu tedavi şeklini sen 
de !ntbik edebilirsin. Hatta karını 

da alıp götürebilirsin. Eğer asılan -
mışsa a~ılanmıştır. Tedavi mUdde -
tini birlikde geçireceksiniz, demek
tır. Derhal ayrılmayı düşünmeni doğ 
ru bulmuyorum. 

• Nazillide Bayan «S. D. j,, ye: 
. Hiç değilse bir ay daha bekleyi -

n!z. Bu meselede sabırsızlık göster -
menin intihar etmekten farkı yok -
tur. TEYZE 

sin, samimi, gösterişsiz tabiatin çocuğu Türkiyedeki bütün orman mıntak~an bırıncı hedef yalnız konulan s ııı"; 
0lan sen! .. Yalnız niçin biraz kendine nı böyle parçalara ayırarak tam te ek : n~n numaralandırılması oımasıııB jjÇ~ 
çekidüzen vermiyorsun? Niçin sazının a- küllü işletme kıt'aları haline getird~kten bıl .devlet işletmesinin ikinci .;e ~~ 
hengine yeni bir ses ilave etmiyorsun? .. r;rmra ormanlarımızda hem imar ve hem vazıfeleri hiç şüphe yok ki beıfl~ • / 

Niçin yeni hayatın maddi çehresi karşı- de istihsal yapan birer iktısadi müesse _ leket .?rn:.an:ılı~ın: !1ikseltece1' \f1JŞıııt1 
sında sen de taş kesiliyor ve yeni bir he- senin kıymetli varlığile karşı karşıya de dag koylulerırnızı refaha/. 
yecanla sarsılmıyorsun? b lu w c:ıktır. u nacagız. -·---·--· ······-· ·--· . f 
Deınek ki bugünkü hayata dünkünrkn Bundan başka gerek şehirler civarında Halkevi koııgreJerı dol-" .J' 

farklı, fakat garabetten uzak bir se3 ge- kurulacak fidanlıklar ve gerek bazı §C _ Eminönü Balkevinden: Miiddetl eti 'f 
t.irecek yerde, meyus, başını önüne eğip hirler etrafında tesis edilecek ağaçlama· vlmtı şube komitelerinin yeni seçuııl,P ~ S'.lsmaktasın. ğıda yazılı tarihlerde CağaioğIUild f 

D h k d lar için kurulacak teşkilat ta ayrıca yeni kez binam .. ızda. yapılacaktır. d"~' ·~ 
a a ne a ar susacaksın? Şiirsiz ha- ormanlar vücude getirmiye çalışacakt!r. Sayın uyelerimizin bu ııftnırrtıZl _;ııJıı" 

yatın ne boş. ne kuru ve ne tatsız bir su- Orman işletme te5kilatımız yalnız or - ı·ine k2bul ederek gününde şubt?ıe.. ~ 
rükleniş olduğunu sade kendin mi acı manların ümranına ve fenni şe- çimlerine iştirakleri rica olunur. ~ f 
?.cı düşüneceksin? Haydi silkin, şair, bu kilde işletilmesi üzerinde mües • Ar şubesi: 21 Şubat pazartesi, pil. t,et1t (, düşünceyi muhitine de yay ve bir tek . olmıyacak, Edetıy.:ıt Şubesi: 22 şubat salı, OÖ5~~ d .;ıır ayni zamanda or- besi: 23 şubat çarşamba, sosyal ~~ ~ 

erin, yü~sek şai~ ~ısraının çok defa bin manların içinde ve civarındaki dağ besi: 24 şubat perşembe, Halit pe ~( 
~~dyo sesı?de~ u_~tun ol~u~una bizi C!e köyleri için de bir kalkınma vasıtası o- ve Kunları ~ubesl: 25 şubat cuınllı sP"r qr 
ı..andır. Ta ki dunya, şıırsız ve şairsiz l ıacaktır. Dağ kövlerimizin toprakları az Sergiler Şubesi: 28 şubat pazarteS

1
1af1" 

kalmasın t Halid Fahri Ozansoy ı V':! tarlalarının r;ndımanı gayri ka· fı' oldu besi: ı mart salı, Kltnps:ıray <1e besi: 2 mart çarşamba, saat 17 SO· 

Yeni;;,~ Bacaksızın maskaralıkları :--

.0 ·tV 

~ 

' 



~ubat 

Avrupa nereye gidiyor? 
(B<ı§ tarafı 1 inci sayfada) 

t.ı~nrı istanbulda bulunup da mütale -
Jııııı~ kınnet ftl'dlflmiz başmuharrir Ye 

•lllıı: l'lerin eevablannı aşıa.ğıd:ı bulacak -

Ul.zımdır ki, bugünün şartlan içinde harbden 
en uzak bulunduğumuzu sandığımız gtin, 
harbe en çok yakınlaşmış anlar olabillr. 
Bu scbeble, bu suale, en sall'lWyetll devlet 
adamları dahi güç eevab vereblllrler. Kat't 
bir şey söylemek, hafiflik olur. 

SON POSTA 

Şehrimize gelen 
Başvekil, Hariciye 
Vekili Atatürke 
mülaki oldular 

(Baştarafı linci ıayfcıda) 

Sayfa ı ı 

İngiliz kabinesi, Hitler bugün 
nutkunu söylerken topla yor 

da İtalyanın noktai nazarlarını bi'dırrnekr 
ten sarahaten imtina etmıştır. 

Yunus Nadi diyor ki Muharrem Feyzi diyor ki 
l'trı(~hurtyet) arkadaşımızın bllfDluhar - Cumhuriyet refikimizin CSiya.91 tcmal sü-

1 
unus Nadi diyor kJ.· .....ı ı ki 

Başvekil ve Hariciye Vekili Acar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
müzakere edilecektir: İspanya meselesi, 
İngiliz aleyhtan propaganda meselesı ve 
A vusturyada hadis olan yeni vaziyet. 

Londra 19 - Gazeteler, bugün 0g!e • 
dC'n sonra kabinenin fevkalade toplantı· 
sına müttefıkan çok büyük ehemm"yct 
vermektedir. Filhakika, gazetelerin kny. 
dettiklerine göre, hafta tatili esnasınc!ı 

toplantı yapmak suretile an'ane hılafın • 
da harekeı etmek, ancak çok ciddi kn • 
rnrlar alınması lüzumu ile tefsir oluna • 
bilir. 

tunu) muharriri Muharrem Fe,."' d yor : 
l1iıı - Avusturyanm Almanya ile birleşme- ı _ Avusturyanın Almanya lle birleşmesi 
ictın lnuhakkak değil, ötedenberl gayrtkablll ve nihayet fstlklAII gibi hususi varlığını da 
znas ap addediyorum. Başka hiç bir sebeb ol- kaybetmesi mukadderdi. Elli küsur milyon 
bara Avusturyayı lktısadi vaziyet buna 1c- nüfuslu Avusturya imparatorluğu Macarls -
tııncıatderdı. Schober'in başvekilliği zama - tr.n krallığı ile beraber siyasi, askeri ve lk -
tıır i bu adamın Almanya iktısad nazırı tısadi müstakil bir varlık idi. 

motörüne binerek Dolınabahçe sarayı
na çıkmışlar ve Atatürk'e tazimlerini 
arzettikten sonra Perapalas oteline git 
mişlerdir. 

Kabine bugün tekrar toplanıyor 
Londra 19 (Hususi) - Kabine yann 

saat 13 de tekrar toplanarak, Hitlerin irad 
E'deceği nutku müteakib alınması icab e
den tedbir ve kararlan ittihaz edecektir. 

tıu ç Y\ls arasında yapılan gümrük ittihadı Toprnğının yedide altısını kaybeden ve 
llJ ~ası iltihakın ehemmiyetli bir adımı- nii!usu altı buçuğa inen bu Alman mem -
l:u;şktı etmişti. O zaman buna Fransanın Jekettnın lktısadi cihetten yaşayabilmesi ve 
t1nee euı nıüdahaleslle Milletler Cemlye - sıya.si ve askeri noktadan Alman olmıyan 
!'12 eı!ı1ürnanaat edilmiş olduğunu hatırla - yabancı bir devletin idaresi yahud nüfuzu 
t&tıa dl muslihane bir surette peyderpey altına girmeme.~ için piyasam geniş ve ns -
Ceıtu lckuk edecek bir birleşmeye Milletler kerf ve ı,;lynsl nüfuzu faik Almanya devle -
~ 1 Yet!. rnürnanant etmez. İngiltere, harb - iJne lltllınkı zanır1 olmuştur. 
te an! Almanya tarafından cebir ve şidde- Avusturyayn daim hakim olan kntollk 
böy~liracao.t eclilmekslzin tahakkuk edecek papazları ve Habsburg saltanatındaki men -
rtle~ bir birleşmeye kuvvetle müdahale et- fnat ve anı unutrunıya.n iki zümre, harlede
trund ~e Çoktan karar vermiştir. Sulh bakı- lrl devletlerin yardımı ile buna mani olmak 
ltıktı an bunun dediğimiz şarUar dahlllnde istiyorlardı. Beynelmilel ahvalin müsaadesln
YO!ı:t bulduğu takdirde büyük bir mftnası den bUM!tnde HIUer zaruri olan neticeyi el
harbur. 'Yanı bu scbebden dolayı acele bir de etmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras, akşama kadar 
Perapalasda meşgul olmuşlar ve müte
akiben Dolmabahçe sarayına giderex 
Atntürk"e mülaki olmuşlardır. 

Balkan Antantı konseyi ayın yirmi 
beşinde Ankarada toplanacağından Baş 
Vekil Celal Bayarla Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arasın yarın akşam An
karaya dönmeleri muhtemeldir. 

Toplantı 3 saat sürdü 
Londra 19 (A.A.) - Kabinenin fevka

lAde toplantısı saat 18,20 de nihayet bul
muştur. Müzakereler 3 saat 20 dakika sür
müştür. 

Kral sekizinci Edvardın istifasından • 
beri bundan uzun bir kabine toplantısı 

yapılmamıştı. 

Paris ne düşünüyor? 
Par! .. 19 CA.A.) - Gazeteler bilhassa Lon· 

drnda vukua gelen diplomatik goruşmelcrle 
r.lCşguJ olmaktadırlar. Gazetelerin ekscri:ı:l 
diln yapılan bu göruşmeler neticesinin. A -
vmıturya meselesi ile nliikadar olarak Frnn· 
sa ve İngilterenJn bJrllkde yapac.ıkl rı blr 
protesto neticesini vereceğini umid etmek .. 
tedlrler 

Maliye Vekili de geldi 

Kabine yarın pazar olmasına rağmen, 
öğleden sonra saat 13 de tekrar topla • 
nacaktır. 

Beynelmilel vaziyet görüşiildü 

~b ÇJktnaz. Meğer kJ İtalya bunu kendi İk! Alman memleketinin birleşmesi hem 
cııılk ına bir mesele yapa, ki ona da ~m - t!l.bU hem de bugün emrivaki olduğundan 
Ia1ı:a.d ihtimal görülmüyor. Meselenin bizi a- beynelmilel politikayı sarsmayacak ve Ren 

ar eden htç bir tıı.rafı yoktur. havzasının işgali gibi hazmedllecektlr. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı dün An
karadan şehrimize gelmiştir. Bir iki 
gürı kaldıktan sonra Ankaraya döne -
cektir. 

Suriyede hoşnudsuzluk ve 
Muhale/ et gittikçe artıyor 

Londra 20 (Radyo) - İngiliz kabine • 
sinin dünkü fevkalade toplantısı 12 se • 
n.:'denberi ilk defa olarak yapılan fevka
lade toplantılardan biridir. Toplantıda 
beynelmilel vaziyet görüşülmüştür. 

Parfs S01r gazetesi, «R<raslı bir me ele var 
sa o da şudur: Londra knt'ıycn un kani -
dlr ki, merkezi Avrupada en vnhlm hadise
lere mani olmak için, İngiltere lle İtalya a
rasında bugun mevcud suitefchhuml rl ıza... 
le etmek liızımdır. Ancak bu şartlndır k1 
İngiltere merketJ Avrupa işlerinde şimdlld 
seyirci vaziyetinden sıyrıJnrnk başka blr sı
yast:t takib edebllir.:ıı 

lir 2 - Çekoslovakyanın Almanyaya müca- 2 - Çekoslovakyanın uç buçuk milyon tu-
deıuf lllaU garbt tarafları hakikaten Alman tnn Alman unsuru; Almanyanın hududuna 
'Oç ecek kııdar çok Almanla meskündur: muttasıl Siidet havaUslnde yaşar. Şimdiki 
bıı :uYontuk bir Almnn kütlesi, Almanya Cumhurrelsl Beneş İsvlçredekJ Almıınlar gi
llıııh tiyijk rnlkdnrlı Almıın eknlllyeti için i:ıi Südet Almanlarının tam muhtariyete ka
(it tar bir idare istiyor. Çekoslovakya ken- vuş::ıcağını vaktlle devleUere vlidetmlştl. 
ııı istiklal ve tamamlyetine halel vemılyen 1 Hltler dııhl Lord Ho.llfax'e bundan başka 
t~'lartekariıkJnra tnra!tar olduğunu mü _ bir şey ı~temedlğlnl söylemişti Çekoslovakya 
bn eren söylemektedir. Oradaki ihtllfıt'a da y>ı bir. federal devlet hallnl derhal alarak 
, Yolda bir hal şekll bulunabileceği kuv _ Alm~nıar ile bir milyon Macara ve diğer un-
etıe llınua olunabllir. snrlo.ra Kanton şeklinde muhtariyet vere -

3 _ A cek yahud Almanya ordusuna dayanarak 
lçlrıe d vrupa bilhassa son üç senedenberi zorla bunu tahakkuk ettirecektir. O zaman 
illin dij~~ı~ kara~lıkdnn kurtulmadı ki 0 - Çeklerin de istlkhill tehllkeye girecektir. 
htutA e bugunü nrnsındn fark aranma Çekoslova•:ynnın Fransa ve SOvyet Rusya 
)an ~~ ı:lunabllsin. Avrupa, kabına sı~ma- ve Küçii!ı: İttıdfın iki rızası ne müttefik bu -
ae devanı yun kaynadlb"l kaznna benzemek- lunmasına rağmen inhilal bulması bence bir 
Ştıuru.0 edip gidiyor. A"!"Upa, Avrupalılık Avrupa harbi doğurmıyacaktır. 
l'etı '<eu;:ııe kaybetmiştir. Ingtıterenln kuv- 3 - Avrupanın bugünkü Taziyeti düne na 
t111Je ken~hur "inadı ufukda bir baskı te - z:ıran daha karanlık değildir. Biç olmazsa 
~oltan lnl gosterlp du~masa, bu knzan poWika tabii seyrini bulmuş ve istikrar yo-

taşıu.ak çorbaya doncrdl. Junu tutmmıtur. Fakat tabii hududlann ha-
Ası m Us diyor ki riclnc do~ru ve Avrupanın rnfıvazenesini te-

nr mellnden boıncak surette genişlemek hare -
lıı dl urun) refikimizin başmuharriri Asım ket ve te~ebbüsleri ynpılacnk olursa bir Av-

ı Yor kl: rupa harbinin çıkması muhakkaktır. Lftkin 
!et it- Bu işle en fazla alf\kadar olan dev - gerek otoriter, gerek demokrat devletlerin ba 

aıyad . • 
<\~lııs• ır. Halbuki bugun ItnJya manevı şmda bulunanlar çok ihtiyatla hareket et -
•eıce u kabuı etmiş bir vaziyettedir. Ev - tiklerinden bir Avrupa harbi çıkacak kadar 
llııcıu en Ufak bir hfıdlse üzerine şimal hu - sarsıntıya meydan verecekleri beklenme -
~ ıa~l asker yığnn İtalya bugün tamamı - mcllcllr. Anlnşmnk ve uzlaşmak temayülü u
tı.ın h ayd bir vaziyet takınmıştır. İngiltere- mumiyctle da.ha kuvveUldlr. 
~r ~attı hareketi ise bllhassa bu fikri ok
l'e(e.•taııyettedir. Binaenaleyh böyle bir ha-

ie llaltı bir harb vesilesi yapmıyacaktır. 
~tlın nce §imdi asıl mesele, acaba Roma -
'ııaııcıı lrıihveri kalacak mı, kalmıyacak mı? 

r. 
2 - Al >1ıııı11d rnanyanm Avusturya lle birleşmek 

'eıt attı~ adımın n.tıslert ve avakibl gö
t.~ en ikinci bir teşebbüse giri§eceğini 
~ tin~ etmem. Mn.amaflh Hltlerln bu ayın 
terıtlr e söyliyeceğl mühim nutuk vaziyeti 
~ .\. edecektır. Maamn!lh Çekoslovakya -
~. l V'Usturya olmadığını da unutmamalı -
~c11r~ Almanynnın böyle bir fıkrt olduğu 
'ake bu yakmlıırda hakikat .sahasına çı-

3 lstıyeceğlnl de ummuyorum. 
ele ~ "4\'l"upanın bugünkü vaz!yetJ herhal
~b ı:nııktır. Mnamafih bu yakınlarda blr 
~t oıa hılkesı yoktur. Çünkü bnrb yapabllc
"ll'Utee n hareket, Almanya ile İtalyanın 
t\thınd olarak Avrupanın şarkında veya 

13orı a lnfllCık etmeleridir. 
bıt 'ltllh hA.dlseJer bence doğrudan doğruya 

verde buhran,, meselesidir. 

Muhittin e·rgen diyor ki 
~·-'Sarı "tttı l>osta, dan arkadaşımız Muhittin 

l diyor ki: 

!~ ~ ~et, birleşeceklerdir. Fakat, bugün 
~lldatnanynnın müsald sayacağı başka bir 
~-~ ba · A VUsturyn, Prusyanın kendlslne 
""'\ blbnQladıtı küçük Alman hududlannm 
'lııı b enı kaçıncısı olmaya mahkilmdur. 
~ lı~ ldısenın hnrb çılmrmıyacağınıı. kanl
ıı._ l\rıtı.n itöre nıli.nasına gellnpe; ben Balkan 

1)1 a~ bir zaruret olduğunu bugün da-
2....... Yorum. 

~~ttırı!i3Yle bir hareketi yakın zaman için 
b~ l'arırsaYnlıyorum. Bu takdirde netice 

3 b\I Yol · llarbi Almanya açmak istese 
~ ....... .\ dan gitmez zannederim. 
~ı~ l:ar:rupanın hnll elbet bugün dünden 

11 f!ecı1r.~lıkt.r. Dünyada umumi tanzim 
S ~kçe daha karanlık olacaktır. 

, 'Sa" ehın Ragıp diyor ki 
b; ıi•-:Posta, arkadaşımız Selim Ragıp 

l 1 -.ror kJ • 
~ ....... .\ . 
~cııtlttıl:a~ turya ile AJmanyanın birleşme
' ~en Uk erdir. Hoş, bu birleşmenin daha 
~r;;;~ .\'fr adımı ntılmışbr. Bunun mfuıa
ltt. !len lı::Utıup da kuvveUl ve mütecan.Ls blr 

~ ite &ör:sının vücud bulması demek -
>ıı.ıı -.... c k rnruıası da gene budur. 
ıılııı ~e b!rJı:~ovatya hududlnrJ içinde yaşa
l'ı~ bôlt statri ll'lllyonu bulan Almanlara hu
~ ~le bi tcrnını bakımından Almanya
ha~11~llı. tıır ~1~şebbüse girişmesine ihtimal 

3 etın hnr ak hareketine değil, böyle bir 
'....._ lıütu b do~uracn{tı muhakkakdır. 

a~rıy n zevahir hnrbden uzaklaştı~ı -
or. F'aknt, şunu unutmamak 

Omer Rıza diyor ki 
Tan gnzetcsınden Ömer Rıza diyor ki: 
1 - Almanya ile Avusturyanın birleşme

ye doğru gittikleri muhakkaktır. Bunun da 
mli.nn.sı, Almanyanın, Almanya haricinde 
bulunan butün AlmanJnrı Relch içinde top
lamak slvasetlııl sonuna kadar götüreceği -
dlr. Yani bundan sonra sıranın, Çekoslovak
ve daha sonra da bugün İtalyanın elln -
de bulunan Tyrol Almanlarına gelmesini bek 
l:?mek lnzımdır. Bu suretle Almanya yakın -
da bir taraftan İtalya, bir tarafdan da Bal -
knnfarl:ı. komşu olacak demektir. 

2 - AJmanyanm Çekoslovak.yaya karşı 
bir hareket yapması beklenmekle beraber 
bu hareketin çok tehlikeli olduğu da aşikftr
dır. Çunkü Çckoslofakya, btr t.nraftan Sov -
yet Rusya ne karşılıklı yardım paktı lle mer 
but olduğu gibi bir taranan da Fransa lle 
ara.'iında böyle bir pakt vardır. Bu itibarin 
Çckoslovakynnın tamamiyetine karşı vuku 
bıılacnk her hareket, buyOk bir harb aça -
bilir. Al"Tlanynnın bu vaziyet karşısında me
seleyi dnha başka bir şekilde halletmesi ve 
oradn yaşayan Almanlara sadece bir muh -
tarlyet temin ederek meseleyi blr neticeye 
bağl:ıma.c;ı ümld olunur. 

3 - Dünyanın bugünkü vaziyet! daha ka
ranlık değil, daha vazıh sayılmak gerektir. 
Çünkü halledilecek meseleler tebellür et -
mektedlr. Ve bu meselelerin sulh yollle hal 
imkfinları da kendini göstermektedir. Netice 
olarak büyfik bir harb, yakın olmasa gerek
tir d!yeblllrlm. Meşru emelleri tatmin yolu 
tutulursa ve gallb, mağlllp zihniyetinden vnz 
geçlllrse lınrb gayet uznk bir istikbale ka -
JabUlr. 

E1;ki ziraat vekili 
Sabri Toprağı 
Kaybetlill 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lekete, muhtelif tarihlerde mühim hiz -
metlerde bulunan değerli saylavın ölü -
mü, vaktin geç olmasına rağmen çabuk 
şuyu bulmuş, her tarafta acı ile karşı • 
lanmıştır. 

Sabri Toprak bir müddettenberi 'kal
binden rahatsızdı. Bir kaç gün şiddetli 

bir krız geçirmiş, iki gün evvel de Al • 
man hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 
Cenazesi yarın saat on birde kaldırıla -
cak ve namazı Teşvikiyede kılındıktan 

sonra ebedi istirahatgahına tevdi edile • 
ccktir. Kederdide ailesine taziyetlerimi
zi bildiririz. 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Almanlar nasıl karşıladılar? Alnıanyada Avustury:ılılnr 

~ilen bir içtima çok dikkate layıktır. 
Içtimaı tertib eden de Ali Buzo ismin • 
de bir Kürddür. İçtimada Şamın her 
zümresine mensup bir çok ileri gelen 
insan bulunmuş ve içtima büyük bir 
nümayiş mahiyetini al~tır. 

İçtimada evvela Mevllıd, sonra da 
Doktor Abdurrahman Şehbenderin Mı 
sırdan gönderdıği bir mektub okun -
muştur. Hazır olanlar tarafından bü -
yük bir dikkat ve hatta heyecan ile 
dinlenmiş olan mektub nihayet bulun
ca hep bir ağızdan cAllahüekber> ses
leri yükselmiştir. 

Londra 20 (Radyo) - Alınan matbuatı 
İngiliz kabinesinin fevkalade toplantı • 
sına büyük bir ehemmiyet vermektedır. 

Chamberlnin ile Eden arasında 
Londra 19 (A.A.) - Chamberlainm 

bugünkü cumartesi günü mutad hilafı • 
na kabineyi toplanınağa davet etmesi 
b~vekil ile hariciye nazırı arasında ih
tilaf çıktığına dair dolaşan şayialar hak
kında birbirini nakzeden haberler de -
veran etmesine sebeb olmuştur. 

Berlln, 19 Avusturya DaW ... 
hye ve Emniyet Nazın Selss İnqnrt'm 
Berllnl ziyaretinden sonrn da iyi 
nınl\ımat nlan mehnfilden Mrenlldlğlnı 
ı;ore Almanyayn iltica etmiş olan Avu tur -
ynhlnrın kiıtıe halinde tekrar Avusturyaya 
duı:merl derpiş edilmiş değildir. 

Almanyadakl mfiltecller meselesi Selss i
le Alman polis teşkllnt reisi Himınler ara -
sında bu sureUe halledilmiştir. Hal tarzını 
HILler de tasvlt. etmiştir. 

Bu mektub bugünkü Suriye hüku
metinin takib ettiği siyasete karşı bir 
ithrunnamedir. Bu siyasetin bir saf -
hası Hatay meselesinde .. tezahür edi -
yor. Şehbender, hiikfımeti bu işde si.i
kut ile itham ederek mektubunda: cHa 
tay Suriyeden ayı·ılıp gidiyor da sanki 
Sancak yamyamlar memleketinde meç 
hul bir kıt'a imiş gibi, Suriyede kim -
se ağzını acınıyor! Suriyenin sükfıtu, 
Fransanın Tiirklere bu Sancağı peşkeş 
çekme siyasetini teyidden başka bir 
şey ifade edenıez!• diyor. 

Mektub okwıduktan sonra içtimada 
hazır bulunanlar Kahirede Doktor Şeh 
bendere sadakat ve bağlılık ifade eden 
bir telgraf yazmışlardır. İçtima dağıl
dıktan sonra taharri memurları Balu -
nun evine gelerek gerek kendisini ve 
gerek içtimaın mürettibi olan Buzo'vu 
alıp karakola götürmüşler ve muvak • 
kat<m tevkif etmişlerdir. 

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri 
için bu, mühim bir hadise oldu. Zabı
ta mevkuflan salıvermemek istedi, 
onların taraftarlan da muhtelif hey -
etler halinde lazım gelen makamlarda 
şiddetli protestolarda bulundular. Ne
ticede iki mevkuf da tahliye edildi. 

Muhaliflerle hükfunet taraftarları 
arasında vaziyet çok gergindir. HükU
met taraftarlar1 günden güne .kuvvet
lerini kaybetmekte ve muhalifler ço -
ğalmaktadır. Suriyenin yeni hadiselere 
doğru gittiği muhakkaktır. 

iskcndcrun l\liiftüsü döndü 
Ankara, 19 (Hususi) - Birkaç gün

denberi şehrimizde bulunan İskende -
run Müftüsü Abdülhamid Hayyat To -
ros eksprcsile mem]eketıne dönmüş -
tür. 

ırayıp Sovpet 
Diplomatı işi 
Merahlı safhat!a 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Butenko rolü bir beyaz muhafız tara· 

fından oynanmaktadır. Ve neşredilım 
fotograflar da Butenkonun fotograflnrı 
d"ğildir. 

Butenko ile Mosko\'ada tahsil etmiş o
lan Rornadaki Sovyet sefaretinin katibi 
Butenkonun oturduğu söylenen otele üç 
k<>re girmeğe teşebbüs etmiş ise de dip -
lomat vesikasına rağmen otele sokulma
mıştır. Katib bu vaziyet karşısında dün
ya matbuat mümessillerine müracaat e
derek kendilerinden Butenkoyu görme
lerini istemiştir. Fakat faşist makamlr,n 
Butenkonun yerine geçen adamı Roma • 
dan uzaklaştırmışlardı-r. (A.A ) 

Romanın cevabı 

Roma 19 (A.A.) - .Messagero gazetesı, 

Reuterin muhabiri bu haberlerin büyiik 
bir ihti) atla karşılanmağa devam edil • 
mesi lazım geldiğini ehemmıyetle lcay • 
detmcktedir. 

Başvekili tanıyanlar, kendisinin bir • 
dcnbire, bir hafta sonu tatili esnasında 
hariciye nazırını belki de kaybetmek tt!h· 

likesini göze alarak İtalya ile uyuşmak'!.a 
istical göstereceğini zannetmemektedir • 
lı>r. 

İngiltere - İtalya 
Londra 19 (Hususi) - Dün Grandi, 

Chanıberlain ve Eden arasında yapılan 
mülfıkat esnasında iki memleket mümı -
sebetlerinin ıslahı meselesi görüşülmüş
tür. 

Görüşmeler pek samimi olmuş, fal.at 
Grandi Berchtesgaden itilaflan hakkın -

ÇekoSlovakyanın vatlyeU 
Berlln 19 <AA.> - Çekoslovakya hukfı -

metinin yann Bitler tarnfından soylcnecet 
nutku bütun Çekoslovakya radyolanndı:ı net 
retmeğe karar verdiğini haber veren Angrttf 
gnzetesl Prng hükümetınin radyo siyasetin.o 
de bu lt:ıran heyecanlı blr değişiklik olarak 
teltık'd etmektedir. 

Yi ·nnn da ne düşünüyor? 
Vl ·nna 19 <Hususi) - Berchtesgaden ntl4 

laşması hakkında neşredilen tebliğde Nazt.,. 
Jerln şimdi kanunlaştırılmış olan faaliyet ... 
lerinln l::ınunu esasi s:ıhasındn kalacağı va 
diğer gruplar glbl muamele göreceği tnsrili 
edilmektedir. 

AJ.nanya, Alman Nasyonal - Sosyall.sı 
p:ırtls1nln Avusturya işlerine karışmnma.sı 
fçln tedbirler ıılacnktır. 

Avusturyanın iktısadf ve p:ıra siynseU ~ 
nin prensipleri olduğu gibi kalacaktır. 

italya kabinesi 
Roma 19 (A.A.) - Nazırlar meclisi, bıı 

snh:ıl: saat 10 da Mussollninln riya etinde 
toplanmıştlr. 

Türk gazeteciliği acıklt bir işin 
izahını bekliyor 

(B~tarafı ı inci ıayjada) Bu~dan başka Şehir tiyatrosu deni .. 
var. Bu makale, bize Şehir tiyatrosu • len maessese İstanbul belediyesinin i-
nun yeni oynıyacağı bir eseri takdim daresi altında bulunur; böyle b'r mü• 
ediyor. Makaleyi okuduğumuz zaman essesenin bir mesleği bu kadar kaydsız 
görüyoruz ki, etrafında bir hayli rek- ve şartsız tahkir eden bir eseri sahne-
Iam yapılan yeni eser, cGazcteci> de- ye koyması anlaşılmaz bir hata olur. 
nilen insanın ne namus ve ne de hay- Fakat ortad3 bir hadise var: İstan· 
siyettcn nasib almıyan bir mahluk o- bul belediyesinin Şehir tiyatrosunun 
larak tasvir ediyormuş. idare ettiği bir mecmua bize cGaze -
Hayatta, bilhassa dünyanın bugünkü hc:ı- teci» denilen iı?SQnı, istisnasızca, ah -

yatında namus ve şerefin ne olduğunu laksız, haysiyetsiz ve hatta şeni bir 
bilenler de vardır, bilmiyenlcr de. Ni - mnhl(1k olarak tasvir eden bir eserin 
tekim, her hangi bir meslek içinde çok hen:en sahneye konulmak üzere oldu -
namuslu ve şerefli insanlar olduğu ve - ğundan bahsediyor. Şu halde va bu e
yahud da namus ve şeref ve izzet mef • ser bu kadar kepaze bir f:kri bu kadar 
humlarına bigane insanlar da bulunJu- bedbaht bir kalemle ifade etmiş bir 

ğu gibi. m:ıskarülıktır, yahud da, eserden bah-
Biz bu makaleyi okuduğumuz zamnn seden bu mecmua -hayatını İstanbul 

şunları düşündük: Acaba oynanacak e • belediyesi büdcfsinden alan bir tiyat
ser bu makalenin tasvir ettiği tarzda bir ronun neşrettiği mecmua! _ ne ~azdı· 
eser midir? Eğer öyle ise hayret etme • ğını hilmiyen bir kalemle bu esere ma
mek kabil değildir; çünkü, bizde tiyatro nasız olduğu kadar bedbaht bir rek _ 
ve film, mutlaka matbuat müdürlüğünün lam yapmıştır. Her ıki ihtimalde da 
tedkikinden geçer ve zannetmeyiz hl Türk gazeteciliği bu acıklı ahlak ızlı .. 
matbuat müdürlüğü bu ruhta bir eserin ğn istikrah ile bakar. Bunu açıkca söy.. 
oynanmasına müsaade etsin. lüyoruz ve işin izahını bekliyoruz. 
....................... ~ ......................................... . 

Butenkoya Romanya harıciye nezareti 
tarafından 15 ikincikanun 1938 de ver:
leo ve Sovyet diplomatının hüviyetini 
tesbit eden cüzdanın bir fotografını neş
retmcktedir. 

Roma radyosu dün akşam Butcnko • 
:ıun franSJzca ve rusca bir nutkunu ver
miştir. Butenko bu akşam da saat 19,30 
da Gren Viç santi - başına gelenleri rad
yoda anlatacaktır. 

Butenko, ecnebi gazetecileri kabul ede
rek sesinin ecnebi memleketlerde de se
sini tanıyanlar nezdinde hüviyetini tcs -
bit ettiğıni ve edeceğini söylemiştir. 

Bükreş hayret içinde 

Bükreş 19 CA.A.> - PragdakJ Sov~ t el· 
çisi Aleksandr Rovskl 1ün buraya gelmiş • 
tir Butenkonun flra!'?Adan sonra yerine ,. 
nt bir maslahatgüzar tayin edilmiş olmasına 
rağmen Aleksandrovskt elçllikde birkaç gün 
kaJncnktır. 

Rumen slyast mehafm, Bükreşe re me
tayl!'l edilmemiş olan bir tlplomatm faali • 
yettc bulunmasını hayretle teldkkl etmrJtte. 
dlr Bu, diplomatik taamul f're muhalif gö
rüluyor. 

Ayni "ivast mehafilde bc .. ,n olu rı ı una 
gbre Butenko hadisesi etrnfı"lda Alc an -
dro,skl nın ne g bl tavzlhnt e~.1e etm"k is -
tcdl~I pc k iyi anla~ııamıyor C.~nk rtada 
ta\'zlh ~dlll.'crk hlç b r cihet kaim r • tır. 
Ve Romanya bu h!ı.dlseye kap:m'h.UIJ naz rllc 
bak,ı•nktadır. 
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UZAKTAN GELEN GEMİCİ 
Çeviren: 

Faik Bercmen 

• Ay ışığı, yeşil bahçelerin üstünde par- ı 
ça parça dağılıyor ve evlerin çatılarını 
parlatıyordu .. Nehir, kocaman ma~~la· 
nn bağlı bulunduğu yerde kasabayı ikiye 
bölerek gümüştenmiş gibi kıvrılarak a
)tıyordu .. 

Uzakta, ışıklı sathı ile ve kemerlerinin 
koyu gölgesile bir kıyıdan öbür kıyıya 
gerilmiş bulunan köprü muazzam hal
kalı bir zinciri andırıyordı.~. 
Kasabanın kabaresinde çığlıklar, 

neş'eli sesler, ışıklar dalgalamyordu. 
Paskalye akşamıydı .. bütün kasaba neş'e 
içinde yüzüyordu.. küçükler, atlı ka • 
rıncalara binmekte, büyükler durmadan 
dans etmekteydiler. Kimisi talihini de
nemek için piyango dükkanlarının önüne 
birikmişti. 

Asıl kalabalık gazinonun avlusunday
dı. Orada bir hayır balosu veriliyordu. 
Köyün delikanlıları, genç kızları oyuna 
ayrılmış olan sahada dansediyorlar. 

Bu akşam, kasabanın yerli kalabalığına 
w.aktan, odun almak için gelmiş bulunan 
yabancı gemiciler de karışmıştı. 

Köylüler en güzel esvaplarını giydik· 
]eri halde, uzaktan gelen yabancı gemi· 
ciler kadar muvaffakiyet gösteremiyor
lardı .. 

Tavırlarındaki incelik, ve biraz da es
rarengizlik genç kızların kendilerine kar
şı sempati peydahlamalarına sebeb clu· 
yordu. Yanlarındaki damlara, uzak mem
leketlerin esrarlı hikayelerini anlatıyor
lardı; bu ise muvaffakiyetlerini daha zi. 
yade attırıyordu. 
İçlerinden bir delikanlı hepsinden zi

y.lde nazarı dikkati celbetmiş ve günün 
kahramanı o olmuştu. Sıcak ve tatlı se· 
sile şark beldelerine aid romanslar oku· 
yordu. 
Şimdi de, latif ve mevzun dansile ka

SRba kızlarını kendisine doğru çekiyor
du .. 

Delikanlı, kendine eş olmak .üzere kö
yün en güzel kızı olan Jeanettei seçmiş
ti. Genç kız, bu cana yakın ve harikula· 
de yabancının sıcak göğsüne sokulmuş 
bir halde döndükçe Pierrei aklına getiri
yordu .. 

Halbuki beri yanda Pierre müdhiş bir 
kıskançlık buhranile kalabalığın içinde 
onu fena fena süzüyordu. 

Bir aralık Jeanette dans ede ede ya
bancı delikanlı ile beraber kalabalığın 

' içinden gizlice sıyrıldı. Bahçenin arka-
sından dar bir sokağa çıktılar. 

Gece ılıktı. Baharın, çiçeklerin kokum 
bu ılık havaya karışıyor ve ağaç dalları 
yerlere kadar sarkıyordu. 

Jeanette 'onu sımsıkı sarmış olan deli
kanlının tatlı fısıltılarına kendini bırak· 
mıştı. YavaŞ yavaş sahile doğru indiler. 
Kıyıda bağlı olan küçük bir yelkenliye 
girdiler. 

Yelkenlinin arka tarafında bir saman 
yığını vardı. İki genç bu yumuşak sa-

Küçük gemi gittikçe sahilden uzaklaşıyordu. 

manların üstüne oturdular. Yıldızlara 

b:ı.kıyorlar ve bu ışık parçalan onlara 
pırıldayan arılar gibi görünüyordu. 

_Birden gemici kendini t.oplıyarak a
yağa kalktı ve geceyi dinlemeğe başladı. 
Sular yelkenlinin kenarlarına şiddetle 

çarpıyordu. Delikanlı bir küfür savura
rak: 

- Fırtına var .. Bora çıktı! diye bağır· 
eh .. 

Sahildeki ağaçlar amudi bir surette ve 
müdhiş bir şekilde sallanmaktaydılar. 
Bulundukları küçük gemi gittikçe sa

hilden uzaklaşıyordu. 
Genç kız korkuyla haykırdı. Sahilde, 

onlara bakıp vahşi vahşi gülen biri var
dı. Onu tanımıştı: Pierre'di bu! .. 

Yelkenliyi o çözmüş ve akıntıya bırak
nuştı. 

Şimdi, küçücük gemi tehlikeli bir su-

rette cereyanın üstünde parçalanmak İl

zere köprüye doğru kayıyordu. 
İki genç birbirlerine sarılmış oldukları 

halde kaprünün kemerforine bir ölüm 
ağzı gibi bakıyordular. İnsafsız ve kuduz 
akıntı onları yutmak istercesine derın

lcşip yükseliyordu. 
Bir kaç saniye sonra müdhiş bir çatır

dı duyuldu, sular bir anda yarılıp ka -
' pandı .. 

Şimdi, gecenin içinde karanlık sathi1l? 
ve aydınlık kemerlerile köprü şuraya 

buraya dağılan tahta parçalarını kusan 
devasa bir ağzı andırıyordu. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

"Bahçeye çı~dıgı mız zaman .. ,, 
Yazan: Valen.tin Katayef 

Rusçadan çeviren: H. Ala= 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~-------------------------...-. ........................ .._ ... ____________ _. 

1 - Cibali depolar grupunoa mevcud bir çift kürek ve bir tentesil~ hır kayık 
pazarlıkla satı la caktır. 

2 - Pazarlık 24/2/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10 da Kabataş 
levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mal her gün Cibalide görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parasile 

birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c734. 

Baş, cu~, naz.e, grip, romatizın .ı v J büd.1 a~rılatuJzı derhal 
keser. lcahmda ~Unda Uç kaş3 ahnahilir. 

Açık Eksiltme Kaimesi 

Niğde Daimi Encümeninden: 
Bor - Aksaray yolunun 50 X 000---53 ><. 000 kilometreleri arasında 3175 lira b~ 

deli keşifli sandık açma blokaj kırma taş ferşi 15/2/938 tarihinden itibaren : 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gu· 
nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 e kadar Vilayet Dalıni Encümenine ınüraca· 
atlan. 

~or • ~~saray yolunun 20 X 000-'3(i X ?OO kilometreleri aras.mda 4~8.0 lira b; 
deli keşıfli yapılacak şoseye moloz taş ıhzarı 15/2/938 tarihinden ıtıbaren 

gün müddetle açık eksiltmeye konulm.u ştur. Talihlerin % 7 5 teminatla ihale gii· 
' ~ aca· nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe katlar Vilayet Daimi Encümenine ınur 

atları. 

Aksaray - Bor yolunun 4 X 500-9 X 500 kilometreleri arasında 1562 ırıetre 
mikap ham taşm nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikap şosede mevcud ı,şıtı 
kırılması, 600 metre mikap kum nak!i ve istifi 5 kilometre sandık açılması, 
6000 metre mikap 'silindiraj yapılması keşif bed~li 8287 liradan ibaret olup bU 

işler 15/2/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulJnuŞtur· 
Talihlerin % 7,5 teminatla ihale ti\inü olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar 
Vilayet Daimi Enqümenine mürac;ıatla rı. 

Aksaray • Bor yolunun 4X500-5X 500 kilometreleri arasında 4620 Ura~· 
deli keşifli yapılacak blokaj taş ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 20 gu~ 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gün~ 
olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine müracaatlar 

r' Niğde • Nevşehir yolunun 24X100-3 O X 000 kilometreleri arasında 9954 ır 
48 kuruş bedeli keşifli toplama taş ve kum ihzarı 15/2/938 tarihinden itib3reJl 

2?. ~n müddetle açık eksi~tmeye konulmuştur. T~liblerin. %A 7,5 t~na~ jba~~ 
gunu olan 7 /3/938 Pazartesı saat 15 şe kadar Vilayet Dannı Encümenllle ırı 
racaatları. c928• 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 /Mart/ 1938 dedir ... 

BUylik ikramiye: 5 O. O O O Liradır ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.0JO, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

( 20.0JO ve 10.0 ıO) Lıralü: iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoY3 

iştirak ediniz ... 

İstanbul defterdarlığından 

Kuzguncukta : İcadiye caddesinde eski 39, 41 yeni 43-45 sayılı Od 
dükkanın 14/64 payı .... 

• İcadiye caddesinde eski 43, 45 ve 47 yeni 30-47 sa
yılı ev ve dükkanın 5/16 payı .... 

Hasköyde : Kiremitçi Ahmet çelebi mahallesinin Çakırgöz so-
kağında eski 11-13 yeni 11 sayılı evin 18/40 payı .... 

Arnavudköyünde: Sucu bahçesi sokağın da eski 25 yeni 23 sayılı evin 
7/20 payı .... 

Mahmud paşada : Çuhacı hanının alt katında eski ve yeni 45-46 sa
yılı odanın yarı payı .... 

Kum.kapıda : ,Kürkçübaşı Süleyma nağa yeni Bayram çavuş ma-
hallesinde Kuyulu ha len Kürkçü kuyusu sokağın
da eski 20 yeni 30 sa yılı evin tamamı. 

Cibalide : Seferi.koz mahalle~n de Fener caddesinde yeni 132 

Lit3 J(. 
~ 

548 oO 

562 50 

200 oO 

175 oO 

175 oO 

sayılı ev ile ve yeni 128 sayılı üstünde 'Odalan ....,
4 

oO 
olan kahvehanenin 33 /96 payı. o• 

Yukarıda yazılı mallar 22/2/938 salı günü saat 14 de satılacaktır. SatıŞ.; 
deline isitkrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 'falı te 
rin vakti muayyeninden evvel pey akçe lerini yatırarak mezkur gün ve ss~: •. 
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna Jl'lıl 
caatları. (F.) (677) 

"Son Posta" nın edebi romanı: 69 ni ve görülmemi~ bir eğlenti kadar tat- tirahatt' bıraktıktan sonra gençler oyun 
ıŞ' 

ettiği bu gezintinin sonuna acı katıl~eıt 
tı. Artık gözleri ne çok tuhafına fse1i 
kar kuyularım, ne de tepedeki }<ı ~ bit 
görebiliyordu. Bnşı ye bütün hisler~. O' 

şimşek çabukluğile Istanbula var.~ ıı.l'' 
rada yaşamağa başlamıştı. O gu J<İıeri 
şama k:ıdar hep orasını ve or~~a d~· 
dH~ündü ve on beş gündenberı ırtl ıceıY 
nin bütün kuvvetile düşünmekten ıB' 
disini menettiği co•, gfıya bu0~1ııııl 
ma11dır kenarda bırakılmış ?}ı1l~rdell' 
intikamını almak içinmiş gibı, b~ 
bire varlığını bir ateş gibi kaV1'3 , 

lı geliyordu; fakat yeğeninin bu hayat- Iar tertib edeıek eğlenmeğe, salıncak 
tan pek çabuk usanacağım bilen Sabiha kurmağa, ip atlanıağa koyuldular. Bu, Bir Genç Kızın Romanı har.ım ona başka eğlenceler hazırla- mekteb eğlence YE: oyunlarını henüz u-
m::ıktan geri kalmamıştı. nutmmnış olan Selma için bulunmaz 

Selma, eve gelen hanımlar içinde, bir şeydi. Çevik hareketlerle sağa sola 
Muazzez Tahsin Berkand bilhassa babasının uzak akrabasından ko§arak herkesten çok eğleniyor, gülü-

ol<\n iki genç evli kadınla iyi anlaşmış, yor. bin türlü açık hava oyunları tertib 
Fuad olmasaydı o belki de 1 ve anlamadan beni hayata bağladın; fa- onları pek sevmişti. Bunları.n ikisi de ederek herkesi rr.eşgul ediyordu. 

bu baba ocağını bile sattırmak için baş- k~t on sene seni aramadığım için ben çok şakrak ve Neş'eli idiler. Ilk günleri Öğleyin kuzu çevirdiler .. helva pişir-
vurduğu hilelerde muvaffak olacaktı; kendimi bir türlü affedemiyorum. Sabiha hanımın ısrarile fakat sonradan diler. Ömründe ilk defa böyle bir kır 
ama bereket versin yeğenim koşup bu- - Sen dünyadaki halaların en iyisi, kendi isteklerile geliyorlar, Selmayı a- eğlencesinde bulunan Selma için bu da 
rasım kurtardı. en sevımlisisin ... Jıp şehrin dört ucunda gezdiriyorlardı; büyük bir yçnilik idi ve her yeni şey 

Bütün bu felaketler beni o kadar yıp- - Dernek büyük kederlerimin bana hattfl bir gece onu zorla mahfele bile gibi onu çok eğlendirdi. Yeğeninin se-
ratmıştı ki muhakememi kaybetmiş, seni unutturduğunu anlıyarak beni af- götürmüşlerdi. Trabzonu hayalinde da- vin\ ve neş'esini gören Sabiha hanım 
sersemlE'miş gibiydim. Etrafımda beni !ediyorsun öyle mi kızım? ha geride kalmış bir şehir diye tasav- hemen orada başka bir tenezzüh daha 
se,·cn, benimle alakadar olmak isteyen Selma gözierinden yaşlar boşanarak vur eden Selma, buradaki temiz halkın kararlaştırmıştı. Aynı grup, iki gün 
akrabalarımı reddediyor, kederimle baş Sabiha hanımın boynuna sarıldı. Hala İzm:r ve İstanbulda olduğu gibi medeni son>:"a cSoğuksu• mesiresine gittiler. 
başa kalarak yavaş yavaş ölüp gitmek ve yef.cr., büyük bir sevgi, sıcak bir bir tarzda eğlendiklerini, oyunlar ve Selma yorgunluktan ve patırtıdan i· 
istiyordum ama Allah bu teselliyi de şefkatle kucaklaştılar. danslar~cı vakit geçirdiklerini görmekle çinin derdini büsbütün unutur gibi ol-
bana çok gördü; bak hala yaşıyorum. O birnz şaşmıştı. muştu. Akşamları erkenden, bitkin bir 

İşte kızım, halanın hayatı böyle geç- Trabzona geleli bir hafta olmuştu. Bu geceden sonra, Trabzona yalmz halde yatağına giriyor ve sabaha kadar 
ti. . Halasının bütün ısrarlarına rağmen halasmı görmek iç}n gelmiş olan Sel- deliksiz ve rüyasız bir uyku içinde din-

Sabiha hanım anlatırken Selma ona Selma evden dışarı çıkmak istemiyor, ma, kendisini gezmelere ve eğlencele- lcniyorriu. Yalnız bir gün cKarlık• te
y:ıl..laşmış, p.üzyaşlarını onunkilere ka- daima onunla beraber bulunmak, aile- ; • ., 'brakmağa bc.şlam~tı. pesbc eşeklerle çıkarlarken birdenbire 
bırak ihtiyar kadının uyanan kederine sin~ aid hahraları ve hikayeleri dinle- İki arkadaşı bir gün, onun şerefine öniindel<i manzarayı görecek yerde 
candan iştirak etmişti. O susunca başı- mek istiyordu. büyiik bir gezinti hazırladılar. Yaşlılar gözleri bir başka yeri gördü: Geniş bir 
nı yava~ca onun dizine dayadı... İstanbuldan gelen misafiri görmek ve gençlerden mürekkeb otuz kırk ki- ağaçlıkta elele vermiş dönen bir grup 

- Bunda11 sonra sizin kızınız benim için Sabiha hanımın uzak yakın bütün şilik bir grup biı sabah erkenden oto- ve al üstür.de, ortaçağ'dan kalma bir şö
h:ıla... Geçmiş giinlerin acısını unut- akraba, ahbab ve komşuları eve akın mobiller le cKisarna• suyuna gittiler. valye heykeli gibi dimdik bir adam. 
turmak için sizi o kadar çok seveceğim etmişlerdi. Şimdiye kadar aile hayatı Sr:>lmanm ısrarile Sabiha hanım da bu Elle tutulacak kadar hakiki gibi gö
ki.. . yaşamamış olan genç kız için bu da büs- gezmeye iştirak etmişti. Beraber getir- rünm bu hayal, bir saniye içinde genç 

- İki sen2c1enberi benim için büyük bütün yeni ve tatlı bir meşgale oluyo~ dikleri halıları kavak ve fındık ağaçla- kızın on iki günlük rahat ve sükılnunu 
bir teselli oldun sen Selma; bilmeden j du. Başkalarını sıkan misafirler ona ye- rmın altma yayarak yaşWan orada is- alıp götürmüştü. Çok neş'e ile iştirak 

- Niçin böyle dalgınsın Sel~~if1': 
- Etrafımı seyrediyorum ka 

0
• bit 

- Hayır, artık bizi aldatarnaz5
1 ~pet 

h&ftadanberi geceli gündüzlü ~\lgiil> 
yaşamak bize seni iyice tanıttı. 
senin bir kederin var. ·re· bel' 

- Vallahi bir şeyim yok Fa~t ~ viİ' 
ki de birkaç günün yorgunluğUll 
cudi.imde duydum da ondan.·· . 9çı1'' 

- Bu da doğru değil. .. Sen. b:~eı1e:·· 
ca İstanbulu göreceğim geldı e 0)1 e 

- Ne münasebet? Trabzond~9 ııııe 
çok eğleniyorum ki orasını aklı 
getirmiyorum. j5tıı11: 

- Biz halden anlarız kızıf11· do;ı(l.l 
d }la o 

bulc1an maksad oradakiler, a 
su orada olan birbi demektir. ,ı!ll t>ıJ' 

.. le 0Jo7"' 
- Şaka etme Şükran. Oy 

raya ge~ir miydim? 
- Hele hele •.. 



n a olunur!~,, 
Harb sanayi casual•n arasındaki mücadele 

~:tıda boğuk bir ses:e: "Plıinları satbğımıza hükmettiler. Beni bir ecnebiye ıişık 
•kla \1e büsbütün planları satmakla itham ediyorlar .• İkimizi de öldürecekler!,, 

, s. dedi. Sonra bana komitenin ölüm karaııuı bildiren kağıd1Jlı U'ta\h 
D,,,.e ~ P. Tröstü mil 1 J 

~c.;, § ayretıc.c: tekrarlıyor, Olandanın 
~ ~u..,_:Y anlamadan kin dolu, sarar
ıre ~k~rıe bakıyordum. Sonra birden-
' h nıa geldi· Qa..,_• • 
l:ılYe s U Zaıırıro! tarafından mı? .• 
, b Otdunı. 

~Vet 

~' aaı11 .. 
J~ ka Zaharof benim haya trma ne 
'b tışıyor? 

Qen!ın 
~ Olanct ~~yatıma karıştığın için!. 
n ~rrı~' lrıleşmiş gözlerle bü -

~baka alaıı yanan avizeye bir yangı
·lı: l'lnış gibi ürpermiş bir halde 

'~k. 
~Ye ınsan ölecek!.. 
' Ç-0 nıı.rJldar.dı. 
'-ı:- k :nsan m" (..Vot 1. •• 'a· .. 

}) ~ niçin ölüyoruz? •. 

g1~~n çalındığını görür görmez 
Yek em aradım. Bulamadım. Dra- • t,enye mavi gözlü, kınnızı suratlı 

~llıtıııab oşturn. Draveski hemen telsiz- da .. demek o da seni tarassud ediyorsa 
, 1{· ere etti.. 
, S I?ninle? şu muhaverelerimizi her hangi bir du-

. ~ p var telefonile dinlemiş olduğuna şübhe '~e · · Tröstüyle .• , Jıakı.._d .. yoktur .. ])1· ~ a muhabere ediyor~ 
, ~~1nlar hakkında... - İhtimal! 
'~ı· taHrnat aldı? - .Madem ki bu kadar yakınımızda, 

hiranıarı sattığımıza hükmettiler.. ben senin şu DrctVeski ile görüşemez 
baeıı. ecn;biye fışık olmakla ve bu miyim? 
~t Planları satmakla itham edi- - Asla .. zira kimseye görünmek is-.. 
~ tem ez .• 

''t-Clıebi ben m· · ' - Peki, Olanda.. şimdi bu vaziyet (.Vet ıyım. -
~}'?,.. karşısında kararını öğrenmek iderim .. 
h - Ne !!!bi? . ura" k• .. 

~reı-n es ıyc telsizle verilen son _ Çelik kralı gibi bir adamın elinden 
\akit d ~rin şifresini elde ettim. plfınları nasıl geriye alacağın hakkın
~ b elı gibi buraya geldim. Seni daki kararım .. herifin yegane şartı ne 

'~;:. ayılrnışİm.. olduğunu biliyorsun, değil mi? 

çirkin bir adam girdi. 

- Evet .. bu akşam onunla görüşmek-
ten geliyorum .. 

- Ne görüştünüz? 
- Adamın yegane şartı ..•••• 
- Tahmin ediyorum. 
- Senı istiyor. 

- Biliyorum. 
- Yarın da Monte Karlo'ya hareket 

edecek. 

- Şimdi görüşeceğim . 
- Olanda, buna müsaade edemiyece-

ğim. 

Olanda güldü: 
- Bizim Dolçiyef'in adamı olan gar

sonu bekliyorum, dedi, o haber getire
cek .. Prensie hemen bu gece görüşmek 
istiyorum. 

Ege, üç mühim zeytin 
mıntakasına ayrıldı 

İzmir (Huswıl> - Egede tedkitıertne 
devam eden İlttısad Vekill Şakir Kesebir, 
muhtellf ihraç ve istihsal mevzularına te
masları esnasında czeytincillh üzerinde 
eheınmlyetıe durmuşlardır. Egede zeyUnclllğl, 
zayttn yağcılığı ve b!lhassa tasfiye edilmiş 
zeytin yağcılığı inkişaf ettirmekle memle
kete yeni ve kuvvcW bir döviz kaynağı te
m.in edileceği nnl~ılmıştır. 

Doyurucu maddeler arasında zeyt1.nln ta
rihi Anadoluda, Selçuk Türklerine tadar da
yanır. Yapılan tedkikler ve Vekile verilen 1-
z:ıhat ~nu meydana çıkarmıştır ki 1910 se
nesinde Egenin zeytin yağı ihracatı 584000 
altın lira idi. Blllihare, umumi harbten son
ra zeytin ağaçlarının bakı.maızlığından zey
tin yağı ihracatı azalmış, 927 den sonra tek
rar i!lki§af ederek memlekete sekiz milyon 
llra eırmeslne vesile olmuştur. Zeytinln, zey
tin nğnçiannın budama ve toplama lşlerlnl 

köylüye layıklle göstermek şartlle bugünkü 
rekoltenin lk1 mlsllnl, her sene temin etmek 
ve ihracata ehemmiyet vermek mümkün -
dür. 

YerıJden alınacak tedbirlerle Ege üç mü
hlm zeytin mıntakasına ayrılmış oluyor: 

(A Edremid, Ayvalık ve Bürhantye_ 
<B. Aydın, İzmir ve Manisa. 
tC M1lls cenubundan başlıyarak. Ege çev

resi d~ına, Mersine kadar uzanan kısım .• 
Her üç mıntakanın bugün ekW ve bakmı

h zeytin ağaçları mikdarının 15,64&, 722 ol
duğu anlaşılmıştır. 12648 hektarlık bir ara
zJyl knplamaktadır. 

Evvelce, belki de bir görene~e uyularak 

yat nrerek köylilnün yüzünü güldürmekte
dir. 
Kandıra ketenlerine .son yıllarda clddi bir 

aIAka gösterilmeğe başlanmı.ştır Hayli gerJ 
bir yetiştirme ve işletme ameliyesi ile en iyi 
halltaJan bez lst.1hsal edilmesi Kandıra ke
tenclllğlnln 1stlkballn1 TUZUhla işaret etmek
tE>dlr. • 
Kandıra lı:etenlertnden bez, peçete, ha vltı, 

yatak, sofra, çay takımları ve yazlık kumaş
lar imal edllmelctedlr. 

Burada köylüler munha&ıran ketenrien 
mamul elbise ve çamaşır gıymektedirler. 
Bunların sağlamlığını göstermek için köy
lüler çalı yırtan 1sm.lnl vermişlerdir. Kan
dıranın hemen her ev ve köyünde dokuma 
tezglihltı.rı vardır. Bu tezgahlarda dokunan 
bezlerin enleri 35-40 santimdir. Bunu 70 san
time çıkarmak için tezgahlarda tadllfıt ya
pılacaktır. 

VllCı...vet Kandıra ketenlerlnin ıslfı.hı lı;in 
mutehas.sıs bir zat getirecektir. Mütehassısın 
yapacağı tedldklcrden sonra iptidai vesait 
ile lstlh.sal edilen ketenin kazançlı bir mad
de olmnsı temin edilecektir. Bugünkü ahval 
ve şerait 1çlnde köylü ketenden fazla bir g& 
lir temin edememektedir. Kandıra köylüleri 
keten tdhumunun yağını bazı yemeklerde 
:ıcuııarunaktadırlar. Buna sanayide bezir ya
ğı denmektedir. 

Erzurum pancarları tahlil 
edildi 

zeytin .ağaçlo.rının bir sene ft \;a mahsul Erzurum (Hususi) - Erzurum ve havall-
verdlj5:. ikinci sene .-arıdan az mahsul elde ııfnde yeUşen pancarların muhtevi bulun -
edildiği zannedilmişti. Halbuki, .Ziraat Ve- dukları şeker mlkdannın tayin edilmesi 1,.ln 
kO.letlnin zeytınclllk mütehassısları, iyi ba- bu pancarlardan bir çok nümuneler, Anka
kım s:tyeslnde her sene tam mahsul alına- radak!, zirai ham maddeler teknoloji ens 
cağı neticesine vannışlar ve bunu tecrübe- titüsiine gönderilmiştir. 
!erle ispat etmişlerdir. Bu defa pancar nü.munelerl mezkiir ensti-

Bundan sonra .zeytin senesh ckıser sene• tü tarafından tahlil edilerek, rnporlan vi
dlye hususiyetler ifnde eden seneler kalma- layete gönderilmiştir. Bu rapora göre, p:ın
mıştır. Her sene ayn! verimin temin edile- cann ihtiva ettiği şeker mlkdan yilzde 16 dan 
ceği muhakkaktır. Bu yola gidilmek üzere, 17,5 a kadar tahalüf etmektedir . 
Vekı\letln emrlle derhal İzmir vll1i.yetlnln 16 
yerinde zeytin kursları açılmıştır. Kurslar 
seyyardır. Başlarında zeytin mlitehassıslan 

ve b:?.kım memurları vardır. Bütün zeytin 
yetıştir!cller bu kurslara devam ederek zey

İstanbul Borsası kapanış " 
Oı~ "lll' ne? 

""-l\da •• - Hayır, knt'i tahmin ediyorum. 0-
'lı: eı Çantasını açıp bir kağıd u- nun için kendisilc görüşeceğim!. 
~l hak! Olandanın bu sözü üzerine yerimden 

- O halde şartını 
demek? 

- Asla! 

kabul ediyorsun tin ağaçlarının nasıl budanacağını, nasıl 
zeytin toplanacağını, bakımda ne gibi husu
siyetlere itina gösterileceğini öğrenerek ve

Hatları 19 - 2- 1938 

ÇEKLER 
ı. ı. fırladım: 
~'<İ. 

t &ıdı k - Ben çelik kralı ile görüştüm! 
' ~ k 

0 
Udum: Ded:m. Olanda hayretle sordu: 

- Senin garsonu çelik kralının ote-
line mi gönderdin? 

-Evet.. 

dka alacaklardır. Kursla.ra devam etmlyen
lere hiç bir clhetçe yardım edllmiyeceğl gibi 
zeytin ağaçları fstlrdad edilecektir. 

Zlrcat VekCı.ıetl, asıl mühlm blr nokta et

Açılı~ Kapanış 
Londra 629,76 630. 

>. Ollıit · · k · • ~l'fınd . ~sının O. Blan owıç e son - Görüştiin mü? 
~re a ıtırnadı yoktur. Stop. Plan-

- Arkası var _ ra!ındn dıı vil:\yetlcre bir tanılın göndemıl§ Nn-Yort o. 796215 0,796:t6 

Parla 24,265 24,246 

lırıa ~ Leon Radziwill'e satınış oı- 1 ~ltı-ara~i~r. Stop. Prensten ptanla
~ıııaa 7 ıst1:1'dad etmediği takdirde 

l'ıltrı1 t ncı maddenin tatbikı karar-
~~ ş ır. Stop. K_endisini tazyik e- 1 

~.hene oıa d .. .. b k 1 
· • n anın yuzune a ıyor- ı 
7 

b llc· 1 ~e so~:addenin tatbikı nedir? ~ 
~d bi urn. Olanda hayret verecek 
öıu r tavırla cevab verdi: 
E; 1.11 cezası! 
et\ırı h 

~ qillib akkında mı? 
b~an~ her ikimiz hakkında! l 
' avesk· 

\(!de ~t .1Ye verilen bu mahrem şif-
brcıv 11~ dedin .. sana bunu tevdi 
~Yır;8kı değil demek? j 

'~cıv~· k· 
%rad 8 ;:.ı nerede? 

'~i~il}l a .. 
4;.IJetı otelde mi? 

l ~lı(!~·. 
Q t;~y~raveskinin senden gizledi

~~ııda.tq ı llasıl elde ettin? .. 

: ter:d ~~ sualime cevab ver
dud ettiğini hissediyor

Oı 
~ .. ~ela bö 
~,§1:yi '. . Yle bir anda benden 
Q dıl'e tı~ tutma .. beni deli etme, 

t 1 E:ııe k gırdım. 
•ıı~ lıt-t·· ııqc~k d d. B" . . . ~ l' U Vas.ı u sın.. e ı. ızım 1çın 

V laların kullanılması çare-
h llsıta 
"fı . Q,eı nı söyle' 
) ~h. g~ . 

..... ,,~t·· qrsonı· d b" . k.d 
~ ı-.. ın urın an ırı es ·ı en 

ı.;.. adaını 
l · t{j «ıvesk: . arındandı. Beni tanı-
~ k~~l:cıirnıy~ tarassud etmesini ona 
~ ö.~~'rıı ocı: rave~inin şifresini aç

Ot;e.<ıkirı~stndan o almış, ikinci de-
. "lihi z ın odasına telfişla gittiği-

~ b aınan bana heyecanla ver-
~ ellıeı 

Ob ıt ten· 
~· · ın Draveskiye de itima-

ı~İll) 
ille~, hayatta . 
,., · hıç kimseye itimad 
~al'ib li ~e:y 

~ · b ç de ·· 
'il)~ rıh,, ..... k.c?~ ti b deg· il ı 

~ "" 1 ·ı . 
e~ h~,_,r 1 

e aynı otelde oldu~u
• et ett· un, doğrusu Olan-

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
tiç numaralı resimde, vekilharcın yü

züğüne dikkat ediniz. Sabıkalı, bunu ve
kllharcm parmağından çıkarmıya, sıyır
mıya çalışırken ressamın darbesile sade
ce bavılmış olan adamı tekrar uyandır
mıştı." İşin sarpa sardığını gören sabıka
lı vekilharcı öldürdü. Öıüm lini olmuştu 
c~eş numaralı resim> ve yüzüğij aldı. Yü
züğü cıknrırken de, orta boğumun derisi
ni tırmalıyarak kan çıkardı (5 numaralı 
resim). Kanın mevcudiyeti, vekilharcın, 

yüzüğün çalındığı sırada ve gayet az bir 
zaman evvel oldürülmüş olduğunu isbat 
ediyordu. Onun için müfettiş de, saat lkl 
ra•lclelerlnde hlidise mahallinden çok çok 
uzaklarda olduğunu delillerle meydana. 
koyan ressamın, hlidlso ile alakası olma
dığını anladı. Sabıkalıyı yakalıyarak ta
ammliden öldürme suçile mahkemeye 
verdi. 

Emniyet Umum 

IJ-•• Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERİYOLOJi 
LABO RATU ARt 

Umumi Lan tahlilitı, frengi noktai 
nazarından Vaııserman Ye Kalnı teamül
leri , kan lı.üıeyvatı nyılmHı, tifo ve 
aıtma hruıtalıldan teşhisi, idrnr, balgam, 

cenıhat, ~aıurat ve ıru tıltılil~tı, ültrn 
mikroııkopi, husuai aşılar istili"l!urı. Kııudo 
iire, ıdccr, Klorür, Kollcııtcrin nıiktaı-lıın-
1110 tayini. 

~ Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 ____ , ______ , _____ _ 
= 

DOYÇE ORU:.ı~ ı· l . .. 
Dresdner Bank ŞubesJ 

MerkezJ: Berlin 

TürhiyeJekı ıabeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gi•ınrüğü 

·le Her türlü ban/ıa iıi * 

1 

1 

-----------·------........ 
Müdürlüğünden: 

E · t Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıd ve ka-
mnıye · 1 t l"bl · b l 

bul edi-leceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartları haız o an .a ~ erın u un-
dukları en yakın vılayete pullu bir istida ile müracaat etmelcrı lazımdır. 

ŞARTLAR 

A _ Türk olmak, B _ Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak. C - 30 yaşından 

1 k n Boy ı metre 64 santimetreden kısa bulunmamak. E - Ör-
yukarı o mama . - • d "ki" b d" 
nekleri vilayet emniyet müdür ve amirliklerinde mevcu.d ge ı ı er a~ ~.e ı-
ğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabiliyetlerı hakkındaki hukumle-

d d -ı m bulunmak F - Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi kötü re uygun crece e sag a · 1m k H A h · 
hallerle tanınmamış olmak. G - Süfli jşlerde bulunmam!ş o. a · - ~ır apıs 
veya 6 aydan fnzla hapis cezasiyle veya namus ve haysıyetı bozan bır suçla 

h, • · ıı· bulunmamak 1 - Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut ma .immıye · 
yaşar bulunmamak. 

VASIFLAR 
· d·ı· kul mezun lan ile orta okul mezunları, ilk okul mezunu J - L1se veva mua ı ı o 

olup ta crbaşlıktan ayrılmış olanlar, o~ta tah~ilini ~i~rmem~ş olduğu hal~e. ya
bancı dil bilen ilk okul mezunları, imtıhan edılmeksızın tercıhan kabul edılırlcr. 

K Y b d ·ı bilmiyen ilk okul mezunları ile ilk tahsilini bitirmemiş olanlar 
- a ancı 1 

•• 1.. imt"h tlib" t 
·ı • tlerde polis intihab encümenleri önünde c Yaz.ılı, Soz U> ı ana ı u-

vı aye d ı·· ı·· t 1 l tulurlar. Bu imtihanlarda muvaffak olanlar arasında; ordu a mo or u vası ,a ar a 
fen, muhabere ve atlı kısımlarda ça1ışmış olanlar, bekar bulunanlar, san at ve 

meslek erbabı olanlar tercih olunurlar. c856> 

tir Buna. göre Ege çevresinde başlıyan zey
tin seJerberllğl, bu civardaki köyleri mühlm 
blr kaynağa kavuşturmuştur. Her köyün köy 
zeytl'lllğf kurması ve varidatını köy büdce
sine ilave etmesi tavsiye edilmiştir. Zeytinin 
geJlrl kııdar köyü güzelleştlnnes1 ve ağa.ç -
landırmnsı bakımından da ehemmiyeti ıı.şl
kard• r. 

Zirnat ve ikhsad sistemleri kombine 
ediliyor 

MJJAno 
BrObel 
AUna 
Cennre 
BofJa 
Amaterdaıa 

Prac 
Vlyanı 

Matlrid 
Berlln 
Varto'f& 
Hudapeıı. 

Bütreı 

Belit'ad 
Yolcobama 
M~kO'fa 

Stokholm 

15,1725 
4,C>933 

86,78 
3.4310 

63,6176 
1,4240 

22,6867 
4,208() 

12 .. \1)68 
1,97 
4 2176 
!\.9984 

106 2325 
S4,ı993 

2,7280 
23,6'2'l6 
3 0..,25 

İkt~:ıd Veklllmizln, tedklklerl esnasındaki 
bir lş!lretl de ziraat ve lktısad s1stemlerlm1-
zln njlli hedef üzerinde yürümesidir. Uzun 
seneler ziraat ve iktısad sistemleri, gaye ay
ni olduğu halde ayrı yollardan yürütülmüş
tür. Filhakika iki Veklıletln ayni elden ida
resi bu noktanın tahakkukunu kolaylaştır
mıştıı·. 

İstihsal maddelerinin kolaylıkla ihraç e
cUlmesl ve ihraç edilecek bir değerde ve ne- J 

ESBAl\I 

fasetıe hazırlanması için İktısııd Vektıle- Anır.dolu fm. 1' GO 
tinin istediği hazırlama şartlarını zira.at 1- peşln 
darelc:inin temin etmesi mümkün kılınacak- A. Om. 41- GO ndelJ 
tır. Mnhsulün, köylüye b:"ır olmadan, fa.kat BomonU - Nektar 
köylfınün de itlnasını göstermek suretile da- Aslan çlmento 
ha iyi hazırlanması ve biitün maddelerin 1yi I Merke:s bankall 
evsafta yetişmesi temin edilecektir. Kalite ve h Bankaaı 
kantltc ayni derecede ehemmiyetll mevzular 1 Telefon 
olarok mütalea edllmektedir. İstihsal dere- itUhat Ye Dcctlr. 
ceslnl yükseltirken evsafın muhafazasına Şark DeRlrmenl • 
ve olgunlaştırılmasına lt1na edilecektir. Terkoa 

Açılış 

-
--
13 30 
97 fıO 

10 25 
7 80 

12 76 
91 ı;J 

7 

16,1746 
4,6914 

ti6,7460 
3,43 

63,4921) 
1,4233 

' 

22,ôl7'6 
4,2063 

12.3810 
ı.97 

4 2168 
3~%8 ' 

106 19 
34,2807 

:.&,7US 
23 63 
s.os 

Kapaıııo 

---
13 30 
97 fıO 

--
-
--

l\liicadele teşkilatı ---
1
----------. 

İlk iş olarak ziraat mücadele teşkllAtı, bu- 1 S T K R A Z L A R 
gunktı şeklile tamamen kaldırılmakta, yeni 
tesbit cdllen esnslara göre blr miicadele teş
kll:"ıtı meydana getirilmektedir. 
Şimdiki teşltllAt içinde yer alan Burnova

daki ziraat haşerat istasyonu, ziraa.t müca
dele enstitüsü öyle gcniŞ bir teşkilata kalbe
dllme!ttedlr. Mücadele eııstltüsünün müte
hassıs ve stajiyer sayısı arttırılmaktadır. 

Seyyar hastalık bası kollan 
Yeı!ı teşkllfltta seyyar hastalık bası kollnrı 

teşkil edllmektedir. Bu kollar, hastalık çıkan 
mah:ı~l mıntakalarına bütün tesisat ve teşki
llitlle yetişerek derhal mahsul hastalığının 

Açılış 

Ttırk bO?'Cll I peştn -
• • 1 ndell ' \9 

• • ll ndel: -
TAHViLAT 

Anadolu ı pe. 
il ı ndeU 
il n pe • 
1ı il Ta. 

Anadolu mil. "941D 

Açılış 

Kapaııı, 

-
19 O'lfı 

-

Kapauı, 

nev•ır.ı tcsblt edecek ve h!l8talığı, Blrayetine p A R A L A R 
meydan vermeden bastırmağa, mahallinde 1 ___ .:_· ----~;---------ı:' 
Eöndünneğe çalışacaktır. Nev'i kolnyca ta- 1 Alış Sab~ 
y1n edllemlyen veya paraziti bolunamıyan 1 Türk attını -
hastalıklarla enstitü meşğul olacaktır. Her ı Banknot O.s. B. -
seyyar teşkUMın birer kamyonu buluna.cak-
tır. Bu suretle yandan fazlasını haşerelere - .... • • • ·-- ·· ·--- ~ 
yedirdiğimiz mahsulün köylü tarafından t.n
mamen ıstısman temin edilecektir. 

Kandırada keten mahsulünün 
Bilardo masası 

isteniyor 
ıslahı ıçm çalışılıyor İnebolu spor klübü için müstamel bır 

bilardo masası aranılmaktadır. Satmak İzmit (Husus!) - Keten mahsulü Kandı-
-

arzusunda bulunanların klübe mektub!a ranın iktısadi hayatında büyült blr rol oy 
namakta ve bu topraklarda müstesna eı- müracaatları. 
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ÜÇ BOZ ATLI Fener·_ Muhafızgüc~ 
Yazan: Ziya Şakir maçı o • o berabere bitti 

Argon, saray bahçesinin münteh-ısında, ağaçlar arasındaki bir köşke çekilınişti .. f 
Orada, kan ağlıyan kalbinin ızhrablarını dinlemekte idi. Birdenbire nereden geldiği Bugün Muhafızgücü Güneşle karşılaşacak, dun ti 

bilinmiyen bir derviş köşkün kapısından içeri girmiş, şehzadeye selam vermişti müdafaası bocaladı, oyun bozuk cereyan et 

Sırtında, Harzem hükümdarlarının ı sizinle birleşecek. Ondan sonra, haya-1 miş ve öğrendiği zaman da ellerini se
merasim günlerinde giymelerine mah- tınız ebedi bir ~adet içinde geçecek. ı maya kaldırarak: 
sus, önleri, sıvama inci işlemeli cübbe- Batıl ıtikadların şiddetle cari o!du- - Hey, Allahım! .. Hakiki bir sevgi 
si olduğu halde, misafirlerini bekliyor-, ğu bir zamand~ söylen~ . bu söz~er; ile seven kadın, meğer ne büyük muci
du. genç Harzem şehzade:sının kalbıne ze yaratnbHiyormuş? diye, söylemniş-

Timurun elçisi, Yadigar Berlas Han sonsuz bir ümid ve sevinç verdi. Kalkıp 1 
ti. 

çııdıra y~klaşır yaklaşmaz, Yusuf Sofu ı dervişin ellerine sarıldı: e 
d.~ ayağa kalkarak ona doğru ilerlemiş- .. :-- Sana; ina?1yoru.m, derviş ... Ar~ı~, Üç gün üç gece süren dilğiln şenlikle-
ti. . ,. . .1 olum ac~lfln hıssetmıye ~aşlıyan kaıbı- rindcn sonra, büyük bir gelin alayı tan-
Yadıgar Berlas, ona maıyetindekı rne, yemden hayat verdın... O saadet zim edilmişti Yndigar Berlas Han'ın 

mollalan "ve noyunlan tak?im et~i§ti. günü tahakkuk ett_i~i zama~.' seni .ih- r~yasetindcki ·Mogol heyeti, artık Su
Yusuf ~nJ.u, ~erhal h~rkesı~ mevk~ ~e s~n;arn garkedecegım... Soy le .. kı~- sen'i alıp götürece::klerdi. Bu alay, son 
derecesıne gore hepsıne bırer hıl at sın ... Adın, ne? .. Seni, nerede bulabılı- derecede muhteşemdi. Bütün Harzem 

· d' ·~ t k · · ayrı yer- · ? • gıy ırmı:.• o urma ıçın ayn rım · ·· · noyanlaril bember Urkent şehrinin 
Je..ı.· gös'ermi ti D · ·T· ed ' M""t · b. e ' ı ~ . . ervış, gu ums ı. u evazıane ır eşraf ve avam d& en cins atlara binerek 

Burada bu mer<.ısım cereyan ederken, vaziyet r.Jarak ellerini usulca çekti: b d"' - ·· w • r rk t · 1 d" H ade 
dü~ün hediyele:ini getiren kervan da - Ben fakir bir dervişim. Adımı öğ- Su ugu~e ış ırl~ ~ ~ış '71 ı. ~nz 1 
saıaya ~İlmişti. Bu hediyeler arasında renmekt~n ne çıkar? Hele sana vadet- b~setnh. ta tın ya b~zd~r .alm.ışt·enmış o an 

·· · d • h - · ' ır a ırevana ın ın ış ı. bulunan yuz carıye, ogruca arem tigim o sa:ıdet günü gelsin. Bizzat ken-
dairesinc götürülmüş, diğer hediyeler, dim gelir, seni tebrik ederim. Hazin bir vedadan sonra böylece Ur- Dünkü maçtan. bir enıtantaM 
bo~ b~ ~ad;.ra smıfanarak halka teşhir Dedi. Ve Argon'u hayretler içinde bı- kent kalesini terkeden Susen, artık bü- DUn Taksimde mlllt küme maçlannın 1 - saray klübü salonunda yap~ 
cdılmıştı. rakarak geldiği gibi sessizce çekilip tün manasile talih ve mukadderata bo- klnct haftuı oynandL Geçen hafta mağlQ - verm1şlerd1r. ııo• .~ 

;ı:erk~s. şen~ .. Bütün halk, büy~ b~r gitti. ' yun eymişti. Yollarda, tahtırevanın bir blyete uğrayan Fenerbahçe Ankara ildneisl İlk müsabaka cumarte51 gl~ 
·evınç ıçınde ıdı Kadınlı erkeklı kafı- köc:esine çekilnıişti. Muhafızgücüne karşı oynadı. ray ile İstanbnlspor arasında .-ı 

.' · . . Bu derviş, kimdi? .. Şehzade Argon, ~ _Ark"- var_ Hakemln bozuk ldaresı maçın ~zuk ol- Hakemlerin imtih8ı• 
el~r. Mogol heyctı ıle Yusuf Sofunun bunu ancak bes sene sonra öğrcncbil- .... masına sebeb oldu. Fenerbahçe mudafaası ıııJIJ 
~l~u~~~armö~~n~g~-~===~----=~~=====-~~~--~----~---~ ~~~Mn~~o~ra ~~ ~~ ~~~~~~~~b~~ 
, •.harem dairesinin pencereleri karşı- r- 'l 1arihden sayı.çalar: ve kendi vnzl.fclerlnl de beraber gormek 1 - ıarın bir çoğunda lisans oltn• rsıı ,,_ 

a gidiyorlar, orada yeni gelinin saa- ı • çln bir hayli yoruldular. o kadar yoruldular dikkate alan Federasyon bunlıı ti ~ 
d 1 dı Bir Doktorun (Bn<! tarafı 9 uncu sayfada) ki mnrtan sonra hakem oyunun blttlğlnl an- imtihana tabi tutmuştu. Feridll de'.ine dualar e iyor ar . -y y 

Fier ta .. <>ftan '-'Ükselen karmakarışık 1 G u·· n ıu··" Pazar tekrar İran üzerine gidihniye taraftar latan düdüğUnü çaldıktan sonra Angelldls kem imtihanında muvnffak d 
..... .1 " kendini ro.hııtca yere bıraktı. Biraz istirahat badema hlç blr maçda hateın 

sesler, kalbi cayır cayır yanan Özbek Notlarından (*~• oldukları halde Nişancı Mehmed: ettikten sonra sahadan çıktı. Hiisameddine tır. ___...-
Jrensesin?n beyr.inde meş'um dalgalar ' - Düşmana yar olan da düşmandır! pek lş düşmedl. 

gibi akisler hu~ulc getiriyordu. Kulak arızaları Dem~; vaktile Mmr sultanının İran - Esad takımda en muvaffak olanlardan 
Fakat Susen, çok büyük metanet lılara tarafdar oluşunu hatırlatmakla ne- biri ldl. Mehmed Re§ad hayret edilecek şe -

Kulaklarda zaman zaman görülen bazı 1 d kilde bozuktu. Beklenen oyununu çıkarama-
gösteriyor, dedikoduya sebebiyet ver- kl 1 1 1 1 r::ıber Yavuzun Mekke ile Medineyi el e d M"'h lm hattı bocaladı. Bfilendin yeri-

tınzalnrda kulak r er n n top anması- k" . • ı. u ac 
memek ve gülünç olmamak için şehrin nır. oldukca rolü vardır. Durup dururken bulundurmasının - o zaman ı sıyaset ıca_ ne merkez mühacim oynayan All Rıza fenn 
yüksek tabakaya mensub kadın ziya- kulakt:ı ağırlık. yanı ham bir sn'ğırlık, bı - çok faydalı olacağını, şerefini arttı- oyununu g~rdl. Ntyazl çellmslz vücudUe 
retcilerile görüşüyor; bunlann tebrik- kulak uğultusu ve tıkanıklık. kaşıntı gl- j ntcağını ilave ebniştL P.adişah bunun ti- çok ~lqtı. Şaban, Nacl ümld edildiği kadar 
lcrini kabul edıvordu. bi ar:ız hastada daha derin, daha mühlm l zerine diğer vezirleri azarlamış, hoca - iş ~öremedller. 

J • • ~~~~~~~~ 
8 hastalıt.lnn düşündürecek meraklıır u- lıktan yetişme ohın Nışancı Mehmetli de çok çalıştı. Fakat kaza lle yediği tekmeden 

Bu ziyafet, üç gün üç gece devam yandırmaktadır. Halbuki bir kulak dok- (paşa) yapmıştı. sonra sahadan çıktı. 
etmişti. B.ı müddet zarfında, Yusuf So-

1 

toru hrafından yapılacak blr lüvaJ ya- Bundan da anlaşılıyor ki Mısır seferi * 
f • ı lI d S · nl b!r kulak yıkanmaslle kulaktan hay- hıızırlıklanna baslanmasının baclıca se- Muhatızgücüne gelince ... Kaleci Fuadın unun og u, ve anza e usenın sev- ıı mikd3r çıkarılan kirler lle derhal ku- • ,. 
gilisi Argon H~n'ın yüzünü hiç kimse bebi (Sadeddin) in dediği gibi yalnız bu 1 dalma muvaffak olduğunu ve Ankaranın en 

le~ın aç.ldığı ve her türlfi uğurtuların za- rüya deg- ildir. Bu rüya ancak padiı::ahın mükemmel ko.lecisi bulunduğunu işitiyor -
görmemişti. Fakatç gerek saray erkanı 1l oldurtu görülür. Senede bir defa kulak- ı . 'S • duk. Do~rusu arkadaşları içinde gözUmüze 
Ye gerek halk, düğün şenliklerine o ka- lann!Zl bir kulak doktoruna muayene ve ordunun manevıyatını kuvvetlendır- en kuvvetle çarpan 0 ıcıı. Mudntaada sağ 
dar dalmışlardı ki; bu genç Harzem etUrlnlz, çok muvafık olur. meye yardım etmiştir. Ehemmiyeti 1.ıu bek saHtıt çok çalıştı ve muvaf.fnk oldu. An-

p rensinin ortada olmadıgw ı, hiç kimse- noktadandır. karnlılnnn müdafaası Fenet'oahçeye naza -(•) Bu notları kesip saklayınız, yahud in Clh d 
nin nazarı dikk<ıtini celbetmPmiı::ti. Fatihin Otlukbeli harbinden evvel gör_ ran üstün. Muavinlerden orta muav a 

O 
-~ bir albüme yapışhrıp koleksiyon yapınız. d"' ~ .. .. d h d'kk t b arkadnşlarını çalıştırdı. Biraz daha tel{işşız 

Sıkıntı zamanınızda bo notla.r bir doktor ugu nıya a a 1 a e şayan ve e em- kuvveUl bir merkez muın1n olur. 
. l"d' O b ka b" oynasn Argon, earay bahçesinin müntehasın- rlbi imdadınıza yetişebilir. rnıyet ı ır. nu aş ır yazıya mevzu Müh:ıcim hattına gelince, All Rızn da fe-

da, çok ağaçlar arasındaki küçük bir ----.. ------------- y::ıpacağız. :ıa deitil Fakat bütün fo"et kale önUnde 
av köşküne çekilmişti. Orada, kan ağlı- IJ:sku••da :ır-da bı•r adam Kadircan Kaflı ~aşırıyor. Becerlks\z oynuyorlar. Muhafız -
yan kalbinin ıztırablarını dinlemekte .a' güclillcr yerden oynasalar daha fazla mu -

M t • l d ,_ .._ vaffnıt olurlardı. 
idi. BirdPnbire, rıereden geldiği biline- e resın vur u ~ Oyun golsüz ve lta\ecllere de fazla iş düş-
miyen bir derviş köşkün kapısından i- Üsküdarda oturan Osmanln metresi OSFdANLI BAN ı(ASI medt~inden maçın cereyanına dair yazıla -
çeri girmiş; yeis ve teessürden bitkin Seniye arasında kıskançlık yüzünden çı- l'nk pelt mühim hMlse yok .. Fakat hake -
bir hale gelen genç şehzadeye selam kan bir kavga neticesinde Osman metre- TüRK ANONİM ŞİRKETİ mln çok bozuk idaresi Fenerbahçenln yedi-

. b jl g~U\n boşa gitmesine sebeb oldu. 
vermişti. . sıni ıçakla vücudünün altı yerinden a • ı TESİS TARİilİ : 1863 Hü!ameddln topu kalenin tçlnden yaka-

Argon, her şeyden imdad bekliyen ğır ve tehlikeli surette yaralamıştır. Ya- ı ı:ıdı. Fakat sayılmadı. Her iki tarafa da pe-
acı ve haz~n bir tavırla konuşmıya baş- ralı nüm\ıne hastanesine kaldırılmış. Os- 6ermayes1: ıo,ooo,ooo lnılllı 11.rası '1nltı oldu. 
lamıştı: man yakalanmıştır. Kavgayı ayırmak İşte yazılacak yegA.ne nk'a ... Bu suretle 

N · t · d · b b ? i · g· b" d d k maç O - O berabere blttl. - e ıs ersm, ervış a a... çın araya ıren ır a am a nvga es • Muhatızgilcü: Fuad - Salim, Saffet- İb-
- Sağhğını isterim, şehzadem. nasında kasığından yaralanınJ$ır. Tiirkiyenin başlıca şehirlerile rahim, Cihad. Ahmed _ Naci, Şahin, Rıza, 
- Böy1e sağlık& olmaz olsun. İnsan, Paris. Marsily:ı, Nis, Londra ve izzet, celll. 

cehennem ateşlerinden daha beter olan Tütün bey'iye ücreti arhrıldı Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. Fenerbahçe: Hiisameddtn - Sedad, Le -
ıztırab içinde yaşıyabilir mi? Bundan İnhisarlar idaresi şehir ve kasabatar • fran, Filistin ve Yunanistan'da blb - Esad, Angelldls, Mehmed Re~ad - Na-
sonra, herkes benim ölümüme dua et- daki bayilere şimdiye kadar tütün s-1tıc:ı- Şubeleri, Yugosla\·ya. F.omanya, ci Fikret, Ali Rıza, Şaban, Niyazi. 

:t Hakem: Nuri Bosut <istanbulspor). 
siıı. ian üzerinden yüzde beş bey'iye flcreti 

1 
Suriye ve Y\"Jlanlstanda Filyalleri c. Şahinıtray 

- Hayır, şehzadem. Yanılıyorsun. vermekte idi. İnhisarlar umum müdür • j vardır. M h f Ü n Gü b U 
Sen, yaşıyacaksın ve ,ntes'ud olacaksın! lüğü bayilerin gayretini arttırmak rnak- U a IZQ Cu - neş UQ n 

- Artık, bu mümkün değil... Benim sadile bey'iye ücretinin yüzde altıya çı • karşılaşacak 
kalbimi koparıp gölürüyorlar. Kalbsiz karılmasına karar vermiş ve keyfiyeti Her tUrJU banka muamef eleri Milli kUıne §amplyonu Fencrbahçe ile 
bir insan nasıl yaşar? alakadarlara bildirmiştir. yapar. dun Uk maçını yapan Muhatızgiicu bugün 

- Bana inan. şehzadem. Bugün çek- -;==----------_-_ .. __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·-_-_:- Güneş tııkımile karşılaşacaktır. 
tiğin acıhtr, çabuk geçecek. Çok yakın , Cfıneş takımının daha mue:,.,ir oyununu 

1\7 ••b l • Uk a~ızda nazarı itibara almak mecburiye-
bir zamanda, talih tarnaınile sana dö- ı~O e CI 1 tinde olan Muhafızgücü bugünlcü oyunda 
necek. Eczaneler SELANİK BANKASI dah:ı ziyade müdafaaya ehemmiyet vermek 

- Hayır .. hayır .. bu, mümkün değn... mecburlretındedir. 
Uçan ku~, bir daha kafese gelir mi? Hu gece nöbetçi olan eczaneler şun - Tesis tarihi : 1888 oü::ıeş takımının rahat ve bol şüt atnn 

_ GPlecek, sehzadem .. artık sana 8 _ lardlt': hücum hattının her fırsatta topa düzgün 
· i >tan bul clbriindekller: • varma~ meziyetine mallk olması hemen her 

çık söyliyeyim. Ben insanların talih ve Aksarayda: (Şeren, Alemdarda: (Ab- müdafaa !çln clddl tehlike teşkll eden bir 

mukadderatını ke'?feden bir dervişim. dülkndlr), Beyazıdda: (Cemil), Samat - fdare Merkezi : tSTANBUL (GALA'!'A) :ıoktadır. 
Bir haftadanberi , seninle Han zadenin yoda · <Erofllos> • Eminönünde: (Ben - Mullafızgücünün bugünkü maçı onlan 
yıldızlarını tedkik ediyorum. Nihayet sa•on), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fe- çok daha s:ıyılı bir oyun yapmak mecburi -

ncrde: <Emilyndl>, Şehremininde: <Ham TürkiyeJeki Şubeleri : yetinde bulunduracaktır. 
bu gece, bin mü küiat ile neticeye ere- dH, Şchzadcbafmda: <HnmdU, Kara - · 
bildir.o. Emin ol, tamamile emin ve ka- gümrükde: (Fund), Küçükpazarda: (!ilk tSTANBUL (Galata ve Yenicami) B. takımları arasında 
ni ol, şehzadem .. hanzade ile aranızda- nıet Cemil), Bakırköyünde: dstepan). MERSİN, ADANA Barosu İstanbul B. takımları maçları için dün 
ki bu ayrılık, muvakkattir. Sizin zav- 8(-yoğla clbetindeldler: Şeref stadında Fenerbahçe ile Güneş ta -

~ istıkUU caddesinde: <Kanzuk•, Dal - ıı l d çenizın üzerine, (beş) rakamı tesir gös- kıml~rı karş aşmı~ ar ır. 
rede: <Güne§), Topçularda: <Sportdls). YunanidanJalıi Şubelm ı Neticede Oünet takımı ı - o gallb gel -

teriyor. Bu, beş rakamının hükmüne Taksimde: CNlzameddtn•. Tarlabqında: ml~Ur. 
tabi olacaksınız. <Nihad>, Şişlide: <Halk>, BetlkLafda: SELANİK - ATİNA 

- Sonra ne olacak? (Nail Halid). Voleybol şampiyonası başhyor 
Sonra m '"h"m k üh" • b" Boğulçl, KaclıJı:ôy n Ablanlaldler: • İstanbul voleybol aJanlıtı tarafından ter-

- •• U ı ·· ço rn ım.. ırl Üsküdarda: <İttihadı, Sarıyerde: <Nu-
hadise zuhur edecek... Araya, hiç u- rt>. Kadıköyünde: <Büyüt. Üçler), Bü _ Her nevi banka muameleleri tlb edilen senellk oamptyona 26 Şubat cu

martesi günü başlıyacaktır. 
mulmıyan bir ölüm vak'ası girecek. Ve ytikadada: CŞlnul Rma>. HeJbeilde: Kiralık kasnlar servisi Fikstürü tesbU etmek Uzere toplanan 

bu vak'a neticesinde; hanzade, tekrar l z-_<nı_n_at..-...) ·------------1 tınp mürahhuJan müsabakaların Galata -

Beşiktaş 
İ zmirde galib, 

-o c~t'f ~ 
İzmir 19 (Hususi) - pe., pı~ , 

bugün vasat bir oyun oynaJI'lı.ııd• ~ 
mE'n Alsancak takımı kal115 atı tl ~ 
üçle galib geldi. Oyunu tlço1'~ ~'. 
idare etti. Oyunun ilk d.evre ~ 
hiicumlarla cidden zevklı gcÇ b f' 
zaman, iki kale de sıkışrnış, 

d:ıkikalar yaşamıştır. tııtt1 
İlk devre berabere golSÜZ iı1' o~ 
İkinci devrede orta ınubBC ıiY'de 

Beşiktaşlı Hüsnü oyunundaJl si)t"U 
sesi ve manevi tesirile oyun~ rıı.~ J 

ye başladL Onun neticesi 0 ~dı'1 
dakikada Şeref Hüsnüden a eeeJi • 
müdafileri atlattı. Şilt çelc·ııc 
yetişen Ali kendi kalesine ~el 
golünü hediye etti. 30 ve 35 ilC' f., 
larda Hüsnü ve Rıdvan dab8rııi?1e 
dcderek galibiyeti temin et 0~~ 

Beşiktaş yorgun olduğu ~ç~ ~e 
minkAr değildi, fakat ikincı e 
güzel oynadı. __.,,. 

Türk dili kuroıP11 

Tar«1/1ndan ( 
Bastırılan eseri~~ 

Ankara 19 (A.A) - Tilrk pili 
nel Sekreterllğlnden: 

ı - 1936 yılında :lstanbuld& cO 
snrayınd:l toplanmış olan üç: ~ 
Kurultayının tutulgaları De ~ • 
söylenen tezler ve koml.sYon llrJ il' 
clld halinde basılmış ve iki 
lığa çıkarılmıştır. ıdıa ~ 

:ı - 1937 yazında istanbU kioel 
çe sarayında toplanmış otan !ııı;r
rlh kongresi üyelerine blr ıL ~ ; 
üzere bastırılarak üyelere d~8 ı~ 
zl - Bahadır'm şeceresi Terıı b\lçııı 
ması ese·lnln fotokopisi blr ~ 
la satılığa çıkarılmıştır. rıııt'oıl c' 

3 - Bu ltltabları ve Ku rtıs -
ydlarını elde et.mek ıstJyenle rJ 
kczlmlz olan İstanbulda Atı:ııııe 
Türk Jdtabcılığı Limited şır 
maları rica olunur. _ ~ 

TAK vj 

Şubat 
7 

\..UNE.j 

.> D 
ıı 69 
6 47 

ŞUBAT 

t9 
Ôğlo ~iodı 

:i. u. .> 

E. 6 40 ~ 

z. 1i 28 16 
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Venüs 

Kremi 
Venüs 

Pudrası 
Venüs 

Allıği 
Venüs 

Ruju 
Venüs 

Sürmesi 
Ven Us 
Kolonyası 

Terk'b' 
Terkibi altın kreinli 

~ h .1 .ındeki hususi mad-
hesı ayatıye dolayısile cildi 
'ien~r, . teravetini arttırır. 
(,.~hır ten yaratır. Venüs 
bir tıls asri kadın güzelliğinin 

llnıdır. 

2 4 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafif Ve • 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara -
vetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri rnevcuddur. Yüze 

sürüldüğünde cilde f evkaıa -
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Son moda ve gayet cazib 
renkleri.le Jrullananlan hay -
rete düşürür. Dudaklarda 2" 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları 
yegane rujdur. 

AsJA yayıhnaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb -
lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ko • 
lonyalan hususi bir tiptir. 
O kadar ki: en büyük zevk 
ehlini ve m~kü1pesend ol -
makla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

1938 -~lfl' 
T. 

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

Köçük Ca.ri H'2f)aplar 

ikramilje pl&.nt= 
4 adet 1000 lirahk - 4000 lira 

8 
" 

500 
" 

.. 4000 
" 16 

" 
250 

" - 4000 
" 76 ,, 100 

" -7600 
" 80 

" 
50 ,, - 4000 

" 200 ,, 25 '' - 5000 
" 384 

'' 
28b00 

" 
" Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eyhil 1 

Birincikanun tarihlerinde çekilecekti·. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

Jahil edilecektir. 

İstanbul Belediyesi İliinları =ı 1 

~lto~ lıınuryerinde Neft sanayi anonim şirketinin Belediyeye vergi ve re
~/~/93borcuiıdan dolavı Urnuryerinde tahtı hacze alınan 24322 kilo motorinin 

Tuzla İçmeleri 

"-,· 8p .J • l w T' 
'IQ\tu- aıartesi günü saat 14 de l!mur yerinde açık artırma ıle satı acagı ı an 

. •773> 

l>t ~ 
'- :tasad k tmi l bi11 a 'l'ribleks kırılmaz cam rnevc udu kalmadığı tahakku e Ş o ması-
~:en ve 20/2/938 tarihinden itibaren on beş gün :çin~e otobüsle~ine 
~~ \te canııarı sipariş ettiklerini tic:ır ette müteamınel sıparış, mektublarıylc 
ı.,"'%aııea~i bir buçuk ay içinde bu camları arabalarına tak~ı:acakla.rı_nı rla 
~ b\ı~{1Yle beyan edeceklere, bu on beş günün hitamı tarıhınden .ıtıbaren, 
~ e\>v ay mehil verilmesine ve cam bulamayıp takamamaları sebebıyle bun
~~l ı>lakaları alınmış olan otobüs lerin de bu ahkama tabi tutula.:ak pla
~ .... ~e ~~ri Verilmesine ve bu müddetin hitamında l/Şuba~/938. T. lı kara .. r-

b l~til'nunderiç ahkamın tatbikine geçilmesine Daimi Encumenın 1712/9;,8 
llıaında karar verilmiş bulundu ğıı ilan olunur. c938, 

l} lt\i ~ 
~ilclı~l'da 'l'oyagar Pazar tekke sokağı üstünde Dutlu bahçede sahi?i .. bulu: 
~ b til Zab t hl'k r g· rulmesı lir) 1() 1 a tahkikatından anlaşılan ağzı açık kuyunun te ı e 1 0 

~b~ sed ~k~nu cezaiye kanununun 4 üncü maddesine tevfikan bi.r haf~a zar: 
'gat e ızalei mahzur edilmesi aksi takdirde kanuni muamele ıfa edıleceğı 

1naka.rnına kalın olmak üzere iJa n olunur. (B.) (945) 

Ua~l 
etoern· ·d · ·ı- ı 1 .\:ılta ıry0Jlar1 ve Limanları işletmesi Umum ı arası ı an arı 

C;ıq .. "'~a earı · · · · b · b 
~~ ": velki i r ıçındeki büfe:. büvet, gazc.te satış y~rı ve gıı:ıno . ınasmın un • 
~ ~ gu . lan Şeraiti dahiHnde ,.e pazarlıkla kıraya verılmesı 28/2/938 Pa
~-:'U:ıı \>etı~n~ bırakılmışttr. Talep edile:1 ehliyet, mali kudret, nüfus ve hüviyet 
'datıla ıkı 23/2/938 akşamına kadar .~nkarada 2 nci işletme komisyonuna, 

1-rct ~ada 1 inci işletme müdürlüğüne verilmelidir. Şartnameler ayni ma-
.-arası ı · 27) ı o arak isteyenlere verilecektır. (7 

T. A. Ş. nden: 

Şirketimizin senelik hissedarlar he
yeti umumiyesi 10 Mart 1938 Perşembe 
günü saat 10 ,da Galatada 6 cı Vakıf ha
nındaki şirket merkezinoo içtima ede
r • r. İştirak hakkını haiz en az 25 his
seye sahih hissedarlann içtima günün
den bir hafta evvel şirket merkezirıe se

n,.dlerini tevdi ile duhuliye varakası al
maları ilan olunur. 

Müwkcre ruznamesi: 

l - İdare meclisi ve mürakıp rapor
larının okunması. 

2 - 1937 senesi bilanço ve karu zarar 
hesablarının tasdik ve kabulile idare 
meclisi, rnürakıp ve müdirin ibrası. 

3 - İdare meclisi 5zalannm intihabı. 
4 - Mürakıp intihabı. 

İstanbul Asliye A!tıncı lhakuk Dairesinden: 

Fener Clbnll caddesinde 255 numaralı de
mirci Klrkorun hanesinde mukim Zatiye tn
rnfından kocası Çorluda Nümune köyünün 
Hatib mahallesinden 12 numaralı hanede 
sakin Mehmed Ali oğlu Huseytn aleyhine a
çılan boşanma davasının tahkikatında: Müd
dcllalevhin ikametgahının meçhullyetı ha
scblle dava arzuhallnln on gün zarfında ce
vab verilmek üzere on be§ gün müddetle llA
nen tebliğine karar verıımı, ve arzuhalin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine taUt 
tı1ınll1Jf bulundutundan 937/2812 numara-

OD Posta 
Yevmi, Siyası, Hnvnclls ve Hnlk gazetesi 

Yerebatıı.n, Çatalç~me sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin bütür. hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. kr. 

TÜRKİYE ------1400 750 400 15,ı 
YUNANİSTAN ~340 1220 710 271) 
ECNEBİ l.7oJ 1400 bOO 300 

Abone bedeli peşir.du. Adres 
değiştirmek 25 ıruruştur. 

Gelen evrak f!rri 1Jerilme%. 
llcnlarclar mea'uliyet alınmaz. 
Cevap ıçın m<>klublara ıo kuruşluk 

Pul ılavesi IB.zımciır. 

····~ ............... , 
Poıta k-.ıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
TelefOfl : 20203 

----······-..... ···············-········---........ 
Jı dosyasına llAn tarihinin ferdaaından ıtı
bart"n on gu:ı içinde cevab verllmeıd ltUwnu 
teblll: yerinde olmak üzere 1lin ohı-
nuı. (loal) 

l Yeni bir 
C i L D 

0Ç0NC0 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 
benler 

Beyaz ve 
yumuş ek 

Ebediyen kaybolmuştur 1 
Çirkin siyah benler, sivilceler, elle 

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açı]f 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su, ne de sabun ile izalesi ka .. 
bil dt>ğildir. Her açık mesame, cil • 
din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Toknlon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünü ani. 
yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf madde.er~ ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabü hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir C'ildi be
yazlatıp yumuşatır. En kuru hır cildt 
kuvYetlcndirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve bumun par • 
lak ve yağlı manzarası tamamen za.. 
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni To
kalon kremi terldbinde t.aze krema 
ve tasfiye edılmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad • 
deler mevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzellik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 
sabah kullamnız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zayıflamış ı. 
se, cildinızi Biocel ile beslemeniz la· 
zımdır. Cildinizdeki BioceJ'in aynı o. 
lan bu kıymetli cevher, şimdi g~ 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmL' tur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlup nisbet dairesin
de karıştırılmış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamlan yalmazd:m ev .. 
vel tatbik ediniz. 

---·························...--
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAHİBLERI: s. Ragıp EMEÇ 
~. Ekrem UŞAKLIGJI. 
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SON POSTA: 

Sigara içtiği halde ne 
embeyaz dişleri var! 

---·---
Çünkü sabah, akşam RADYOLİN kullanıyor 

Hayran edici bir tebessnm temiz ve parlak dişler, sağlam diş etleri 
tatlı, rayihalı bir nefes... İşte R11dyolin bllttın bunları temin 
ettiği içindir ki bu kadar çok seviliyor Vd bu kadar çok kullanılıyor. 

Dişlerin abıhayahdır. 

Saç balrnm, güzelliği n en birinci prtıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Htıkut Hlklmllğinden: 

Kirgir mükemmel ve kelepir bir irad 
S1rkee1de Muradiye caddesi 'ftl tn.mTay durak mahallinde Wn 32 ve 34 nu

maralı meşhur Viyana otel! ve cesim kıraathaneslnln tamamı satılıktır. YlrmJ 
iki oda, üç salon ve fevkal~de nezareti .ardır. · 
Kıymeti muhammenest yirmi bir bin Ura olup senevt ilç bin lira varidatı var

!1ır. Şubatın 24 üncü perşembe günü saat on dörtte 938/1 dosya numara.cılle Dl
nnyolunda kam Sultanahmed Üçüncü Sulb Hukuk mahkemesine müraeaatlerl 
1Ji.n olunur. 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

tüğünden: 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmı~ ve yetişmiş bir 

kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanlarm vesikalarile 
Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları. c830> 

P. T. T. Fabrikası Satınalma Komisyonundan: 
5000 kilo külçe kurşun açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhcımmen bede

li 1500, muvakkat teminatı 112.50 liradır. 

Eksiltme 23/2/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
bteklilerin şartnameyi görmek için her gün, eksiltmeye girmek ;ç;n de temi

pat makbuzlarını hamilen muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. c737> 

TURKIYE 
CUMHU RİYETI 

1 
KELEPiR FiYATINA 
Satılık 2 ev ve büyük. bir bina 

istifade etmek istiyenlere: 
Şişlide Halaskargazi. caddesinde bü;.. 

yük bir bahçeyi havi ve arka soka~a da ' 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fia
tına satılıktır. Tafsilat almak için İstan
bul 176 No. lu posta kutusu adresine 
(D. S.) rümuzile mektubla müracaat o
lunması. 

Türk tütün limited şirketinden: 
3-2-938 günü Londraya gönderdiğimiz 

Kendinize acımıyor musunuz ? 

NEVtek kaiiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan·? 

mak ne demek · 
Baş ağrısı 

Diş atrısı 

Kırıklık 
Nezle, adale 
Atrıları 

Bütün bunlar eıı , ... 
seri ve en kat 1 

şekilde 

kaşelerile geçer 
icabında glnde 3 kaşe . alınabilir (12) balya tütüne aid menşe şehadetna

mesi mevredine varmayıp zayi olmuş- ....._ 
tur. Yeni bir sureti alacağımızdan as- .,."ili._ ______ .. ,_._ _____________ ...... 

1 =~~~~~.~o~k-tur_. __ , 

ilan Tarif em iz 
Birind sahiltt 400 kuruı 
ikinci uh:le 25G » 
Üçüncü t.ahi.le 200 » 
Dördüncü salıile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son •ahile 40 » 

.Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bit tarüe derpi~ 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler i~in şu adrt>se müracaat edil
nıelidir: 

fılncılık Kollektlf ŞlrkeU, 
Ka.lıramanzade Ban 

Ankara caddw 

1 

ı 

kASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KUQU 
BiR 

C~$M[ 
\IAZI y ETİN OE'OİQ 

ON u r A izLı;: 
QANllAYA VE~İN]Z 

uususi S'ARTLARIMJZI 
SO~UNUZ 

SAÇ BOY ALAHI JUVANTil'I 

KUMRA'
SiVAH 

jJ' 
S9çlara gayet tabii surette f 
tenilen rengi verir. Ter ~e ı

ııoı' kanmakla kat'iyyen çı • 
. ef 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi bi • 
safı haiz saç boyalan arasuı~ cildi 
rinci gelmiştir. Saçlan ve bO' 

kat•iyyen tahrif etmeden istenilen renkt• 

yayan yegiııe nhbi aaç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZ.ANf,Sl 

-
BEYOGLU • lsTANBUL 

HAZIMSIZLIK 
Bayatın zevkinden insanı mahrum eder. • 

PERTEV KARBONAT ı<omprimeıerı 
oı 

moşkUlAt g 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat nlmaktaki 

,_ ~ ........ .,.,...., __ ,_ -~- .. ~ ... 1~- ~ .. - :ıı-- ------..:1t"lı. ~nlılır. 


