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lngiltere heyecan içinde'! 
~den, İn.giliz .. İt3lyan harbi 
korkusuna mı kurban edildi? 

Atatürk'ün bugün 
Ankaraya avdetleri 

muhtemel görülüyor 

• 

lngiliz. Başvekili Avam Kamarasında 
" Italya ile görüşmelere razı 

01nıasaydım harb muhakkaktı ,, dedi 
Avam Kamarası 

bugün 
kararını verecek 

Muhalifler "Mussolininin 
mevkii çok sarsılmıştı. 
Başvekil onu tekrar eski 
Mu~sol"ni yaph., dedi!er 

Çemberlain 
dedi ki: 

Eden 
dedi ki: 

«B~z gÖrÜf • 
melere ltalyan· 
ların engel ol • 

~derk . duklarını .zan • 
to'iit h~ 1!ornada bana tamamen muhali/ bir 
'lıt4 ukum sürüyordu. Bizim kat'iyyen görüı • 
~filt tb-Zllaunda bulunmadığımız, Habeı iıgalinin 
~,.C?1;ı111ı almak üzere sillihlanmamızı tamamla • 
~"dit ~~dar ltalyanın ôtıl kalmasın temin için 
>o..ı~;;ırıı ~Y_~lamalı istediğimizden fÜpheleni . • 
~~i I · Goruımelere derhal baılanmaıı hakk"1 • 

«Ba,vekil ile 
aramda çıJ.un 
ihtilcillar son 

~La. Y.._,., 
•alhaya girdik-
ten sonra bende fU kanaat hasıl oldu lıi ba~kala- ı 
rının bi%imle anlaıma urzusundan çok daha ha • 
raretli olarak bizde baılıalarile anlaıma aTZUN 

ft..""et~Qlytın arzularını reddetleraek bu ıüpheler 
erıecekti. Netice leliıket demekti.n 

vardır. ltalya hükiimetinin beynelm;lel meseleler, 
bilhassa /ngiltere muvacehesindeki hattı hareketi 
bu gÖrÜff11eleri haklı gö~terecek mahiyette değil • 
dir. ltalya meselesinin bQfvekil ile aTamda yegane 

ihtilal mevzuu olduğumı .. iddia ederaem açık ha. 
reket etmif olmam.•> 

'il~ t\' (Yazısı t 1 inci sayfamızın 1 inci 2 inci 3 üucü sütunlarında) 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••:••••••••••••••••••••••••••• 

aşvekil Celil Bayar ıst~di_ğimiz izahat 
A. k d . verıldı, me~ele yok! 

~ . h araya av et ettı ŞehirTiyatrosumecmuasın-
~ıci 1 V k·ıı · d daki makalenin muharriri Ye, Maliye, Gümrük ve nhisarlar e ı en e d ne yazdığını bilmiyen bir 
~ Ün akşam Başvekille beraber gittiler zavallıdır 
nkarada Balkan Konseyi için bütün hazırllklar tamamlandı 

· ~'ekil . 
~I ~E!lt.ilirtıi;e k~ndisini uğurltımıya g elen ze~a~ Hayd~_rpll§a ~.a:ında 
~~ \>fııt }{,·· Celal Bayar Hariciye Ve- hurreisımız Ataturke mulaki olmuştur . 
. ~ A ~~"al U~dü Aras Maliye Vekili Ce!al Bayar, Atatürke arzı tazimatla 
~ "İt b 

1
• Cu ·· ' d. · · 1~ ~ {\arıa rnruk ve İnhisarlar Ve • veda ettikten sonra yanında, ken ısın~ 

~~ <lteltet l'arhan dün akşam Anka • tcşyic gelen Riyamicurnhur başyaverı 
~14ı~E!kil C e:rnişlerdir. Celal, hususi ka1em müdürü Süreyya, Ge-
~li~i e ll'ıC!ş elat Bayar, dün Perapalas neral İsmet İnönü, Ali. K*ç, Cevad Ab· 
.~ fı~ Vek.f1~1 0ln:uş ve akşam üzeri bJs, İsmail Mü.ş~ak M~ya~~· V~did, ''ali 

0~ahah 'l'evfık Rüşdü Arasla bir· ve belediye reısı Muhı. Üstündağ ol-
Çe sarayına gidı:rek Cum- (D~amı ııl:&nfi 'sayfada) 

Mecmuaya yanhşhkla giren 
bu yazı çıkar:ılarak imha edildi 
Geçen pazar günkü sayımızı okuyan 

karilerimiz hatırlıyacaklardır: 
(Türk gazeteciliği acıklı bir işin iza

hını bekliyor) s~rlevhası altında Şehir 
tiyatrosunda oynanacak bir piyesten ve 
cınun hakkında yazılan bir yazıdan bah
setmiştik. Yazı Şehir tiyatrosunun neş • 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Hatay Tiirlıleri 
Haklıında güzel 
Bir konferans 

Adana 21 (Hususi) - Dün parti bi
nasında, nıemleketin münevver genç -
~iği ile tarih ve etnografya mevzuu ü
zerinde zengin bir konuşma yapmış o
lan Maraş Saylavı Profesör Hasan Re
şid Tankut, buglin de Adana kız ens -
titüsü konferans salonunda önemli bir 
konferans vemıiştir. 

Büyük bit· alaka uyandıran konfe -
ranc;ın mevzuu Eti Türkleri idi. 

Profesör Tankut, kendilerine ilm1 
bir vukufla cEti Türkü» adı V'ermeğe 
baş'.amış olaıi Alevileri, 

(Devamı ll inci sayfada) 

Ankara 21 (Hususi) - Reisicumhur 
At:ıtürkün yarın (bugün) İstanbul • 
dan hareketle çarşamba günü şehri • 
miZi şereflendirmeleri kuvvetle muh· 
temeldir. 

Atatürlıün teıelılıürleri 
İstanbul 21 (A.A.) - Riyaseticum. • 

bur umumi katibliğinden: 
Halkevlerinin yıldönümü münase • 

betile halen mevcud olan ve yeni açı
lau Halkevlerinden, Atatürke, va • 
tandaşların samimi ve yüksek hisle -
rini ve kültür çalışmalarındaki şuur
lu azmini bildiren telgraflar gelmek
tedir. Bundan çok duygulanan Ata • 
türk. teşekkürlerinin ve başarı dilek -
lerinin :iletilmesine Anadolu ajansını 
memur etmişlerdir. 

·····························································-

TEK l R D AG L I GALİB 1 
Bulgar pehlivanını 
11 dakikada yendi ! 

Güreş 20 000 seyirci önünde yapıldı, Tekir
dağlıyı b~ş dakikada alt edeceğini söyleyen 
Bulgar pehlivanı ringden yuhalarla intfirildi 

Güreşten sonra Tekirdağlı ile görüştük: "Bu güreş 
ümidimi artırdı, göreceksiniz, karşılaşacağım pehli-

vanların hepsini yeneceğim! ,, diyor 
Paris 21 (Hususi mu• 

haoirimizden) - Tüc- • 
kiye başpehlivanı Te -
kirdağlı Hüseyin dün 
gece Avrupanın en bil• 
yük güreş salonu olan 
Palais des Sportsda 
20,000 kişinin çılgınca 
alkışları arasında ikin • 
ci parlak :zaferini de ka• 
zandı. 

Koca Türk yavrusu • 
nun bu seferki galibi • 
yeti evvelkinden dana 
parlak oldu. Ve Türk 
Mehmed Arif ismile gü 
reşen Bulgar pehlivaru 
Todor Bankofun sırtı .. 
nı 11 inci dakikada min 
dere yapıştırdı. 
Mehmed Arif kimdir? 
Görülmemiş bir he • 

yecan içinde cereyan e
den maçın tafsilat•nı 
\Termeden evvel, Meh .. 
med Arifin şahsını an • 
)atayım. Todor Bankof 
bugün A vrupada güreş· 
çilerin bir kısmırım 

mihenk taşıdı.r .. Avrupa ve dünya ş~m. • ı pehlivanlar onunla behemehal çarpışır-
piyonlukları ıçın ortaya atılan buyuk (Devamı 10 uncu sayfada) 

Hitlerin nutku yalnız Roma ile 
Tokyoda memnuniyet uyand1rdı 

HitleT Seiu lnquartla konUJUrken 

(Yazm 11 inci sayfamwzın 4 üncü ve 5 inci sütunlannda) 



r 
Her gün 

Hitlerin 
Nutku 

Yazan: Muhittin Blrıeıt 

F Qhrer'in uzun zaınandanberi dün· 

yaca beklenen nutkunu, radyo
lnr ve telgraf ajansları bütün dünyaya 
yaydılar. Berchtesgaden anlaşmasından 
aonra gelen ve Londradaki harici siya~t 
buhranı dekoru içinde meydana çıkan bu 
.nutuk, günün en mühim hadisesidir. 

Esas itibarile nutukta, enternasyonal 
davalar bakımından hiç bir yenilik yok· 
tur. Demokrasi ve onunla birlikte yürü· 
yen komünizm dünyası karşısında Al -
manyanın beş sene evvelki iddiaları ne 
ile Bay Hitlerin bugünkü iddialan da 
esas itibarile hep ayni şeydir. Şu fark • 
la ki Bay Hitler beş sene evvelki dava • 
lanndan en mühimlerini halletmiş oldu· 
ğu için bugün daha sakin, fakat ton fti
bMle çok istihzakar ve yüksek konug • 
muştur. 

Resimli Makale: X lbtilô. ve itimad X Sözün K 
Yazı Çolc OltlalO 

Bagiin KonamalJ 
___ ,........ ___ ...,,...., .................. 
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Bu Sabahki / 

l{omanyanın ye·ni anayasası 
düıl resmen il8n edildi 

nntku:ıa. göre Halkevleri başlıklı makale -
si:lde H9.lkevlerinin kıymet ve ebemmiyetınt 
anlatar:ılı: mllll kültür ocaklan olan Halk 
evlerimizin Türk istikbaline emnlyet payan· 
dal:ırı olduğunu öğreten nutkun bastırılarak 
bütün memlekete yayılmasının isabet ola
c;ı,ğını kaydetmekte ve demektedir kl: 

~ Lord Edenin 
çekilişi 

.E 
-

Yazan: Selim Raırmn Emeç 

Ayrıca bir beyanname neşreden Romanya Kralı Carol: 
- Bu nutukta Atatürk rejiminin bütun a 

mUete mal olmuş ihyakar sihri bilhassa bu O 
e1lerden fışkıracağını görüyoruz. 

ngiliz hariciye nazırı Eden, başvekil 

Chamberlain ile aralarında çıkan, da· 

''I< 1 ~ arı şık ve endişe ver:ci bu zaman arda hareketime saik da~;al!\r !~~:~aı~m~:k:ı:ııı:::a ;:t~!:1~ 
1 " d •• •• t k d d• s'ln nutkunu mevzuu bahsederek: 

0 an yegane uşunce va an aygısı Jr U ıyor rBugünlerdc Avrupa tarihi mühim bir dö-
S nJ.m n'lktasındadır. Hadiseler saatten saate 

ııa/ikreş 21 (A.A.) - Yeni Romanya a-f kralm millette bir beyannamesini de ncş-ı huri bulunacak, reyler aleni surette ve- i:.~kiş~.~br geçirebllir. B~ inkişafları da bü-
t ~ asası bugün resmi gazetede çıkmıc:- · retmektedir. Beyannamede deniyor ki: -:ilecek' ve hükumet makamlan her seçi- tün aunva umumi bir a~aka lle takip edecek-
ı.. 'I • • . b 1 . . . . . ~r. Ort.'\da muvakkat bır teselli noktası var-
'i en· cKı;rışık ye en~ışe verıcı .u z~.a~ ar- cmır: vazıy~tını hususi bir deftere kay - .ı.a 0 da harp tehlikelerinin zaman bakımın-

lesbi ı. ana yasa, Romanyanın reJım.ını da hareketime saık ol~n yegane duşunce dey~_ıyec~kt~~·. • dan biraz uzağa atılmasıdır.• demektedir. 
hart! t ı~e bu rı::j im aleyhinde her Wtlü vatan _k~ygısıdır. Y~n~ anayasa,~ Rumen .soylenıldıgıne göre, kanunu esası, hü- ,,,,.,,,,,,,, 
h k ketı yasak etmekte vatandaslarm devldınm temellermı daha saglam ve kumete, Romanyada ilga edilmiş bulu • Kunııı - Asım Us İstanbulun elektrik da
~· farını ve borçlarını t~sbit hüku;netm daha adaletli esaslara oturtmağı ve dev- nan idam hükmünün ezcümle suikasdler vası ba~lığile yazdığı makalesinde elektrik 

1klijl ' l h t d h · d h h ·· d · • · 1 li b'k 1 şl~kelile yapılan son temasları anlatmakta t . ve otoritesini tarsin eylemekte zi et aya mı a a emın, a a ur ve a- ve ı:.ıyası cınayet er için kabi . tal ı o -
}~tçılerin, işç.lcrin, entellektüellerin 've ha salim bir yolda yürütmeği istihdaf ey- duğu hususunda karar vermek hakkını v~ makalesini şöyle bitirmektedir: 
"'%~rle . . l kted kt d' aŞ:ıyct elektrik şirketi blr taraftan hükQ-
bisb t" r~nın parlamentodaki temsi!leri "ıne ır.:. verme e ır. mete k'lrşı iyi niyetler ile hareket ediyormuş 
lq e ını kararlaştırmakta hırsızlık ve Beyanname, anayasanın başlıca nok • 'l'ataresco Ankaraya gelemiyor g.bl görünür. diğer taraftan aradaki lhtUMı 
~-~_as.sa. ihtiJ!ısları şiddetİe cezalandır • talarmı. saydıktan sonra şu sözlerle Nt - B"'kr 21 (AA . k _ müzakereler ile uzatmak isterse son büyük 
"'"lı<;.t • • u :.ş · :>. - ~em an unu esa 

1 
hataya o zaman düşmüş olur. Çünkü bu yol-

g a, ıstimlfık suretile köylülerin eline 1 mektedır: sının vucude getırilmesı hususunda çok 
1 
da ki b'itün gecikmelerin mes'ullyet.i tabll 

~:n v.~ ~eçe:ek olan topraklarda bun- cAlı~a~ t:dbirler Rumen milletine s~r- fazla meşgul oulunması sebebile, halen olara!c kendisine teveccüh edecektir. • 
fın Ilı.ulkıyetini tanımakta devlet tara- bcst bır ınkışaf ve mukadderatına asav.ş, hariciye nezaretini tedvire memur dev • -- ·-· ···--··--·· · ·---·-,·
le ~n istimlak olunan mad;nlerin sahih- sulh ve terakki yolunda hakim olmak Jc.I nazırı B. Tataresko, Balkan antantı T e r u e I ' d e h a 1 a 
ttı:111~ daha adaletli bir para temin eyle - imanlarını temin eylemektedir.• konferansında hazır bulunmak üzere An-

kte ve R b '" Iacak J J l'an omanyada bir asırdan beri otu- 24 Şu atta reyıam yapı karaya gidemiyecektir. Kendisine bu işte • dd t • 
~Ukttkalliyetlere müsavi vatandaşlık hu- Bükre1'! 21 (A.A. )- Yeni kanunu esasi, \'e>kalet edecek olan hariciye müsteşarı Şl e J çarpışma ar 

İleı ":rınektedir. 24 şubatt4, bir plebisit ile halkın tasvibi- Pctrosco Comnen, bugün Bükreşten ha- devam ı · 
~azetede anayasa ile birlikte r,e arzolunacaktır. Plebisite iştirak rrıec· rekct etmiştir. eC ıyor 
A • 

1
,_ Barselon. 2.1 (A.~}. - Milli Müda -

t-\VU st . 1 N 1 ce I. • '""\ faa Ne.laretının tcbligı: 
UI ya 1 azı er ge lnf:lte~eden ?Omi~y~~~uk lhir~:~,~;:,~~~d~~.~,~~=:;~~u~.~ 

Y h d • h ı 1 .. redı temın ediJdıgı 1 mevzilcı sebebile güçleşmiştir. Fakat a u l m a a es l ne haberi doğru değil bur.<ı rağmen dün Terue!'in müdafaası 
Ankara 21 (Hususi) _Merkez Ban- i?in . fc.vkal~.de kahramanlı~~~r. gö.st~ • 

h •• t t • ı kası direktörü .Salahaddin Çam, Lon- rı.1::1i~!ır. Duşma?ı? z~pt~ttıgını bıldir-U. c um e ı er draya hareketini bir kaç gün tehir et- 1 dıgı C~stralvo bala elımızde bulun -
b.. miştir. İş ve Etibank direktörleri ma!dadır. . A • • •w• 

'lUkum t , .. t h ft ""dd ti b"'t"" t l t l tt" Londrada temaslarına devam etmek - İMılalcilcnn teblıgı e c.or a a mu e e u un op an J arı mene ı Salamanka 21 (Radio _ Nacional) _ 

A 
tedirler. Bu görüşmeler neticesinde 

vusturya başvekili Yahudilere teminat verdi elli milyon İngiliz liralık bir kredi te· Terucl askeri bakımdan alınmış telak-
rnin edileceği hakkında gazetelere ge· ki oluT"abi1ir. Bununla beraber, abluka 
çen hnbcrlcr, tamamen asılsız ve edilmiş olan düşman kuvvetleri, acele 
Londra görü§melerine esas olan işle- bir surette şehri tahkim etmeğe ve so
re aykırı düşen şayialardır. kaklarda siperler kazmağa başlamışlar

~a 1:~ndra 2 t (Hususi) - Avusturya 
-sa;ı eı-i bu gece Viyanada bir miting 
4et('k!an sonra, gürültülü nümayiş :. 
tlı.is~ l <ıh udi mahallelerine hücum et • 

· erdir. 

orada bir cAvusturya lejiyonu:t teşkil e
nen üç bin Nazi mültecisinin de Avus -
turyı:ıya avdetleri ve bunların nazizm 
prnpagandası için kullanılması da alı • 
ı1an kararlar meyanındadır. 

Seiss İnquart - Hitler mülikatı 

---------------...: dır. Yalru~, TerueI'in düşmemesi im -

1938 büdçesi kam mevcud değildir. 
Bicfayettcnberi Teruel harekatını 

bizzat generc:.l Franko idare etmiştir. 

da doğrusu Baldvin kabinesindenberi 
mevcud bulunan harici siyasete ve bu si· 
yasette tatbik edilecek usullere aid bir 
ihtilaftan dolayı istifasını verdL Bun
clan evvel bu bahse aid bir yazımda işa
ret etmiş olduğum üzere M. Chamberlain 
ıle Eden muhafazakar partiye mensub 
o1makla beraber, bu partinin iki ayrı ce
reyanını temsil ediyorlardL Başvekil M. 
Chamberlain Dayhart denilen sağ cena· 
hm mütemayiz bir simasıdır. Eden ise, 
mutedil bir zihniyeti ifade etmekteydi. 
Bu bakımdan, Almanya ve İtalyaya mu· 
arız İngiliz müntehiblerinin çok tuttuk
l::ırı bir devlet adamı idi. Güttüğü dış f'İ• 
?asada, işçi partisinin dahi kısmi ınüza· 
heretini görüyordu. Bu sebeble Alman· 
y:ı ve İtalyanın daima itirazlarına hedef 
oluyordu. 

Nitekim, Almanyanıın istekleri hak· 
kında hususi bir anket yapmaya memur 
edilen ve bugün, Edenin istifasile onun 
yerine fiilen geçtiği bildirilen Lord Ha· 
Jifaksın bu seyahatine dahi o zaman mu• 
arız bulunmuştu. 

Hakik&t şudur ki İngiliz başvekili M. 
Chamberlain, Alm~ya ve İtalya ıle 
memleketinin anlaşıp anlaşamıyacağım 

bir an evvel tesbit etmek istemektedir. 
Eden ise, bir takım prensip itirazlarile 
kat'i ve nihai temasa mani olmuştur. Ni· 
tekim İngiliz kabinesinin son toplantı· 
sında ayni görüş ihtilafı tekrar baş gös
termiş ve başvekil noktai nazarında ıs
rar edince, hariciye nazırı için vazife
sinden ayrılmak bir zaruret olmuştur. 

Nitekim. Edenin başvekile yazdığı ·.reJa 
mektubu, bu hususta- kafi sarahati ihti· 
vo. etmektedir. Kollektif emniyet siyase
tinin başlıca şampiyonlarından b iri ol
mak üu>re tanınan Edenin bugünkü ~art
:nr altında iş başından çekilişi İngiliz dıp
lomasisi için bir gerileme hareketi eayı· 
Jabilir. Fakat hazan öyle gerilemeler o
lur ki daha ileriye gitmek için hız alına. 
ya vesile verirler. 

İngiliz kabinesinde hasıl olan son te
beddülü. bir de bu bakımdan mütalea et· 

lk:ı ~Olisin acil müdahalesi sayesinde, 
dağ. ın kişiden fazla olan nümayişciler 

·lılmıstır 

bu.~"nst~r;a kabinesinin verdiği yeni 
:ııtıd ar,~r. ınucibince, bugün gece yan -
tUı:ı an 1tıbaren dört hafta müddetle bü 

Avusturya dahiliye nazırının Alman - A.'lkara 22 (Hususi) - Hükumet 1938 
yayı ziyareti ve orada Hitler, Mareşal Gö- biidcesini bir martta Meclise tevdi etmiş 1 • d k • mek lazımdır ve unutmamalıdır ki eski 

b ı kt Y · b''d · 1937 b"d zmır e aplan!a ınsan ring ve yeni Alman hariciye naıJrı von :.ı unacs ır. enı u cenın u • başvekil Baldvini düşüren mülahazı:ılrır, 

Ribbcntrop ile mülakatları, Avusturyn - cesine nisbetle l5 milyon fazlasile 24.6 arasında 23 dakika SÜren bugün, tamamen zıd bir istikamette te-
.om, sadece dahili işleri hakkında görüş· milyon olarak teklif edileceği tahmln o- korkunr bir mücadele cellt ederek Edenin çekilmesini icab et 

\}0Plantılar yasak edilmiştir. 
tııa .. at::ıııperverler cephesinin toplan -
dır.· bu hükmi.in haricinde kalmakta-

mek mevzuuna inhisar etmiş değildir. bnmsktadır. ,,... tirJyor. 
Bundan başka Avusturya ile Almaı1yanın 1 Ve~gilcrde yapı:a~ak ten~at ~ükı'.t • İzmir 24 (Hususi) - Acarlar köyü 
ekonomik rabıtalarını tanzim ve Avus - metce ancak mart ıçınde tes~ıt edılecek- civarında heyecanlı bir insan • kaplan 
~uryanın harici siyasetine verilecek yeni tir. Bu tenzilat yeni mali yılın başında boğuşması ol.muştur. Sürek avına çı -

ll'ı}~·~~~ekE Şuşnig, bugün Viyanada i- veçhe meseleleri de görüşülmüştür. tatbik edilecektir. kan köylüler, pusuda domuz beklerler-

dave~e!~n Yahudi şahsiyetlerini yanına Ekonomi meselesinde evvela gümrük f, ünh ") meb'usluklar ken köy d~likanlılarından Musanm ö -
1e~ht ederek, Avusturyada Yahudi a - manialarının kaldınlması, para mesele - nüne bi.cdenbire bir kaplan çıkmıştır. 

Bu işde, bir parça da, muhafazakar par. 
tinin iç siyasasının rol oynadığını söy. 
lemek, vaziyeti yalnız bir tek zaviyeden 
görmemek olur ki işin doğrusu da budur. 

Selim Ragıp Emeç 

~i an harekete rn"üsaade etmiyece - c;inde de Alman ve Avusturya paraları a- Ankaı·.~ 22 (Hususi) - Ölüm ve ıstifa Aında anc::ık on beş metre mesafe bu-
~ kendilerine bildirmiştir. rasmda esaslı bir rabıta tesisi vardır. dola~ısilc inhilal eden mcb'usluklar hak- lur.duğundan ve vakit kalmadığından ispirto fiatlan da İnecek 

)'tıttada N . t ! b • . b' .. • · Avusturyaya, Almanyanın bir nevi el· kmdaki tezkereler Meclisin mart top- Musa tüfeğini ancak bir defa ateşliye-
\~· azı a e esınm ır numayışı İ k d kta 

ı~tc 1Y::lua 21 (A.A.) _Bu sabah yüz _ ç•si gibi dönecek olan Seiss nquart, baş- lantısında o un u. n sonra bu münhal- bilmiş ve bir anda üzerine atılan kap-
taı~~ 1'l'asyonal _ Sosyalist üniversite vekil Schuschnigg'e Almanyarun çok ya- ler için kı~i seçim yapılacaktır. Bu la."lb boğuşınağa başlamıştır. 

Ankara 21 (Hususi) - İspirto fiatla · 
nnm indirilmesi için bir k:ırarname pro
jesi hazırlanmıştır. 

· )('si Al k.ın bir istikbalde Avusturyayı kendlsile münhallere partinin göstereceği nam- Tam 23 dakika süren korkunç ve 
llttıda rnanya ile Avusturya ara - ır 
~ehir Yapılan anlaşmayı kutlamak için ayni harici siyaseti takib ile görmek is-1 zı::-tler arasında .. m~. ~- b.~nkalarm1ızdan bi- heyecanlı bir boğuşmadan sonra Musa lar..ndsın etlerini kopardığından o da 
ll)t<sı Sokaklcırmda tezahürlerde bulun- 'ediğini de söyliyecektir. Başka şekilde 1 rinlıı umum nıudurunun bulunacağı mu- kaplanı öldürmeğe muvaffak olmuş - ağır surette yaralanmış ve İzmir mem-
ha.şi;<ıtdır. Bunlar alay halinde şehrin söylemek lazım gelirse Avusturyanın hskkak addedilmelidir. tur. Ancak kaplan göğsünden ve kol - leket hastanesine kaldırılmıştır. 

i~l~·,.~c~:;:~~~:e;eg;rt:~~~e~t:~~o~ :~ı~t~~r~:m~~:~,i;r~~: v;e~~:~~iiz!o a: Kop dağı açıldı ·A·····n··-k~···a···r···a···d···a······b····ı:·r····ı··t··a···ı··y···a····n·· 
\t t 11.. ı hd kt dahil olması lazımdır F.ı·zuruın 21 (A.A.) - Bir haftadır l'afı,,d . .ı.vıektebe ciden yolun polis ta - ey arı pa a . -
·• a A k • meselelnre gelince Almanya karla kapalı olan Kop daih açılmış ve 

~.ıe n.tı.ıtulınu:j olduğunu gördükle - s e>rı " ~ 
oı -t n h dTk dece A\•usturya ordusunun er otobüs seferlerine başlanmıştıı'. e sergı·sı• açıldı 'ICtı.rn·· ıç bir hadise çıkarmaksızın geri sım ı 1 sa ' - ----- resım .. 

k·Uş1erdir. k~nı harbiyesinde esaslı bir tasfiye ya - k p f• 
ÇıJt Utün Vilayetlerde de hiç bir hadise pılınasını istemekte~:· . - Büyü etro ılmi 
llıı~trnaksızın mümasil tezahürler ya - Avusturya başvek~lı, _pcrşem.~e. gur.~u gazetecilere gösterildi Ankara ·2 ~ (A.A.) - Bugün .. Seı:gi mtk suretile gösterdikleri alakadan do 
<\J ıştır. \ Hitlere cevab mahıyetınde so~·hyecegi Geçen Cumartesi günü akşamı, İs - cvi::ıde bir cfüılyan Gravür• sergisi a- 1ay& Vekillerle, kordiplomatiğe ve di -
~ttya A t d 1 . t , ? nutuk bu noktaları tavzih edecektir. tanbul Sovyct başkonsolosu, şehı·ı·mı· - l t w d .t':ı.ı·· vus urya an ne er ıs enıış. I · . . . .. çı mış 1r. gei avetlilere teşekkür eylemiştir. 

Si, -e~1;tı= çıkan Le Petit Journal ggzet~- Bu ilk :r.ıyaret, ıkı deyle: arasında mu- ziıı tanııunış ~ah::.iyet, san'atkar, ve ga- Tanınmış 54 İtalyan san'atkarınını Maarü vekili Saffet Arıkan verdiği 
illr;I1;

1
r itı hususi muhabirinden telcf"ııla 1 tckabil ziyaretler serisi içın bir başlan • z~trcilerini son zamanlarda çevrilen ve seçi1~1iş eserler~n~n teşhir edi~me. kte c-.vabta, değerli İtalyan sanatkarlarının 

h€ şu J'azı · . t kt d' · gıçtır. Bu itibarla yakında Avusturya ha- b"" ··ı· ı ı·r alaka uyandıran ~Bu··yu··k ld bu S" gın a lı d ı ı b" 1 b" 'lerı· · Y1 neşıc me e ır. , . 'd,. d B r uyu" ) < o ııgu ..!r ın çı ş merasımın e Pser erini toplamakta o an oy e ır ser-
tn'İihi~n ~e_:şPmbe ve cuma günleri, çok r:.~iye ~~zırı Guıdo Schmı t 1 e er md~ j Pctro» ismindeki tarihi Sovyet filmi • Maı:ırif Vekili Saffet Arıkan ile Dahi - gmır.. açılışına iştirak etmekten do!ayı 
tl<lu goruşrnelere ve hadiselere s::ıhne !!,Orec0g.7~ • ni göstermek üzere konsolosluğa da - liye Ve>kili ve Parti Genel Sekreteri duyduğu memnuniyeti ve Cümhur.yet 

Av Marl'şal Göring'in Avustur~~ seyahatı vet etmiştir. Tamamile tarihi esaslara Şükrü Kaya, Adliye Vekili Şükrü Sa- hükumetinin sergiye karşı olan yakin a-
l~qlta~~urynnın yeni dahiliye nazırı Seiss Diğer taraftan Mareşal ~t~rıng ... mart istinad edilerek ve cidden çok büyük raç, Hariciye Vekaleti Genel Sekrete- lakasını ifade eylemiştir. 
C!a.n lM ~0rşembe sahabı trenle Viyanc~- ~yın~a Av~sturyaya geleccl.tır. Gorın~ın fedakarlıklara katlanılarak vücude ge- ri Numan Meııemencioğlu ile şehri - Nutukları müteakib İtalya büyük el • 
§efi tı· d.ı. 'Ve derl-ıal Almanya emn!yet acletı '·ec;bile resmen avlanmak gaye:sı - tirilen bu film, gerek reji ve dekor, ge- mizdc bulunmakta olan büyük ve orta çisinin ricası üzerine maarif vekili Saf-

l3i:-ı~::rrııe~ ve Hitlerle görüştü. ~i güd:n bu seyahat esnasın -ıa ~l~ıan ~- rekse san'atkarların kudretile seyre - elçiler ve refikaları, Haıi ... ::e ve Ma- fet Arıkan kordelaları kesmek suretiyle 
Ve bu - trıulakat bir saat kadar siirdü. kc..nomı nazırı, Avusturya başvekılıle mu· denlerin haklı bir takdirini celbetmiş- 1

1. arif Vekaleti ile elçilikler ileri gt.:: .... - serginin açılışını yapmıştır. 
lı 1 arad A t"addid görüşmelerde bulunacaktır. 1 . 1111 •• • • ~ seri a lınanya ve Avusturya po - ~ tir. erı ve ınatbuat ınurnessıllerı hazır bu- ı; .. zır bulunmakta olanların büyük b!r 
ic-11b e;rasınaa sıkı bir elbirliği tesisi !çın Bu film her şeyden evvel Sovyct iunmuşlardır. alf!ka ile gezmiş oldukları bu sergide de-
tıı-1ı01 en tedbirlerin alınması kararlaş _ Karadeniz de f ırhna sinemac:lığmın çok tekamül ettiğini İtalya Büyük Elçisi B. Karlo Galli ğcrli İtalyan san'atkarlarının İtalyau şc-
tı.trya. · B~ ciirnlcden olmak üzere Avus· Sinop 21 (A.A.) - Karadenizdc dün gfü;termektcdfr. bu münasebetle söylediği bir nutukda, hirlcrile abidelerini ve tabii güzelliklerıni 
:ltst:! :~lısi Yeniden t"nsik ve bu hu • ba~1ıvan fırtına devam etmektedir. Filmden sonra davetliler. zengin bir serginin tertibindeki maksadı izah ede- yaşattıkları 180 parça eser teşhir edil • 
ihaz d.nı.an polis teşkilatı nümune it • Cu~·huriyet vapuru İstanbula gider - büfede izaz edilmişler ve geç vakte ka- rck açılması hususunda Cumhuriyet mektedir. 
).{~ ılecektir. ken bocalıyarak limanımıza sığın - dar dans edilerek ve hasbıhalde bulu - hükumetinden gördüğü müzaherete ve Serginin gezilmesinden sonra davet • 

ht, nularak e w•lenilmiştir ·apılmakta olan merasime iştirak et - J:ler büfede izaz edilmişlerdir. 



4 Sayfa 

Belediye yeni ve isabetli 
bir tedbir aldı 

Koyun eti salan kasablard l keçi eti, keçi eli satan!arda 
da koyun et1 bulunmıyacak, etlere narh konacak 

Et komisyonu dün de mesaisine devam Bir çok yerlerde keçi etleri koyun di 
etmiş, ucuzluğun tatbikına aid projenın yerme satılmaktadır. Belediye bu mah· 
hazırlaı.ması ıle meşgul olmuştur. Ko • zurun da önüne geçecektir. Keçi ve stğır 
mısyonun mesaisi çarşamba günü bite • satan kasablarla koyun eti satan kasab-
cek ve ayın birinden itibaren tatbikatına 1 b. b. . d 1 k k etı· sa 

::ır ır ırın en ayrı aca , oyun • 
geçilecektir. j · · k k · 

Et fiatlarına bir marttan itibaren narh tanlarda sığır ve keçı eti, ez eçı ve ::ı-
konacak ve narh her cins hayvan için iiç ğır eti satan kasablarda koyun eti bu -
fiat ihtiva edecektir. Kasablar etlerin lunmıyncaktır. 
cinslerini gösterir levhaları etler üze - Beledıye muhtelif yerlerde et satış 
r •ne takacaktır. Dükkanlarda parçalan • yerleri açmak suretile kendi de et sata
mış et bulunmıyacak, etler ancak mü:i • caktır. Emniyetle et almak istiyenler be· 
tc.rinin gözü önünde parçalanacaktır. Jediyenin satış yerlerine baş vuracaktır. 

Mütef errilı: Poliste: 
Dcnizbank umum müdürü İzmire Bir hizmetçi çamaşır asarken 

gidiyor balkondan aokağa c!üştü 
Ankarada bulunmakta olan Denizbank BAşlktaşda bir apartımanın lklncl katın-

Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş İktısad d:ı oturan Doktor izzetin hizmetçisi 16 yaş-
larında Nimet balkona çamaşır asmakta 1 -

Vekaletile temaslarına devam etmekte- ken müvazeneslnl kaybederek sokağa düş -
dir. Banka idare meclisinin Ankarada muş, vücudunün muhtelit yerlerinden ağır 
ilk toplantısından sonra Umum Müdıir s11rette yaralanarak berayt tedavi Beyoğlu 
bugünlerde lzmire gidecek ve İzmir li· h:ıstanesine kaldırılmıştır. 

manındıı tedkikat yapacaktır. Yusuf Zi- Bir deniz hırsızı yakalandı 
ya Öniş İzmirden doğru şehrimize gele-

1 

Davit adında sabıkalı bir deniz hırsızı 
cektir. Bu hafta sonlarında banka idare H:ıskoy ıe bulunan yelkenli _kaY,Jklarcliın bazı 
sıedisi, umum müdür muavinlerinin ve e'Jyalar çalarak sandalla Kopru istlkametlne 
müdürlerin iştirakile şehrimizde umumi doğru kaçarken emniyet .beşinci şube me -

• 1 murlsm tarafından motörle takip edilerek 
bır toplantı yapacaktır. Bu toplantıdan Galatada Kalafat yerinde yakalanmış, ad-
aonra Denizbankın İstanbul şubesi fiilen Uycye verllmiştlr. 
ı,e başlıyacaktır. Bankanın İstanbul şu- K rt ld b ı . . a a a yangın aş angıcı 
beri için Merkez Rıhtım hanında ıki kat 
tahsis edilmiştir. 

Bugün şehrimize seyyah geliyor 
Bugün limanımıza İngiliz bandıralı 16 

bin tonluk Lititya vapurile muhtelif 
mllletlere mensub 300 kadar seyyah ge
lecektir. Öbür gün de Rerna vapurile ge
ne 200 kadar seyyah limanımıza gele-
cektir. 

Deniz işleri : 
Karadeniz.de fırtına 

Karadenizde yeniden şiddeıli bir ka
rayel fırtınası ve kar tipisi hüküm sür
meğe başlamıştır. Bu yüzden Karadeniz
deki seferler durmuş, vapurlar limanlara 
lltira etmiş, Karadenize çıkmak üzere 
hareket eden gemiler de Büyükderede 
demirlemişlerdir, bu yüzden Karadeniz 

Kartalda Hükumet caddes1nde Saray bah
çesi sokağında doktor miralaylığından mü
tekald Şerafeddinln yeni yaptırmakta oldu
~u evinin alt katında çalı.şan işçiler yere si
gara atmak .suretlle yangına sebebiyet ver
mişlerdir. Vaktında yetişen itfaiye yangının 
slrayetlne meydan vermeden ateşi söndür
müştür. 

Kaı1alda bir hırsızlık 
Kartalda istasyon civarında askerlik şu

besi reisi Tah.slnin evine pencere camını kes
mek suretlle hırsız girmiş, blr çok eşyaları 

çaldıktan sonra kaçmıştır. Hırsızlar yaka
lanmak üzeredir. 

Bir çocuğun üzerine yemek 
tenceresi devrildi 

Üzıküdarda oturan Emlnenin 4 yaşındaki 
kızı Aytenln üzerine mangalda kaynamakta 
ol:ın yemek tenceresi devrilmiş, kızın ayak -
ları haslanarak berayl tedavi hastaneye kal
dınlm1ştır. 

İki yangın başlanğıcı 
postaları gelmemiştir. 

Karadenize çıkaoak vapurlar 
kıı!tlerini tehir etmişlerdir. 

Lalelide icıaıın. Hasköyde Bahlrenln ev
da hare- terinden yangın çıkını~ da, yetişen itfa -

iye tarafından derhal söndürülmüştür. 

dün defnedildi 

Dinkli c:nazıe mna ıimitıdn w intiba 

Vefatını teelliirle haber verdiiimiZ es-j i:ına sarılmıı olan tabutun önünde Bat
ki Ziraat Vekili Sabri Toprağın cenazesi •ıek.llet, İnhisarlar Vekileti, Büyük Mil· 
dün Alman hastanesinden ihtilalle kal • let Meclisi, vilJ.yet, ve belediye vesaire 
dınlarak Teşvikiye camiinde namazı kı- namına gönderilen 20 kadar çelenk ol • 
hndıktan sonra Zincirlikuyu mezarlığın· duğu halde eller üzerinde taşınarak Teş
da ihzar edilen medfeni mahsusuna tev· vikiye camiine götürülmüştür. Namazdan 
dl olunmuştur. sonra tabut cenaze otomobiline konul • 

Cenaze saat 11 de İnhisarlar Vekili Ali muş, önde bir askeri müfreze ile bando 
Rana Tarhan, sabık Sıhhiye Vekili Re • da olduğu halde son rasiınei teşyii ya • 
.fik Saydam, şehrimizde bulunan saylav- panlar otomobili Osrnanbeye kadar yü • 
lar, İstanbul valisi Muhiddin Üstündağ, riiyerek takib etmişlerdir. Orada h3zır. 
V« muhtelif resmi devair müdiranı, Da - lanmış olan otobüslere binilmiş, doğruca 
rü~şafak:ı talebeleri ve bir polis miıf • Zincirlikuyu mezarlığına gidilmiştir. İki· 
r,...z,...sinden mürekkPb kalabalık bir he- de gömülme işi hitam bulmuş, hazırun 
~'f'tin istiıak le Taksimdeki Alman has - merhuma rahmet diliyerek avdet etmış
tant' inden k:ıldırılmış, bir Türk bayra • l "rdir. 

SON POSTA 

Köprü 
bir 

gözünde 
facia 

Köprü altından geçen bir 
kayık devrildi, battı, 
kayıkçı da boğuldu 

Şu bat 2l rt""' 

Meydana çıkarılan bir 
emlak sahtekarlığı 

Müddeiumumilik Anadoluda bulunan suçlu h:ıkkında 
tevkif kararı aldı, tahkikat genişletiliyor 

- ~ 
Müddeiumumilik mühim bir sahtekarlık vermcd1ler. Bütün müracaatlarını ~~ 

D .. k" .. .,,. d . k 1 . hMlsestnln tahkikatlle meş~ul bulunmakta- tJ. Hamallık yapmak istedim, o da ır j,Jll 
un oprunün uskü ar vapur ıs c esı dır Hli.dlse üzerinde bir müddettenbcrl bü - Açtım. Bu peynirleri çaldım. AJna, b ffe • 

önünde bır kayık devrilerek batmış, bir yilk bir d1kkatle tahkikatına devam eden y::ıpmıyacağım. Söz veriyorum. Ben1 11 

kişı boğulmuştur. İnebolulu İsmaile a.id müddeiumunıillk ı lncl t~dkik burosu §efJ dJn ın.ıı-
olan bu kayık dün öğle üzeri çok fazla S:ıbrt, nli.dlsenln birçok karanlık tarafları - H~klm Klimll sı•çluyu 15 gün ba~:u et • 
yi•klü olduğu halde Halice girmek üzere ııı ç~znıe~e muvaffak olmuştur. kum etmiş, verdiği teminat uzerıne 
köprünün Üsküdar iskelesi yanından ge- Hadisenin suçlusu Kasım oğlu Mehmed zssını tecil etmJştır. • 

. . . - mub~Jlf sahtekfıl'lık 1şlerile alakalı bulun - c s h kemesi 
çerken şıddctlı bır surette esen gundo • mnkt:ıdır. Muhtelit dairelerde ve muhtellt ÜC8 lffiQnUn mU a d• 
ğu.su rüzgarlarının tesirile de\·rilmiş ve noterliklerde başka başka isimler takınarak orman memurlarından Hayri lsJJlln~ 
bir iki dakika içinde eşyalarla beraber 1 bu çeşid birkaç işler çevirmiştir. rint korkarak kazaen tabancayla ya 2 lıt' 
batmıştır. Bu sırada kayıkta bulunan 1s- Bnnlrırdan başlıcası şudur: Mehmed, şlm- Cıice Slmonun muhakemesine BeyoilUde~ 

.1 d d . d- k b ~ 1 t dl ölınilş bulunan Ahmed isminde birinin cı suıh ceza mahkemesinde dun de 
nıaı e e~~ze uşere ogu muş ur. nüfus kiğıdını elde etmiş sonra da bir no - efümlstır. ıırıt • 
Kazayı gorenlerin etraftan çok çoırnk ter dnlreslne giderek, kendisini bu adama 1 Da;acı Hayri gece otel aradığını. 8 fi 

yetişmelerine rağmen kayıkçıyı kurtar- ald olup. belediyece istimlak edilen bir ma- nun pansiyonuna bu maks:ıtıa girdiği;,.-_ 
mak mümkün olamamış, cesedi de bu1u- lm sahibi gibi göstermiştir. Sonra da ken - C!ice Simonun iki el ateş ederek tendi bit'
namamıştır. nine belediye basından bir vekil tayin e - raladı~ıru söylemiştir. Cuce simon 1Je , 

derek, hal binası clvannda olan bu malın ateş ettiğini söylemi.ş, bundan sonra 

Eminönü d 
lstlmlO.k bedellnl almıştır. ş;:htd dlnlenllmlştir. ııdt • 

ffi ey CJ n l Suçlu Mehmed şimdi Anadoluda bulun - Slmon mahkemeden çıkarken etrafı 

1 
maktnrtır. Muddelumumllik dün Sultanah - kilere: ,.,,,-

---- nıed 2 inci .sulh ceza hflklmllğine müracaat - Ben cLebleblci Horhor operetınde " 
Meydandaki isfimlak işle· Pderck, suçlu hakkında gıyabi tevkif kararı 

1
ynkan rolüne çıkardım ama .. bu acıaJ!llf' 

• • • • • .. verilmesini istemiştir. Sultanahmed 2 lncl nını kazaen yaktım, demiştir. ,,."P 
rının tehırı ıçın yapılan s•ılh ceza hakimi sa.18.haddln Demtrelll ev- Duruşma diğer şahtdlerln celbi ıçJn 

.. t dd d•ld• rakı tedklk etmiş. neticede Mehmed hakkın- edilmiştir. 
muracaa re e 1 ı da tevkif kararı vermiştir. o . ı· .. di 

Tevki! müzekkeresi suçlunun bulunduğu avıd gene ad IJ8J8 Y8fl • 
Eminönünde yapılacak istimlak ışlerl mahal müddeiumumiliğine gönderllerek, Muhtcllf vesilelerle adliyeye verUeJl O:.• 

için Dahiliye Vekaletinden menafii u - kendisi mevkufen İstanbula celbedllecektır. vld isminde biri, dün gene bir hırsızlı• ıt • 
HAdlse, bundan da ibaret değildir. Daha ,.1 i d d 1 üdd i 111Tre $ff mumiye kararı gelmiştir. I"' ses "l en o ayı m e umum ı; birkaç karışık işler mevcuddur. Tapu v . .s. dilml,tir. ...aı-

Eminönü meydanı açılırken açıkta ka- gibi bazı devairde muamele takib eden bazı i Fakat suçluda bazı gayrltabll ArJZ ~ 
lacak dört yüz kadar dükkancı namına kimselerin de bu sahtekarlık lşlerlle alAkalı ~ .. dil d kto E Karana ııı 

muş, n ye o ru nver 
v;ıayete bir müracaat yapılmıştı. İstim • oldukları tahmin edilmektedir. Tahkikatın ne ettirilmiştir. 'I 
liik i~leri menafii umumiye kararı ile ya- SP.yri, kat'i neticeye varacnk ve hMlsentn Doktorun gördüğü lüzum üzerine adli~ 
pıJacc:ğından vuku bulan bu itirazlar ka- diğer cihetleri de pek yakında aydınlana • lş!erindP mü.şahedeye alınmasına taraJ' 

caktır. rtlmtştlr. Jifl 
bul edilmemiş. Eminönü meydanının a- k t ------

çıJma işin.in tehiri muvııfık görülmemi~- Bir ö'Um hadise:si l:n tah .Kati --------
tir Bu dört yüz dükkancıya başka taraf- Muddeiumumllikce şüpheli bir olum hA- 111111111111111 Şehir Tiyatro•~ 

h ık t ı1 kt:ad Dram kısmındıı · .aı ta belediye tarafından münas b yer te- d'sesinln ta k a ı yap ma ır. 0 J\) r 
Bundan 20 gün kadar evvel Beykozda Boz 11 il 1 bı;u· a/kşRam AsuatD2 ~ J rninine çalışılacaktır. hane kbyünde sakin Receb oğlu İsmail la - ,.. ./'J I" 

Meydanın açılma işi bir kaç kısma ay • mlncte b!rlle, köytin muhtarı Mehmed ara- 1 J{ 
nlrnıstır. Birinci planda tayyare bayii s!ndn blr altız kavgası geçm1'lt1r. Bu kavga- 111 y A R A TM .A 
malUI gazi CemaUn dükkanından başla- dıın bit· müddet sonra ismaııe bırdenblre lllllllH 
:5~ bet eden kunduracı dukkanları kami-ı mmil ısa bet etmiş ve nakl~dlldlğl hastanede Dram 8 perde 

.. . . . . de ü.; gün sonra ölmüştü. işte bu vaziyet ü-
m:ık uzere Yenıc~mı kemcrının yanımı 1 zerine jandarmaya müracaat eden İsmatlln Komedi kısmında bu akş8pı 
len yıkılacaktır. ikinci planda BereKet karısı Fatma, muhtarın kocasını hiddetlen -
çikol!ıta ve şekerleme mağazası ile ayak- j dlrmek suretlle ölümüne sebebiyet verditl • 
k:ıbı boyacılarının bulunduğu kısım ve 

1 

nı tdclla etmiş ve hakkında takibat yapıl • 
sınger saati mağazası kaldırılacaktır. Ü- masını ı.stemlştlr. 

.. .. • Bıı garib lddla müddelumumlllRe blldlrl· 
çuncu plan~a.. .!ıktırıla~a~ar ara:nn"Ja lerek. tahkikata muavin Fehmi başlamış, 

oyun yoktur ~ 

~~~~~~~~-----
ERTUCRUL SADi TE~ J 

TtYAf'R0' 

Bu gece . ı1d0 
(Bııkırköy - ?d ıu~ 

Yann gece: 
Kızılay Emınonu şubesının bulundugu cesed de Morga kaldırılmıştır. 
h.ın bulunmakta, dördüncü planı Valide otopg neticesinde Morg müdürlüğü ta -
honının yıkılması teşkil etmektedir. rafın1an vertlen rapor, müddelumumiUte 

Yenlcami kemeri bUdlrilmiştır Raporda ölü İsmallde .müte • (Üskn ıar - tl"1' 
sıneımııannd8 : Müzeler idaresi Yenicami kemerıne rakki tasallübü şiryanlt ve .uzvi böbrek ıl. -· · · . l retı. bı1lunduğu, herhangi bir hiddetin nez- ( ~I Ü R E B IJ J Y fi) 81.? topla~ığı tarıhi ~a~t~atı b:lrdıycye fi dlmaği neticesinde, ölüme sebebiyet ve -

gonderrnışttr. Şehırcılık mutehassısı reblleceğt beyan olunmuştur. Bu hale naza
Prust Tilrkiyeye dönüp şehir planı üze- ran tahkikat ta ehemmiyet kesbetmlşttr. 
rinde çalışmağa başlayınca bu rnalUmat 'Iahklkata Beykoz müddelumumil!ğlnde de-

vo ıvil 3 perde ___/ 

kendisine verilecektir. vam edilecek ve lüzum görülürse muhtar 

K tl. .1 d k. hf 11 . hakkında adıt takibat yapılacaktu. 
BALK OPEBEfl,.. 

ıyme ı camı er e ı ma E' erın tc -
nılzlenip açık bulundurulması müzeler 
tarafından Vakıflar idaresinden istenmış
tir 

lstanbul 
bir hırsız 

zabıtasmm ar Qdıgı 
Bigadiçte yakalandı 

Müteaddid hırsızlık vak'aları ve diğer 
b:ızı suçlarla alakadar olduğu için :ki 
senedenberi İstanbul emniyet müdiirlü
ğiince aranmakta olan Bigadiçli Ali oğlu 
Mehmed, yapılan tahkikat ve araştırma 
sonunda Bigadiçte saklandığı anlaşılm1ş 
ve yaJcalanmıştır. Mehmed, İstanbul 
zabıtasına teslim edilecektir. 

Faik Kurdoğlu Ankaraya titti 
Bazı tedkikler için şehrimize gelen İk· 

hsad Vekaleti müsteşarı Faik Kurdoğlu 
ciün akşam Ankaraya gitmiştir. 

Bir dolandıncı yakalandı 
Uzun zaman • 

danberi kendisi .. 

ne maliye memu• 

ru süsü vererek 

muhtelif yerlerde 

yüz kadar dolan • 

dıncılık yapan 

İzmirli İhsan za • 

bıtanın sıkı tahar· 

riyatı neticesind~ 

yakalanarak müd· 

deiumumiliğe tea- Dol4ndwıcı 1Jwın 

Um edilmi§tir. 

Bursadaki soyguncular 
mahkOm olcular 

Bursa <Hususi) - Beş ay kadar evvel Ahi 
dağda üç kamyonun yolculannı soyan Bil
leymanla Mustafa ve Mıstıgm muhakemele
ri neUeelenmlştlr. Mu.c;ta!a ile Mıstık yedişer 
yıl ağır hapse, müebbeden hldematı ~meden 
m&hrumlyetıne, cezalarını bitirip çıktıktan 
sonr:ı. da :edi yıl emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmıya ve cezalarını bir
!:-irletinden ayrı yerlerde çekme~e mahkiim 
oırnuşludır. 

• . . 25 Şub ıt cuıııt\ ff 
rıu..a.;;ı,.,....,. ... ._..lltş ımı saat 21 d:,-

A JIJ1.. 26 ~ubıtt CııP1 ""' 
?.:~ ~~ maline şeıızade d' 

' ' 

1 urun tıytttros 1~8" 

• 

ıs Şnhat p.ız .r sır 
akşamı Be,il\l ~ ıJO' 

"V/A ad Park tıyı1tro1J O' 
W da Sl\lı akşaıııı P' 

g-tt~ll=ı ~Kurtu.uş tiyRtrvsurıdll 

ENA YILEfl 
BUyUıc operet Orkestra ~ 

15 yaşmda bir hırsız'ık suçlusu 
Dün ıs yaşlarında bir hırsızlık ıuc;lu.ru 1 L A N 

müdceıumumiliğe verilmiştir. ~: 
suçlu Hamza oğlu Hüseyin Bakırköyünde OSMANLI BANKASINI> fo,,,, 

bakkal Savanın dükkfmından lkl tekerlek 1o3 faizli, 1903 ihraçlı Mısır tred1 p~ 
k:ışar peyniri çalmış, kaçarken 1akalanml§- tahvtllerinln ı mart 1938 taı ll!lnde Y~1~ 
tu. ltfa keşldesinde başa ba.ş tediyesi te ıe'i ..A 

Dün, Sultanahmed S üncü sulh ceza hl- lıarşı Osmanlı Ban.11.ası Galata :aıerdJI> ,.-_ 
kJmJnln huzuruna çıkarılan Hii.seyln, orada Yenlcamı ve Beyoğlu şubeleri ıa.--a:61' ~ 
şunları söylemiştir: tyt şıutıarla sigorta edlleceiU. rıı oserf ,...-

- Günlerdenberl tplzlm .. Bir hartadan • vllAt hAmillerlnln haberi olmak _/ 
~ri de ac;ı .. Nereye baş vurdumsa, bana lf olunur. ~ 

.-.ıııı1••••••• BugUnlerde nerkesin ağzuıda dolaşan 

MALAKALI KADIN 
ismidir. Bn isim, FRANCls DE CH01SSET 'nin son romanıodaP 

iktibaa edilen ve 

PIERRE RICHARD WILM EDWIGE FEUILLERE 
(Mihrace rolUnde) (Garptan gelen kad•"' 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan bu edebi şaheser 
Onnmnzdeki Perşembe hkşamından ltlbaren 

SARAY sinemasın•" 

~------~ zafer programı olacaktır. ~-----~ • 



Konyadaki topçu alayına merasımle 
SRncak verildiğini yazmıştık. Resmiıniz 
sancak verilme töreninden bir safhayı 
göstermektedir. Yapılan törende davet
lilerden maada, sayısı altı bini geçen ka
labalık bir halk kütlesi hazır bulun· 
muştur. 

iki soyguncu yakalandı 
Adapasan <Hususi) - Adapazan Diizce 

ve Bolu mmtataıannda birçok soyguncuıut 
yapan ve Edirnede yakalanan Babaeskill 
Mehmed ve Karasulu Dolı:tor Mehmed Jan
darma refakatinde Adapazanna &etırllmlf 
ve ceruvlne tonmuşlardar. 

Köy aletleri 
Yarın köylüyü köy ziraatile daha ya. 

kından al&.kadar kılmak için mekteh:l6 
çocuklara ziraat aletleri yaptırılıyor 

Dülgerlik öğretiliyor. Köy evlerinin na• 
sıl baştnn inşa edileceği gösteriliyor, 

~.,. .... .........._.~ 
Üç kurt birdeveyi 

parçaladılar 
Kızılc;ı.hamam (Hususi) - Birkaç gün 

evvel kasaba civarına üç kurd inmiş. de
re kenarında otlamakta olan ve Mehmed 
isminde birisine aid bulunan iki yaşın
daki deveyi parçalayıp yemişlerdir. 

Kurdlar deveyi yedikten sonra savuşup 
gitmişlerdir. 

Çanakkalede zeyf ncilik 
kursları açlldı 

Mardinde bir adam 
yanarak öldü 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 
Çanakkale (Hususi) - ·Zeytincinin a

meli ve nazari bilgisini artırmak mak
sadile vilayetimizin 30 köyünde zeytin 
budama ve bakım kursu açılmış ve bu 
kurslara bulundukları civar köyler hPJ
kı da iştirak ettirilmiştir. 

~ardin (Hususi) - Mardinde eskiden 
kalma bir adet var. Bazı evlerde kış ay• 
:arında kürsü kurarlar. Kürsü, bir met
re murabbaında ve masa şeklindedir. So
ğuk günlerde bu kürsünün üzerine gayd 
büyük bir yorgan örterler ve içinde a~eı 
yakarak yan bellerine kadar içine girer
ler. Savur kapısı mahallesinden Halil 
Bekki adında kimsesiz bir adam da ge
çen gece henüz iyi yanmamış kömür a· 
teşini kürsüye koymuş ve beline kadaı 
!çine gömülmüş. Aradan biraz geçince 
yorg:mı başına kadar çekmiş ve yanma· 
mış kö:rnürden zehirlenmiş. KendisinJ 
kömür çarpan zavallı adam çırpınırken 
ayağile kürsünün altındaki mangal dev
rilere-k etraf tutuşmuş, evde kendic.;=n· 
:len başka kimse olmadığından alevıer 

içinde tamamen yanmıştır. Buranın ev· 
leri taştan olduğu için yangın gece vak
tinde görülmemiş, vak'a sabahı evin i
çinden müdhiş bir duman çıktığını gö
ren komşular tarafından anlaşılmışt1 r. 
Komşular içeri girince adamcağızı yan
mış bir halde görmüşlerdir. 

... Mesela bir çok hasta
lar ili; yerine ••• 

••. Musiki ile .tedavi edl· 
llyormut-

Hasan Bey - Öyle ol
aaydı zavallı musikişinas • 
ların blrej apartımanlan 

ile otomobilleri bulunur • 
du. 

Kurslar devam etmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan imtihanlarda 450 kişin:n 
ehliyeti görülmüş ve kendilerine buda
ma izin vesikası verilmiştir. Bu kurslar
dan vesika alacakların sayısı 1000 e ~d~a
rıiacısktır. Bölge içinde ellerinde buda
ma izin vesikası olmıyanlar bu işlerden 
menedil."llişti r. 

Muradhda yangın ;--~~~~~ .. ~d~b·A;ı~a:~:-karakol ko-
Muradlı (Hususi) - Bir kaza netice· mutanı Mehmed Sezerin aldıkları ted· 

sinde bir göçmen evindeki sapların tu- bir ve halkın yardımı sayesinde siray~ 
l :uamaıından husule ıelea Janam nahl· tine meydan verilmeden söndüı1ildii. 



6 Sayfa 

C Hıdiseler Karşısında 1 

N~~AKET 

A şağıdaki satırları, dün çıkan 

bir gazeteden alıyorum: 

cŞdırimizin yakışık almıyan itiyadları me 
1anında selam vermemek de vardır. 

- Siz de şu renk kumaş var nu? 
Evvela merhabalaştıktan sonrıı soze baş -

bmak bütün medeni şehirlerin iidetleri arn.-
6?.llda olduğu gibi, Anadoluda cJa usuldur. 
İstanbul h:ıtkı, bu kendine has ku~mnı tas -
hih ederek baştan aşağı naz:ik ve ince olan 
üslübunda teza.d bırakm:ımalıdır.» 

Muharririn demek istediği şu: 
Bir mRğazaya girince evvela: 
- Merhaba denilecek ve ondan sonra: 
- Sizde şu renk kumaş var mı? 
Suali sorulacak. 
Öyle ~mına kuru bir merhaba neye 

yarar? ... Hem bu pek nazik, pek ince bir 
hareket değil ki .. olunca tam olmalı. 

Merhaba, merhaba cevabını aldıkt .. n 
sonra: 

- Na~lsınız, iyi misiııiz? 
- Çoluk çocuk nasıllar? 
- Geçen sefer geldiğimde refikanız 

bayanın gebe olduğunu söylemiştiniz.. 

vaz'ı hamletti mi? 
- Oh, oh, oh, oh .. maşallah kolay oldu 

ha .. adını ne koydunuz? 
- Büyük kerime zevcile iyi geçiniyor 

ya? 

- Ortanca mahdum liseyi bitirdi de
mek, nasıl çapkınlık yapıyor mu?. Aman 
dikkat.. derhal başgöz ctmeU. 
Tarzında sözler söylemek te icab eder. 

* Mağazadaki satıcı kadınsa i§ değişir: 
Müşteri mağazaya girer girmez: 
- Evli misiniz, yoksa bekar mı? 
Sualini sormalıdır: 
- Evliyim! 

Derse, elini öpmeli 
- Bekarım! 

Derse, elini sılanalı. 
Evli satıcı kadına hal ve hatır sormak 

kafi bir nezaket olur ama .. bekarsa: 
- Bayan arzu ederseniz, sizinle bir 

akşam gezintisi yapalım! 
Yahud: 
- Sizi tiyatroya davet etmek için gel

d 'mdi. Herhalde kabul edersiniz. 
Veyahud: 
- Sizin güzelliğiniz benim gözlerimi 

kamaştırıyor, sizi seviyorum. 
Gib! sözler söyledikten sonra, asıl me

seleye geçmeli ve ancak o zaman: 
- Lutfen bir diş fırçası verir mislnız? 
Demeli! 

* Müşterinin, mağaza sahibine, mağaza 
tezgahtarına yukarıda yazdığım tarzda 
nezaket ibraz etmesi büyük mağazalar
da filan muvafık olur amma Mahmud
paşada daha başka türlü hareket etmek 
gerekir, çünkü orada mağaza sııhibleri, 

mağaza çığırtkanları, yoldan geçenleri: 
- Teyze! 
- Amca! 
- Ağabey! 

- Hemşire! 
- Anneciğim! 

Diye çağırırlar.. teyzeler, amcalar, a
ğ:ıbeyler, hemşireler; kendilerine bu ka
dar yakınlık gösteren mağaza sahihleri
nin, mağaza çığırtkanlarının boyunları· 
na sarılıp onları şapur şupur öpmelidir· 
ler. cAnneciğimler:a de: 

- Öp oğlum elimi? 
Diyerek ellerini uzatmalı, ve el öpen

leri muhabbetle bağırlarına basmalıdır-

lar. ismet Hulti.si. 

C Bunl3rt biliyor mu idiniz? =ı 
insan, ~uş, ruzgar, bisiklet, otomobil, tayyare, sada, c:rz, 
elektrık mevceleri ve sümüklü töcegi 1 sür'atleri nedir ? 

Bundan bn§ka 
bir de yüksek sür'
atler vardır ki bun 
ların yanında bu 
sür'atler, karınca 

vardır. Onu 
haber verelim: 

0,0015 metre, 
yani 1,5 miJimet • 

sür'atinden fark. re .. 
sı~ırlar. Bunla • Dünyada en sür'atli şeylerden biri de 
rın arasında sa • ziyadır. Ziya saniyede telsiz mevceleri 
danın sür'ati sa - gibi saniyede 300 milyon metre kateder. 

- lf 
SLERI 

Genç kızlarımızın 
Müşterek bir derdlerl 

izmltten N. A. lmzaslle mektub gönde
ren okuyucum da, daha bir çok genç kız
lar gibi ailesinin tazyikinden ve t.aaSStı -
bundan müştekidir. 

O da, bana mektub yazmış olan bir 
çok genç kızlar gibi, bir an evvel evlene
mE'yişinln sebebini, babasının, anasının 

mumanaatı yüzünden toplantılara karı -
şamayışında arıyor. 

N. A , Orta mekteb tahilll gormuş, dip
lomalı bir san'atkllrmış 'Ylrmi üç yaşın
daymış. Bir çok kimseler. onu gi.ızel bul
makta mütteflkmişler. Şimdiye kadar, bir 
çok tal!bler de çıkmış Fakat babası : 

•- Sen. yüksek tahsU görmüş bir gen
ce l~vlksınl Ben seni, öyle yarım yama
lak t'lhslllE' hayata atılmış haylazlnrn ve
remem!• diyor, ve bu tallblerl reddedi • 
yormuş. 

Genç kız, butün bunları anlattıktan 

.so•ıra bana: 
• Benim vaziyetimde bir genç kız ne 

yap .. ? dlvor Yük ek tahsU görmuş genç
ler, ban:ı ancak yuksck bir sosyetede, ba
lo1a, çayca rastlnv bilirler. Halbuki bn
brun. bu kabil e lentllerc karışmama 

kat'iyen Musaade e'mlyorb 

* Bu okuyucumun tel kkisi de, bir' çok 

genç kızların telakkileri gibi yanlıştır. 

Bence, balolar, çaylar, ekseriyetle ev
lenm<>kten ziyade, eğlenmek niyetinde bu
lunan gençlerin devam ettikleri toplan -
tıJardır. Bir çok erkekler tanının ki, ha
yat Rrkadaşlarını balolarda, çaylarda de-
ğil, tıpkı okuyucumun vaziyetinde bulu -
nan genç kızlar arasında ararlar. HattA 
sene bir çok erkekler balolara, çaylara, 
fazla devam eden genç kızları, evlenmek
ten ziyade eğlenceye elverişli sayarlar. 

Bu itibarin, okuyucum, bu kabil yer
le•e devam etmemekle, umduğu kadar 
buyuk fırsııtlar kaçırmış değlldlr. 

Evlenmesinin gecikmesi de, sadece tc-
s. dufiln cllvcsidlr. 
Viıkıa okuyucumun yaşı ve vaziyeti, 

ailesinin taassubuna karşı koymağn mü
sı> ldJir. Babasının, anasının tahdld etti
fi h.ırriyete kanun onu knvuşturabUir. 

Fakat ben, bu isyanın ona büyuk fır -
sallar knzandırncağına kani değilim. 

Başı boş bırıııuımamış bir aile kızı, bu 
gun erkeklerin arayıp da bulamadıklan 

bir haya\ arkadaşıdır. Bence okuyucum, 
vaziyetinin bu hususlyetinl, mfuııısız ve-
h' mlere feda etmemelidir. Çünkü yakın 
olmasını temenni ettiğim mcs'ud bir te
s:ı c!uf, ona, izdivacını geclkdlrcn sebebi 
tahmin Hmekte çok yanıldığını isbat e -
deeektlt. 

TEYZE 

SON '.POSTA 

IKADDNI 
Bere ve kasket tarzında 
şapkalar hangi yüzlere 

yaraşır? 

Şık kadın, şapkasını yuzune uydur
makta ne kadar titiz davransa haklıdır. 
Çünkü ancak yüze 
uyan bir şapka o
nun güzel yerleri
ni açığa vurur, ku· 
surlu taraflarım 

gizler. 
Böyle bir §apka .. 

yı seçebilmek için c:.tı,~ili 
hangi şapkaların 

kimlere yaraştı&ı
nı bilmek, alacağı 
şapkayı yalnız 

kendi tipine uyan· 
lar arasında araş

tırmak lazımdır. 

1iRAA1 
Bir bahçıvanla konuşına 

~ * * ~ J htiyar bahçıuan önündeki mah&ulii göatererek: «Şu hıyarlara atJt.Ç ğt1" 
lum para, bir o kadar da ~mek harcadım. Tam üç kuru§ • al~ca '41' 
sırada (mundarlık) geldı, (baygınlık) vurdu, bu hcile getırdı. Ç 

sini bulamadım ki ..• » diyordu. 

Yazan: T•rımman 

Bir lahana bostanında çalı§malar ~il' 
Geçen yazlarm bir pazar günüydü. Üç otlan kenara çekişini görünce, , 

arkadaş, azıcık hava alırız diye şehre ya- ğişti: • .tıif 
~n bahçelere doğru açılmış ve rastgele c- Siz ded~ pek boşa b~! 
bır yolu tutturarak, aheste adımlarla do- nuz. Hele şu gölge yere gıde ııı'1'. 
laşmıya başlamıştık. Bize bir hasır yaydı. Bahçe ııo 
İnsan böyle pek kısa adımlarla yürür· rinden bir şeyler ikram etti. 'Ve 

ken, sağını solunu daha iyi görmek im- düğümlenen lafı söyledi: --ıs 
kanını da buluyor. Bilmem bu imkfın - c- E, söyleyin bakalım, ney...-· 
dan, bilmem üçümüzün de toprağa aşık latalıkların çaresi?> ıedb 
oluşumuzdan, bir türlü daha ilerilere gide c- Olan bir kere olmuş. ııer ~ 
medik. Etraftaki sebze bahçelerinin ya- tinde gerek. Fakat şuDıU aklın:o 
nık - kavruk hali, bizi adım başında ye- fennin bugün hakkından ge~ 
re mıhladı sanki! Nihayet ilk rastladı- şey ölümdür. Ondan gayri dUll e 
ğımız bahçıvanın yanına giderek, onunla varsa eleğinden geçmiş, çengelitl 
yarenlik etmeyi, gezmiye tercih ettik: mıştır. Sakalını şöyle bir tut ~·ı 

Bu, yaşlıca bİr bahçıvandı. Elinde.k;i ğil, bundan 25 sene önceki gu~ 
çapaya dayanmış, hastalıktan berbad o- dfişün. O zamanki gördüklerini d' 
lan bir hıyar parselinin başında, dalgın - gördüklerin arasında dağlar ~ııB 
dalgın duruyordu. O kadar dalmıştı ki, bulacaksın. Sen bunların MP~fi 
yanına sokulup selam verince; kendisine inanıyorsan, şuna da inan ki, • ~ 
hfilini sorduğumuzu sandı: kiyi, ayni ilerilıği ziraat tııe-' g e 

c- Daha ne olsun, dedi. Şu hıyarlara müştür. Onun da artık kenditleıe 
avuç dolusu p:.a a, bir o kadar da emek ılmi, bir fenni vardır. Ve ıneselt 
harcadım. Tam üç kuruş alacağım sırada tün ruhu buradadır. Bizde ~ .. P 
(Mundarlık) geldi, (Baygınlık) vurdu, van, bu işin de okuma ile, g5filold 
~u hale getirdi .. Şimdi kazanç umu?u gi.t- mayla, öğrenilecek bir fenni V. 
tıkten başka, bır de bunları temızley1p inanmaz. Sen bir defa buna \ 
köklemek, yen~ ?aştan barbunya gibi bir dedin mi, alt tarafı kolaylaŞl~' 
şeyler ekmek ıçın daha o kadar emekle inanmayınca öğüdü de yapın9 
para Iazun geliyor.. yarları gene mundarlık basar, pS 

Sahiden acıklı bir durumdu. Üçümüz ler gene dalında çürür, :rnallllf 
de: gene para etmez.> ·d' ~ 

c- Haklısın, baba dedik.> İhtiyar, büyülenmiş gibi 1 ı.l 
Acıdığımızı görünce, bağrında nesi olduğumuzu sorabiliyor, ne d~• 

var, nesi yoksa döktü: Mahsulün para et- biliyordu. Kalktı, bir sepet e sl' 
mediğini, çok malların dalında çürüdü - buyurun bile demeden ıafın 
ğünü, gübrenin pııhalılaştığını, suyu va- kulaksadı: ~ 

kit vakit kestiklerini anlattı, anlattı. Biz c- Şu elmalara bak. 13unl sb 
de hiç ses çıkarmadan dinledik. Sonunda pek güzel, kimi de kurtlu. ~ 1)1 

Eli~i örtii 

~~ ·--------.. ------
~ 

her şeyden ümidi kırılmış bir eda ile: çeşidi başka, bu yuvarlaklal' ~ 
~('1t. c- İşte böyle, oğlum> dedi ve elin - çeşiL Bugünün pazarı böyle ııııı 
-(j ~ deki çapasile kökenleri temizlemiye gi - yarısı mayhoş, yarısı kurtlu e uç 

w•ne 
rişti. rnaz. Alsa da beş vcrecegı </ 

Arkadaşlardan biri dayanamadı: Ama senin üçe verdiğini ınaJl~ 
c- Peki be babacığım .. Bu salatalık - ayırır, çeşid çeşid böler, kurtl Jl 

ların ne diye önceden çaresine bakma - lisini hiç katmaz. Sonra da e51tl 
dm? misli fiatlandırarak kolayca 

9
dl11 

Bahçn anlıktaki dertlere çare ararnıya sen de malını pazara yollııf11 sıtılı 
alışmamış olan ihtiyar, doğrulup hay - boy boy, çeşid çeşid ayırJll3 !Jİ 
retle yüzümüze baktı: beresiz yetiştirip yollamasını pf1l 

c- AJlahtan gelene ne yapacakmışız?> nun cebine giren kazanç se _..., ··yor•·-1 c- Elbet bunun bir çarei vardır. Sen Domateslerin dalında çürtl 1' t 

1 
bilmiyordlyse.n, bir bileninden soru)ftu - çi bu hastalığa karşı yapılac~eSt t' 

·---•u•••••• ... ,,,., .... ,_nRnw•----- o:J.e raydın!.> yok değildir. Fakat her dof11ô1ıe 
9' Bu sırada lafa karışm1yan arkadaş; ça- de ayni derecede tutulmaz: 61ıe 

Yemişler, krem keten iistüne renkli payı kavramış, ihtiyarın az evvel gör - vardır ki dalında bozuım,alc.:ıet o 
ketenden apJike. Aralarında bir sıra, or- c'lüğii işe şöyle bir el atmış bulunuyordu. aylarca uzak yollardan geh.AadO 
tada dokuz dört köşe düz bir jur var. Onun çapayı tutuşunu, ustaca sallayışını, (Devamı 10 uncu ~I 

Bacaksızın maskaralıkları :-- T~ 
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-.!!..~hden sayfalar : 

Battal Gazinin hayatı 
~ c~.: ı J H~ ·ı b"' • • J" ··w - _ .. , Bil el:.,. ~ - an atıyor a: C< en enı yere aer ı, gogsume pn L « -
clı" Battal aenain. Ben de uni araTJım, elbet fimdi öldiiriiriinrn 
~ hançerini çeiti. Ona göfiaiime veya boğtl%ıma aaplamım için 

töz açıp lıapıyacalı kadar bir zaman bile çoktu.>> 

SON' POSTA 

Paslanmasın 
Bahçenin demir parmaklıkla

rı boyanıyordu. Bunu gören ço
cuhk babasına sordu: 

'ttaı Yazan: Kadircan Kafb - Baba, parmaklıklan niçin 
~ 'l'iırk Gaıı Antakyalı veya Malatyalı 1 _ Haydi seni göreyim. Bir hoşça gaza boyuyorlar? 
'-~ kahramanıdır. (Taberi) ye gö- et. Allah yardımcın olsun! - Paslanmasın dixe. 
O ~ t\reşid zamanında hayatta idi. Arkadaşım atına bindi ve dörtnal sür- Çocuk düşündü: 
~ Bizans imparatorluğu henüz dü. dört düşmanın ortasına daldı. Arala- - Baba ... 
' devirlerini yaşıyordu. Harun- rında çetin bir dövüşme oldu, arkad~şım - Ne var? 
llııı ~ularile Bizans imparatorları- iyi silah kul1anıyordu, fakat etrafını sa- - Annem dudaklannı pas-
" 'hıca rı. arasında harbler olduğu gi- ran dört kişiyi de haklıyacak kadar de- !anmasın diye mi boyar? S: Bızans ülkes:ne akın yapan ğildi Epeyce uğraştıktan sonra bir ara- Zamanında 
fe ~r da vardı, işte Battal Gazi hk onun attan düştüğünü gördün). Öl- Kadın, dilenciye bir pantalon 
~ lıeki an biriydL Cesur olduğu ka- , müştii. uzattı: 
iri., her bir adamdı. Maksada varmak / Dört düşman bu sefer benim üstürne _ Ölen kocamın pantalonu. 
\ \tlki kurnazlığı yapmaktan çekinmez- yürüdüler. En yiğit olanı önde geliyor- sen giyersin! 
~ .... ~ t \takit hıristiyan kılığına gir~r, du. Beni de arkada""=ım g bi öldürmek is-~ PlPa ~ Dilenci pantalona baktı, yır-
~ dala,~ elbisesi giyer, Biza~s ~~«: tedikleri hallerind~n ~lliydL Kılıcımı tık pırtıktL 
~ · Onun İslanbula gırdığını. çektim ve ona dedım kı: _Kocanız tam da -1• ~ dı:aceralar geçirdiğini yazarlar. _ Siz dört kişisiniz. Fazla olarak atlı- müş bayan! zamanın ° 
"-da İstanbulu kuşatan Arab ordu- sınız. Ben yayayım. Atlının yaya olana ı 

ıı· 

Sayfa 1 

Termometre 
Dükkana girdi: 
- Ben bir termometre istlyo 

rum. 
Dedi, tezgahtar bir termo-

metre çıkardı: 
- Bu olmaz. 
- Neye? 
- Benim istediğim termo-

metre on beş dereceyi geçme. 
melidir. Fazla hararete taham .. 
mül edemem de. 

Milyon 
- Size bir milyon lira kaza~ 

dıracak bir iş teklifine geldim. 

- Kabul ediyorum. Ne yap
mak lazım. 

- Kızınızı alacak adama iki 
milyon lira vereceğinizi söyle
mişsiniz. Ben bir milyona r.ızı-

Jllll! ~bulunduğu da rivayet edilir. hücum etmesi erlik değildir. Ben de ar· Ne oldu ? 
~.".:_"4ll Gazı Bizans halkını fena halde kada~mın atına bineyim ve öyle savaşa· - Bir gün bir zarfın üzerine Nişanlı 
~tı. O kadar ki çok ağlı yan veya lım. cDünyanın en abdal adamına. ü Ü _ Nişanlın bugün yaıımdt 
' i.,an, söz dinlemiyen çocukları: Olmaz demeyi yiğitliğine yedirem~L adresini yazmış, postaya atınıJ-
~ ttaı geliyor! - Pek;4 olsun! tun. - Nefis, mükemmel, han1cutcide_ delfL 
ltt;.a korkuturlardı. Dedi. Hemen ata bindim. Yaradana sı- - Ne oldu? - Sözlerinize inanacağım gelmiyor üıtad. Bir nikiha gittl 
~Yet edild ğJıe göre gene bir Rum gınarak bir saldırış ettim. Aramızd3 çe- - Postacı mektubu bizim eve - lnanın, inanın; hattci modelini.mı adruift.f bile .wıa. - Kimin nlkAhına? 
~-~~tunu korkutmak istemiş, ka- tin bir dövüş oldu, her birini ayr~. a:n bırakmış! rictt edeceğim!_ - Kendi niklhına! 
'Q 

1 
bağırmış: sıkıştırarak üçünü tepeledim. En buyuk- ------------------------------------------------

"dt lt~t .. ey Battal, bu yaramaz çocuğu ı~rile karşı karşıya kaldık.O yoldaşlarının 
'-ıtaı Ur! intik2mını almak için daha ~ıkı hücum-
~~ Gazı, tesadüf bu ya, oraya ya- J::ır yapıyordu. Gerçekten yiğit ve usta 
' ' lesi duyar duymaz hemen koş- bir adamdı, savaş uzadıkça uzuyor, bi' 
'1ıte . türlü onu haklıyamıyordum. O da b:r §CY 

bt~e geldım; alıyorum! yapamıyordu. 
~~~~çocuğu kaplığı gibi götürmüş. Çok yorulunca atlarımızdan iniyor, 
"~ .da bakakalmış. konuşuyorduk. Sonra tekrar savaşa baş-
-.~ eşid. Battal Gazinin kahraman- , Jıyorduk. Akşam oldu. Birer kenara yat
~ °llt harıkulade maceralannı işit- tılı:.. Lakin bir kancıklık yapmasın diye 
'llit ~karşı büyük bir sevgi duymuş- dikkatli oldum. 
t_'lılt:n onu görmek şerefine de erdi. Gün ağardı. Tekrar atlarımıza ?i~e-
' t otururken: !"ek kapıştık. Bir aralık onu yere duşur-
~l\.y Battal, demiş, bu kadar yerler cliim ve göğsü üzerine oturdum. 
~ ~~ca maceralar geçirdin. Bize _ Bu defalık bağışla! Tekrar dövüşe-
lltttaı hır iki tanesini anlat! Jirn! 
' ty Ga~ cevab vermiş: Dedi. 

~t \>alt• halıfe, sana gerçekten pek garib Kabul ettim. Bu sefer ben düştüm ve 
\ ~aı!.:ı~nlatayım. Böyle bir vak'a ôa- 0 benim göğsüme çıktı. 
~d4\l4lll geçmedi ve kimseden de - Sen de bana aman ver. Tekrar tutu-
'b ıın. J 1 4._ ş:ı ım. 

'-ttaıYdi a~lat! Dedim. Razı oldu. 'Oçünc~ defa k:ıpı~ 
"ı.. Gazi şöyle anlatmış: tık. Herif gerçekten kuvvetlı ve usta b:r 
~ b~f~ gene kılıcımı kuşanmı~. üs- silahşördü. Epeyce dövüşten sonra b<?ni 
~r kaftan giymiş. Rum illerint: ı yere serdi. Başımı kesmek üzere yeniden 
-·~ ll'':" kırda g diyordum. Issız bir göğ~iime çıJı:tı. Hırs ve sevinçle bağn .:ı: 
~p ~ından nal sesleri geldi. _ Bildim ki Battal se~si~, -~~ ~e se· 

ı...~ da ~ktım ve bir allı gördüm. ni arardun. Şimdi elbet oldururum. 
:t'llC!t Sılahlıydı. Hızlı geliyordu. Yak- Hançerini çekti. 
~Ilı. gQç}ü kuvvetli, genç oldut.ınu Elini kaldırdı, art~.k ~ittiğime hükmet-
~?\ h Aramızda birkaç adım kaldı. O miştim. Hançerin goğsume veya boğazı-
' Seı:rı: selôm verdi: ma saplanması için göz açıp kapıyacak 
'Aı._tı'ıunalcyh! kadar zaman bile çoktu. 
~ --Ylı:üsselam! Fakat birdenbire ölü arkadaşım bir 

\ 
1 

leçip gitmedi, bana dönerek sor- ~imşe.k hızile doğruldu. Göğsüme dizie-
'~ rini cayamış olan düşmanımın omuzlan 
~ 1ıtt llleıinde bir yiğit varmış. Her- hizu.ndn. bir kılıç parıltısı gör~üın. Son· 

"1 ... Yerde görünürmüş. Her tarafa 
1 
ra herifin başı yan tarafa yuvarlandL 

'-~ Adı (Battal Gazi) imiş. Onu Doğrulduğum zaman arkadaşı~ın - da 
~ - ~? biraz evvelki gibi ölü yattığını gordum .• 
~' ~ı b - B:ıttal Gazi Bizans imparatoruna ya-.._ L ........ ,. e aştan ayağa kadar suz· ed · tt., 
'(\.. ~ d b . .. .. . . ..3 Jı olar"'k esir düştü. Onu t avı e ı.er • 

• ~ L..._ e enımle dovuşmek ıslıyor- - .. · h. · 

- Biz budalayız. 
- lkimizi birden karıştırma, miijred 
ıöyle .. 
- Peki, ıen bir budalasın! 

ne? 
- Başımda kınlan tabaklann sayısı on 

üçtü. 
- Vah vah .. işte bu fena, on üç te hiç 

uğurlu rakam değ ldir. 
e 

vq fırsatı k istedlın Zat fakat kurtaramadılar. Esk1şe ır cıvarm-
L. verme . en · d ··ıd·· 
'll'lı: 111 . . da (Scyidgazi) adındakı yer e o u ve _ Hayat 

\ e kişıden çok olmadıkça · ld 

Nic,i ı? 
pahalılaştıltça zavallı koca· 

T- ma acıyorum. ~ ~ laklarnam. Esasen onun halin- ı lılJ yer onun için bu namı a ı. , 
hiıııda k . (Taberi) tarihinin yazdığı bu vak a da 

.... _ endlıne bir yakınhk ta • ·b f 
"'111rı. onun diğer birçok vak alan gı e sane 

' ' '-~ G . kabilındendir. Çünkü daha ziyade gü' e-
~- 8Zi karpndadır. Nıdecek- nilen tarihlere göre B~tta~ c:azJ (723-
~ 743) seneleri arasında olmuştur. Harun-
' 11 h~en . . . _ reşid:n saltanatı (765-809) seneleri c.ra· 
~ 'i~id attan ın~L Elımı optü: sınd:ı bı.lunduğuna göre Battal Gazmin 
k.' lt.... en sonra senın yoldaşın ofa- b"t•abl 
"la~ "-&"' hiııne . .. _ _ onun z:ıJI!!nında yaşamasına. ve • · , 

K...'"tcit katır ~ni g~rurum. K~l - dE'dl· hövle bir hikaye a:'llatmasına ımkan yo.c
>0tıt_' lrl;._ •.ol dedığin yerde olürüm! t · F k t Battal Gazinin muhayyel bir 
"':"". '"'4l"eklı old ğ - .. d k 1 ur. a a ıQL. • u u yuzun en o unu· h 1 d ğı harikulade maceralarile 

"'li l'inde d k- -k b. • şa. ıs oma ı , 
~":: 1\... ~°tuına . ~ en uçu ı: yaıan 1 B:zansta dehşot, isl8mda muhabbet bı-
... ~ ~itbı . ~ıttı .ve kabul ettım: raktığı muhakkaktır. 
~ ~~. ııbı olsun! Llkin benim gö- -
~ ~l :orkulu maceralara gir,,.rım. Sinan sitesi 
b.:~ b1ta~~-in zaman ayrılmakta Süleymaniyede kurulacak Sinan sile-
... , sine aid projenin ilk kısmı komisyon ta-
~ Ö' rafından hazırlanmış. Vakıflar Umum 
) ~e trı.er:e •enin uğruna öle;stim! Müdürlüğüne gönderilmiştir. Projeııın 

>'ıi~l?l b· ce cevab verdi. birinci kısmı, 1938 mali senesinde yapı-
~=-- ır su k kted" K . ... ~ "e lı:o enannda oturduk. Biraz Jat'ak tamiratı ihtiva etme ır. omıs. 
~ ~ do~llşınağa başladık. o sırad3 yon meseaislne devam etmekte, muhtelü 
t. ~ cıtıııllrıyd atlı göründü. Bunlar düş· senelerde yapılacak ıtamiratı hazırla-
""~dar •ilah~ ~:~si ~ tepeden tırna- :,:m:=~:;~::-~·d::;.ır;:.==========~ 
, citfl~ burunmüşlerdL 

' ~ ~tt heınen doğruldu: 
h.."'l1lı tı'k.al Gazı, izin ver de şunlara 
~ ayım. 

Yunldqt. 
Rt'rgünkü usancından yarının için 

pa7 ayır ff •aakada dalma na111ıaa ~ 
çık bulandurı&eatın arttırma. llMaltma 
yatar. 

. - Niçin, kocanız 
çok çalışıp, çok mu 
yoruluyor. 

- Hayır, hayır; 
çok çalışmasına Jü. 
zum kalmıyor. Ha· 

y3t pahahYştıkça ben onun ceb harçlı· 
ğı.nı azaltıyorum. 

- Bu bir alay kciğıd ne? 
- Lüzumsuz 31ere fazla ktiğıd sarf~-
diln.emeıi içi• bir tamim 11cı11~11onnn. 

Leke 
Doktor, hastanın karısına döndü: 

- Kocanızın ciğerinde bir leke vardır. 

- Ah doktor bilmezsiniz. bu cihetten 

ben nnler çekiyorum. Yalnız ciğerinde 

olsa mesele değil, hergün ceketini, pan

talonur.u da lekeler, temizliyeyim diye 

canım çıkar. 

- Suyunu deği§tirmek güç oluyO'r, 
bu yütden iki günde bir balığı değiş
tirıyorum. 

. -

- Bu akfam m ·safirler gelecek, owa 
göre yemek p·fİT. 
-- 1.fi8afiTZerin bu cılqamda. ıorıra 
biT daha gelmelerim mi ütiyonu11uz. 
11oksa gelmemelerini mi, onu da SÔJl
liyi1d?! 

-----------11--1-·---·-·-·--..... -· __ M _______ _ 
Öyle mi? 

Bayan, yeni hizmetçisini çağırdı: 

- Bak sana şunu tembih edeyim, ben 
ne dersem dinliyecek; söyledikler min 
birini bile duymamazlıktan gelirsen kı
zarım 

- Demek bayan kapılan da dınleme
rne müs.:ıade ediyorsunuz, öyle mi? 

Peki Bayan 
Bayan. hizmetçiye darıldı: 
- Böyle şey istemem, gene mutfağa 

misafir almışsın, bir daha görmiyeyim. 
Hizmetçi özür diledi: 
- Peki bayan bir daha muUağa mi

safir almam; madem ki müsaade ediyor
sunuz: bundan sonra misafirlerimi saio
na alırım. 

- ilk görüşte insan, onu budala zan
nediyor ama .. 
- Ya sonradan? 
- Zannında yanılmadığını anlıyor. 

Çocuk· gibi 

öyle .. 
- Bu hale ben 

gelirdim, ona hir 
çocuğummuş gibi 
baktım. 

Çocuğunuz 

gibi mi? Emzikle mi süt verdiniz, yoksa 
m~me mi emzirdiniz? 

Mektublar 
Ayrılıyorlardı, kadın: 

- Sana yazdı-

ğım mektublan 
geri ver! 

Dedi, erkek şa-

şırdı: 

- Veremem! 
-=- Neye? 
- Sen bana hiç mektub yazmamış~ın 

ki! 
- İşte bu fena.. öyleyse istemiyorum. 

onlar da sen de kalsın! 

• Bilezik 
Darılmaya hiç hakkın yok karıcı

ğım.. bak böyle 
fena mı oldu?_ 
Koskoca altın bi· 
lezıği b "!eğinde ta
f1yacağına onun 
yerine. ayni kıy. 

m~tıe olan fakat 
daha zarif. daha kibar g6rünen, Emııtret 
Sandığının· senedini taşırsın! 

ım dedesinin resmi... Ba1uı 
beu .... d g. l>eZli ol.un diye gözlüğü 

10nrcıdan il4ve etıintim. 
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Bu hafta sinemalarda 
•• "' . • 

gorecegımız filmler· 
Bunlann arasında son zamanlarda çok meşhur 

olan Tyrone Power - Loretta Y oung çiftinin 
de güzel bir filmi var 

cAşk ModadıT> film.inde TyTon e Power ve LoTetta Young 

Bu h:ıfta göıcceğimiz filmler arasın- olduğundan hemen avdete mecbur kal
da son zamanlarda büyük bir şöhret mıştır. Hareketinden bir gün evvel 
kazanan Tyrone Power-Loretta Young Vilma bir çayta Viktor ile tanışır. (). 
çiftinin de gü:!cl bir fil.mi vardır. cAşk nun annesiı1in as;l düşmanı olduğunu 
Mudadır:ıı ismini taşıyan ve Saray si- bilmez. Fakat sonunda gençler nişanla
nemasında gösterilen bu filmin mevzu- nıı hr 
u şöyledir: 

J an Leyton bir gazetecidir. Bir kola
ymı bulup bir milyarderin kızı olan 
Antuanet ile görüşüyor. Gazetecilerden 
bıkmış olan kız J<m'a hayatını ve bu a -
rRda ela Ritski ile evlenmek üzere oldu
ğunu anlatıyor. Bilahare delikanlının 
kim olduğunu öğrenince intikam al
mak ilzere, gazetecilere Jan ile nişan
ı~ndığını ve ona bir milyon dolar hedi
ye C't• iğini bildiriyor. Bir halk kütlesi 
.Tan'ın etrafını sarıyor. Gazete müdürü 
kendisilc alay edildiğini zannederek 
Jan'a yol veriyor. 

PARİS EGLENİYOR 
Türk sinemasında gösterilen bu film, 

Lucien Baroux, Jules Berry, Daniele 
Paroia ve Arletty tarafından çevrilmiş
tir: 
MişPl müreffeh bir hayat sürmekte

dir. Fakat ev kirasını verecek parası 
yoktur. Tam evine yeni bir kız getirdi
ği giin mal sahibi eşyasını haczettiri-ı 
yor. Barda Mişel ev sahibi Sauvaget'
dcn intikam alacağını ve hatta onun e
vind '! yatacağını ileri sürüyor ve bah
se giriyor. Mişel tebdili kıyafet ede
rek Sauvaget'nin ev uşaklığına giriyor, Antuanet, nisanlandığı havadisini 

tekzıb etmiyor ~.:: otomobili ile kaçı- onun nazan dikkatini celbcdiyor. Sau-
yor. Jan da arkasından koşuyor. Oto- \'aget !azla .~~:~?ş olduğunda~ ~işel o
mobiH sür'atle sürdüğünden dolayı kız nu e,;me goturuyor ve kendısı onun 
tevkif ve bir ay hapse mahkum edili- yat~gında ~atıyo~-. ~u suretle bahsi .ka
yor. Nihayet gençler nişanlanıyorlar... ~a~.ınar. Mı~el gıtgıde .. adamın emnıye-

ASK MANEVRALARI tını elde edıyor ve muessesenin ilfuıat 
. f l 

Sümer sinemasında gösterilen bu fil- şe ! 0 ..ıyor. 
min mevzuu şudur: A~:l:ane bir maceraya atılan Mişel 

Randau'da birbiri ile bir türlü geçi- h~iJU unut.mak ~ay~sile terki diyar e
nemiyen iki kişi vardır. Biri Jozef \fon dıyor. Lucıt:nne ısmınde olan bu kadm 
Randau'dur. Öğlu Viktor, civar kasa- Mi~elin avdetindt. onun kucağına atıl
balardan birinde bulunan alayda za- mak üzere iken Sauvaget onun ilk ma
bittir. Diğeri ise Pölz çiftliğinin sahibi rerasım bildiriyor. Kadın her iki er
M.udaın Terez'dir. Bu kadının iki kızı kekten intikam almak kasdile .onlara 
vadır. Biri Jutta, diğeri Vilma'dır. ranaevülar veriyor ve hiçbirine git
Jutta yanında ve ev işleri ile meşgul- miyor. Fakat bilhassa Mişele karşı bü
dür. Vilma ise Türa şehrinde tahsilde yiiK bir hınç b~sliyor. Ona Rose adın
bulunmaktadır. Henüz imtihanını ver- daki tsşralı bir arkadaşını takdim edi
me•niştir. Madaıı. Terez mes'uddur. Kı- y<ır Rose (Mişel) e tutuluyor. Fakat bu 
z.n. a!.mak üzere şehre inmiştir. Fakat •ıradn Lucienne kıskançlık eseri göste
Randau ailesi ile olan davanın mmü riJc.r. Nihayet cümlesi barısıyorlar ..• 

'l ürk sinemasında gösterilen. cParis Egl eniyor,. ismindeki Fran.lız komedisinden 
~ir sahne 

RESİMLE DÜNY 

l 

lngılterede Nonoııt eyaıetınde llorsey mevklı aenız suıarmm nucwnuna ma· 
rıız. kalmış ve yukarıda gördüğünüz vazi yet hasıl olmuştur. 

Geçenlerde Atmaua oıen Prens Niknla nın cenaze merasimL Prens Nikola 
Kent d:işesinin babası, Yunan kralı George'un amcası ve Prens Polun de ka· 
ympederl idi. 

Amerikada şiddetli bir kış hüküm .,.a r mt.".ıttedir. Şikago - Northwest demiryo
lundaki karları temizlemek üzere tahrik edilmiş olan kar temizleyici lokomotif, 
hm;usi tertıbatına rağmen ilerliyemiyer e!t karlara saplanmıştır. 

Macar kral naibi Amiral Horthy, son Lehistan seyahatinde Leh luubiye nazırı 
General Tadenzy Kazpriçki ile &.-akovi de görüşürken. 

arııı:ı. '!" 
Ç'ln ora~ tıensik eaıyor, ~uıt ıı:et llll 
nl bir Çin motörlü kıt'a.sını ııp.te 
llılde ızörüynrın:•"'" . 

• 

- ~' \ıaıans1yanm havada.a oombardU::eıl_J 
rasında bir gaz gl'mlslne isabet ıı.ııı"' .. 
bomba yukarıda fll•rdüğiinÜZ ııı 
husule getirmiştir. 

Fransanın Amerl 
otan Kameron'd 
birinin :m 
outresi. 
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Dünyaya hikim olan 
bir mayi: Petrol 

Petrolün tarihi, bugünkü kudreti, 
istihsal şekli ve istihsal mikdarı 

Kafkıısyada petrol kuyulan 

I3ugün bütün manasile ccihamn haki· aiddir Her iki memlekette senede yirmi 
~·, l!nvanına layık olan petrolün nere-l mllyondan fazla hasılat olmaktadır. 
E'rd~ ve ne kadar çıktığını yazmadan ev· (Venezuela) dan sonra 8 milyonla Ro· 

"el Ufak bir tarihçesini yapalım: manya, 6 milyonla İran 4 milyonla Iı·ak 
da :PE'tr~lü beşeriyet, en eski zamanlar· (yani Musul v~ havalisi), 2 buçuk m~l
İranberı tanımıştır. Mesela Kafkasyanın, yonla (Kolombıya?, gene 2 ~uç~k mı~-

nın, Ira kın muhtelif semtlerinde yer- yon la (Peru), 2 mılyonla (ArJantın), bır 
den kendi kendine bir takım mayilerin buçuk milyonla (Trinite) adası, gene bir 
~e gazların fışkırdığını ve bunların alev- buçuk milyon İngiliz Hindistanı, yarım 
e Yandığını insanlar görmüş ve böyle milyonla Almanya ve Lehistan, çeyrek 

;erd(;'n ateş çıkmasını semavi bir harika milyonla Japonya ve (Ekvator) gelmck-
ddedetE'k alev çıkan yerlerin üzerine teclir. Bunlardan başka (Fransa), (Ka
nıabedlcr yapmışlar ve bu alevfore tap- nada). Mısır ve (Bahreyn) adalarında 
lhıslardır. da yUz bin tona yakın petrol çıkmakh~
tı llornanyada şimdiki petrol kuyuları- rlır. 
bı~ bulunduğu (Prahova) da yerden ta- Bu listede maatteessüf henüz Türkiyt!
t '1 

surette çıkıp akan yağlı petrol, hem mızin ismi bulunmamaktadır. Fakat Mu-
ekerlekleri ynğlamak için, hem de tlo- sul hududuna yakın olan vilfıyetlerimiz
:ı:ann1nlarda yakmak için kullanılırdı. Bu de, mcselfi Mardin, Diyarbakır ve V;ın 
~·hetıc Romanyada on dokuzuncu asrın topraklarında zengin petrol madenleı i 
\' aşlarında petrol ihracatı ve ticaretı bulunacağından şübhe edilmemektedir. 
h llrdı. 1837 tarihinde bir senelik petrol 'l'ürkiye topraklarının altı çok bereket-
asılatı (20,000) tonu bulmuştu. liciir. O topraklara yakın yerlerde bol ha-
~Usyada da 1823 de petrol tasfiye sıJath petrol rncmbaları vardır. Bu mem

~ılerek lamba,arda bile kullanılmak u-, bı:ıların bir veya birkaç koldan bizim hu-
suı·· • - • r u bulunmuştu. Maamafih esaslı sul· dııdun bu tarafına dogru da sarkmıil o-
oette Petrol ihracına 1868 de başlanmıj, lacağmı mütehassıslar söylüyorlar, şu 
t 6

.ene hasılat (12,000) tonu bulmuş, er- halde yakın veya uzak bir istikbalde 
hesı &enr:ı bir misli artmış ve 1870 de me5- memleketimizde dahi petrol kuyularının 
~r ~obel biraderler, (Baku) da ilk bil- :ı.çılacağını kuvvetle ümid etmek bizı.m 
l~ k Petrol tasfiyehanesini tesis etmi~- de hakkımızdır. 
>:td' 1

• Bir senede dünyada ne kadar petrol 
s l\nıerikaya gelince orada 1845 ile 18;i5 çıkar? 
h l'leleri aralarında muhtelif yerlerde Yukarıda verdiğimiz malumat petrol 
"etroı b 1 tt ğ !arı • ulunmuş ise de ilk petrol kuyu- h.:sılatının seneden seneye nası ar ı ı-
lt~ l859 da açılmış, ondan soma meşhur nı göstermiştir. 
A.~'kf:ııer'in müteşebbisliği yüzünrlen ]!)35 senesinde bütün dünyanın umu
ba trıkada vasi mikyasta petrol ticareti mi hasılatı 226 milyon tonu, 1936 da da 

ş arnışıır. 249 milyon tonu bulmuştur. Yalnız 1936 
p l3u sttretle 1880 senesinde Amerika senesinin kat'i istatistikleri teferrüatile 
llf.'troı istihsalatı 4 milyon tonu bulnm·, ,, henüz neşredilmemiş olduğu cihetle lıiz 
ta~sYanırı 0 tarihteki istihsalatı ise :ı.:- 1935 senesinin umumi hasılat cedvelini 
•ı' .<400,000) tona raddelerine çıkabil-, aşağıya dercediyoruz. 1 

Şt r. Bu cedvel hem bugün dünyanın hangi 

tr~9oı de dünya hasılatı 15 milyon tona kıt'alarında ne kadar petrol Gıktığıru, 
Hı arnış, bunun yarısı Rusyadan çıkmış, hem de her memleketin petrol hususun· 

~ctf> k . . k d t' ld ~ .. 
1 ırkını Amerika temin etmiş1.ir. dakı scrvetı ve u re ı ne o ugunu eos-

htıı911 de petrol hasılatı 30 milvon tonu tcrrnek itibarile çok faydalıdır. 
~~~muş, bunun yüzde altmışı Amerika- Meml •ketler ı113115Y~8n ton 

, Yü d Amerika .. 7,o:ıo 
1922 z e yirmisi Rusyadan cıkmıştır. Rm:yn 24,005,000 

'<ıtır de Yani harbi umumiden 4 s~ne venezueııı 22,211,000 
~ıya~' artık tayyare ve otomobil ter:ık· nomnnya 8,359,000 
lqt 1 ~ hayli ilerlediğinden senevi bsı- İrnn 7,4.SO,OOO 
ti <..<.O llıil .. d GO Holnnrta 6,000,000 

ı 0 til Yon tona çıkmıştır. Yuz e Mcks!ka 6,956,000 
tıııt 'tı e Amerika gene başta buJuıı· ır.tk 3,550,000 

192 r. Krlorııblya 2,643,000 

trılts, ol\ da senevi hasılat 220 milyonu hul- • ~~~ l•n•ın ~·!;:·~~~ 
l!lll'ıi~tirrnerika gene birinciliği muhafaza Trl 

1
,. ı:a12:ooo 

. in~ıı:., mnd!stanı 1,406,ooo 
'l'o l>etro) nerelerde çıkar? sar~vnı. 671,0CO 

>ıı t>rak1ar d b k ·· Le'Mst:ın 515,000 
"'trıb 1 ın a u ıymettar mayıın Almanya 425 000 b1 u\'t"ıı_al~rı bulunmak suretile tabiatin 257°,000 

"' Utf Japonya 
t:kf'tler Uııa mazhar olnn başlıca IDPJn- Ekvatnr 243,000 
ll:-1<ıta Şunlardır: K:-nndıı 187,000 

<l S{' Arnerika gelir Amerikada şi:n- Mı~ır 180,000 
toı nevi Yu ll" . ' :R.1hreln 171 ooo 

<ılırıı z c ı mılyon tona kadar pct· Dl er memleketler 143,000 
tı atı Yor ve Amerika el'an dünya h:ı- 226",ııs,ooÖ 
tı'I Utnuzniy . . . d 1 Yekun 

Clr esının yüz e a tmışını VI?· Bu suretle bu kıymetli mayiin dünya 

(),..rl rı ~itonomsinde ne kadar mühim bir rol 1 
rı,;'Ya .~o~;a ikincilik bir aralık Mck· oyn.,dığ. kolavlıkla anlaşılır. B'lhnsı;a 
~ ı 2'3 muş, Meks ka kuyuları se- bu~inkii başdöndürücü sarfiyat gözönti· 
1 ~at rnnvon tona kndar çıkmı!=:hl'. 1.. . 
<:.• sorıraı ne alınacak olursa ve yeni zeng1n mem-

to ı a"alrn arı nedense kuyuların hası· balnr keşfedilmediği takdirde di.ınyanın 
tı iJE.' Y 

1J.0
1up Meksika şimdi 6 m"lycm petrol ihtiyacı tatmin edilememeğe baş

Q ~\l Sr.>n el ınci dereceye düşmü'ltür. lıyac::ıktır ki bunun da dünyada çok kan-
~~cU de erde hasılat itibarile ikinci ve lı ihtilaflara yol açabileceği mubakkaktll'. 

ereceıer Rusya ve Venezüelaya * o/( k 
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Sütten kapı tokmağı, mağnezyo dan 
anahtar, balık derisinden ayakkabı, 
kömürden sabun, balıktan yumurta akı 

A2 demir harcamak için anahtarlar :f Tabii kauçuk yerine Buna ismi ve-
mağnezyomdan yapılıyor. ' rilen bir terkible lastik imal ediliyor. 

Yüksek tazyıka dayanan sun'j kau -
tu.ktan yapılan ana ~\! 1'<1., tj ar.L. 

e Solda: -Gördüğünüz :zarif kadın 

ay:ıkkabıları, hakikatte balık derisln· 

den yapılmıştır. 

* e Yukanda: Kurşun ve dPmir gibi 

madenler kullanılacak • --.·i· !oı\ııı.uı;i 

civatalarla tutturulmuş cam borular, 

bu işi ayni muvaffakiyet ve kudretle 

görebilmektedir. 

İsraf yasaktır .. li'aı:>nxa ve gara)ıar- ı 
dan toplanılan kullanılmış yağlar, ye
ni baştan temizlenerek, saf bir hale ge
tirilip bir kere daha kullanılıyor. 

Döşemecılikte kullanııan ve ıdhal e· 
dilen malzeme yerine sellülozdan ya • 
pılan kwnaş ve pamuk ne güne duru· 
yor? 

Balıktan yumurta akı kokusu nlı -

nan ve balık unundan çıkarılan albo • 

minli madde ayni işi eii:'.1.ı• ~. 

193\. yılında Nurembtrg Nazi kongresinde bir nutuk söyli

yen Bitler, Alın:ın~·:ımn .Iınricden idbal edilen bir çok mııdde

lcri bizzat iın:ıl etmek fızere bir dört yıllık plan hazırlıya~ -

ğnu lıilclirmişti. O zamaııdanbcri üzerinde ç:ılış-ılıın bu gaye, 

aradan llti bene 1:eçtiktt'n sonra yarı yarıya hakikat sahasına 

intikal etmlıj bulunmaktadır. 

~lareş:ıl Göring'in şefliği altında seferber h:ıle konulan 

Alman s:ınayll, bugün :ık1'lara b:ı~ret verecek blr çok netice-

" ..,01ua . .uomuz su .. un. •• lrının dol • 
durulduğu zarlar, hakiki barsak yerine 
sellülozdan yapılıyor. 

* e Yukarıda: Kaba işlerde kullanı· 
lan fJrçaların kılları, çalı, çırpı yerine, 
balık kılçıklarından imal edıliyor. 

Bu da bize 4 yıllık iktısadi plan esa
onda, hiç bir şeyin atılmıyacağını, ıs

rar edilemıyeceğini isbat ediyor. 

lcr clıle etmio; bulunm:ıl,t:ıdır. l\lcscla, sütten sun'i kapı tok - ı 
makları, komurclcn ahun ve petrol, sell.ıloı.ılcn kılır, zar, ırn

m:ış gibi lılr eok şej'lcr imal cdilmcl.tcdir. 

Bu rnuvaffakiyctıerin ar:ı.smd:ı b:l'ı:ıs: :ı s-.ın•; k:ıu r•ık 1 
chcmmiyctıidiı·. Almnnlnr ilk rlcf:ı olarak l!llG t!:ı ~ nrıl büy .k 

harb ortasmdn kok kömiİl"lle klrc\·teıı suıı'i olar:ıJ. I~ rnc:ıık clJe 

etmişlerdir. Hugiln bu usul çok terakki etnıi!J bulıınmal.taJ 1r. 
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Tekirdağlı galibi Bir bahçıvanla 
konuşma 

(Baş taTafı J inci ıayfada) 
!ar. Kendisinin gerek kuvvet ve gerebc 
teknik bakımından yüksek bir güreşçi ol
duğu inkar edilemez. Nitekim şimdiye 
kadar mağllıb olduğu güreşçiler ancak 
dünyanın sayılı güreı yıldızlandır. Ha -
le;; Avrupanın en kuvvetli güreşçisi sa -
yılaıı Fransız Deglane onu geçen sene ya
nın Paatte yenebilmiştL 

Bütün bu ıeyler, bizim Tekirdağhnın 
kazandığı parlak derecenin kıymetini ifa
de etmektedir. 

Güreş başlamadan lince 
Şimdi gelelim maça! 
Koca spor sarayı hıncahmç dolu fdL 

Mevcud olan 20,000 yer tamamen tutul • 
muştu. Ayni günde Fransız pmpiyonu 
Deg1ane'ın de bir maçı olduğundan. halk 
hem onu, hem de bütün gazetelerin ha • 
rikulade kuvvetinden bahseUilderi Te • 
kirc!nğlı Hüseyini görmek için daha çok 
erkel' saaUerde Palais des ..Sportsa akın 
etmiştL 

Tekirdağlı Hüseyin, geçen hafta ka • 
zandığı muvaffakiyetten asla r pınarını· 

yanık bütün haftasını tam bir spor dl -
siplirıi içinde geçirmiş ve idman yapmak
la meşgul olmuştu. Bu idmanlar kend!si 
içjn çok faydalı olmuş, yeni yeni bfr çok 
oyur 1 '.l? öğrenmişti. Buna rağmen ringa 
çdWiı zaman yüzünün herec•cla• ha -
~ sararmış olduğu ıörülü.JOrda. 

işte biz. bilhasu bundan lmr~uk. 
Kurnaz ve bu işin kurdu olaa rak!bmhı 
Tekirdağbnm bu heyecan anında düşe • 
ceği gafletten istifade edebilmesi thti • 
mali yilreğinıizi ağzımıza getiriyordu. 
Ayni şeyi düşünen kıymeUl meneceri A
mm Rıdvan, bir an bile koca pehlivanı -
mızı yalnız bırakmıyor, mütemadiyen ku
lağına bir şeyler söylüyordu. 

Bu sırada Mehmed Arif de gösterişli 

adaleli '"Ücudü il~ ringa çıktL 

Bulgar pehl~ vanı " T ekirdağhyı beş 
dakikada yeneceğini söylemişti,, 
Şunu da kaydedeyim ki Bulgar pehJi -

vam. ötede beride Tekirdağlıyı beş di-
kiks içinde haklıyacağını söylemiş ve 
bunun için bahse bile gfrmqrniş; bunu 
maçtan sonra öğrendik. Onun için o da 
iç haftada11beri durmadan gizli gizli id
man yapıyordu. 

G:.ireş başlıyor 

HllkemJn ipretf maçın bafladalmı bil • 
dirinee iki rakib temkinle yekdilerine 
J8]claştılar. Ve yaklaşır yaldapnaz Tekir· 
dağl1 sert bir hareketle koca Bulgar peh
livanını ta minderin kenanu bdar sa • 
YUrdu Bulgar pehlivanı bu hareketten 
sonra Tekirdağlının hakiki lmnetini an
Jad:. Ve Türk pehlivanını ancak bile ft 
J:ı ştşkınlığından istifade ederek yene-: 
l>flec ğine kani olduğundan hemen bii • 
cum.ı geçti. Ve her nevi hilelere karar 
wrd · ğinf bildiren bir jeste hakemin g5-
remiyeceği bir şekilde Tekfrdallmm kar
ama bir di.rsek darbesi wrdu. 

( Yuha ) sesleri 
H2kem bu hareketi görmemqti ama, 

halk apaçık görmüştii. Hemen etraftan 
•yuha!:t sesleri yükseldl Fakat Tekir • 
dağb kendisine daha iyi bir ders verere
jine kani olduğundan seı çıkarmadı ve 
kend'sine yaklaşan rakib:ni bir çocuk gi
bi kavrıyarak altına alıverdi. 

Bütün nefesler kesilmişti. Herkes. fa· 
re ile oynıyan bir kedi emai7etl ne Bul
gar pehlivanını ezen Teldrdalh7a gözle
rini dikmişti. Bu vaziyet bir iki dakika 
bCiylece devam etti. Toclor Bantof gitgi
de daha.müşki.il vaziyete düfii,ortfu. F"!
el akibetini anhyan Bulgar. ifte 1* anda 
ikinci çlrkhı hareketini de ,.aptı. Tekir· 
dağlının göğsüne evvell bir JWIU'Uk. son· 
t:ı da bir tekme yapıştırdı. Ye Tilrk peh
Jivanmm pşkınbğındaa istifade ederek 
ayağa fırladı. Tabii bu hareket halkın ye
niden şiddetle galeyanını mucib oldu. 
Yeniden cyuha!:t lar yükseldi. Vaziyeti 
hakem de gördüğünden maçı durdurdu. 
Ve Bulgar pehlivanına şiddetli bir ihtar
da bulundu. 

Meç yeniden başlayınca Bulgar pehli
vanı her nedense Tekirdağlı ile tutuş • 
maf;a bir türlü yanaşmak istemiyordu. 
Onun ezici, kuvvetinden adamakıllı vıl· 
mış olmalı ki hani sıkılmasa ringden· at· 
layı r.ı kaçacaktı. 

Ring.ıe kovalamaca 
Şimdi Tekirdağlı kovalıyor, o kaçıyot• 

du. Fakat eline geçirir geçirmez de, tek
ıne, tokat, yumruk atmasına ehemmiyet 
vermeden kaldırıp kaldırıp yere çarpı -
yor.:!u. Maç fevkalade sür'atlenmtş \•e 
heyecanlanmıştı. Tekirdaflınm ilk çekfn
pJili ıeçmifti. Hasmını ele ~ikço 

birbirinden güzel ve teknik oyunlarla o
nu hırpalamaktan geri kalmıyordu. 

B!ttabi bu pek fazla devam edemez -
eli Nitekim 11 inci dakikada mukaddP.r 
netice hasıl oldu. Tekirdağlı Hüseyin yi.iz 
küsut' kilo sikletlnde olan koca Bulgan 
kavradığı gibi havaya dikti. Ve sırtını 

mindere yapıştırdı. 
Todor Bankof cenablan o kadar bitkin 

kalmıştı ki değil, sırtını üç saniyede yer· 
den kaldıracak, parmağını oynatacak kud 
tttini bile gösteremiyordu. Sabaha kadar 
sırtfıstü yatmaktan k:urtulamıyacaktL 

Sevimli pehlivanımmn bu parlak ga
lebesi Palais des Sports'u dolduran 
20,000 seyirci tarafmdan görülmemi§ bir 
heyecanla alkışlandı. Ve Tekirdağlı ring
deki yerini Fransız pmpiyonu Deglanle 
S:ıvoldiyeı bıraktı. Bu son maç da Fran
sız pmpiyonunun galebesile neticelendL 

Te irdağll ila görüştük 
Dün gece bu parla~ zaferinden sonra 

telefonla Tekirdağlıyı aradık. Aramızda 
şi)yleı bir konuşma geçti: 

- Aferin Tekirdağlı, yüzümQzü ak et
tin. 

- Eyvallah, lizl utandırmıyacağım. 

(Bqtm>afı 6 ncı ıayfada) 

lerinde tek bereleri bulunmaz. Böyle bir 
mal da elbet uzağa gitmekten, beklemek-
ten, satılmamaktan korkmaz. Hasılı han
gi derdini kurcalasak altından çapanoğlu 
çıkar. Aklın bir kere bahçıvanlığın da, 
çapınca bir fen olduğuna bir defa yatsa, 
o fennin dediklerini öğrenmekte ve oğ -
rendiklerini yapmakta gecikmezsin.. J ,l
kin seni buna nasıl inandırmalı?. 

Demindenberi sessiz dinliyen ihtiyar, 
ağır ağır başını salladı, ve: 

•-Oğlum dedi. Bu lifı gayri söyleme. 
Nasıl inanmayun ki, bir gün ile fU elma
ların neden para etmediğini düşünme -
elim, soru§turmadım. Yirmi yıl var k.i 

tohumluklan bir başka geçeri ile değişt;r
medim. Atadan ne gördüysek, onunla gi-
diyoruz. Anladım: Fesi atıp ıapkayı ge -
çirdfğiriıiz bu kafaya, görenekten gayri 
§eyler de sokmalı. ••• 

Maksadımız adamcağıza ne konferans 
vermek, ne de bilgiçlik satmaktL İnancını 
harekete getirince lifı uzatmadıl. .Hı -

URiNAL 
Vücudde toplanan asid ürik "f8 fit,~ 
sal:ıt gibi maddeleri eritir, kani r 
mizler, lezzeti Jıoş, alınması kOW • 
dır. Yemeklerden sonra yarıJD bil 
d:ak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUJC 
ECZANESi 

Gkeeeksinlz, brplaşacalım pehlivanla
rın hepsini birer birer yeneceğim. 

- Avrupa şampcyonluğunu kazanma • 
yı umuyor musun? 

yarları saran mundarlıkla baygınlığın ne
den olduğunu, ne gibi tedbirle önlenebile-

eelfni anlattık. Merakla dinledi. Ve pek 
sevindL Vedalaşıp aynldıktan sonra ge
ne küçük adımlarla yola düzüldük. 

Betonarme Köprü İnşaatı 

- Evel Allah hepdnl temtzli:yecettm 
gibi geliyor bana. Eler felek bir kalıbe
lik etmezse olurum elbet. Şimdi giil'efli· 
ğim pehlivan öbüründen biraz daha çe
tince idi. Amma gene kolayca yendim. 
Bu rla benim ümidimi arttırdı. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Sıvas Villyeti dahilinde Sıvaı • Koyulhisar • Repdfye yolunda 99 ~ 

:ırmağı iizerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme il 
inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya ÇJkarılmıştır. Bu iki köprünün 1"" 

Bana gönderdiğiniz gazeteleri aldun. 
Hakkımda yazdığınız yazılardan dolayı 

Son Postaya teşekkür ederim. Size hep 
güzel haberler ulaştırmıya gayret ede • 

'O'ç g6ıı &ıce ona bir akranı ile bir -
ilkte, gene rastladım. İhtimal çok değiş
miş olduğum için benf'tammadL Yanımız
daki bir masaya ot_urdular. Ben, emektar 
bir arkadaşa. son günlerde bu sütunlarda 
çıkan bir ~n müsveddesini okııyor
dmn. Arkadaş, vakit vakit miihim nok -

§İf bedeJi 85500 liradır. 

2 - Eksiltme 10/3/938 tarihine mfüıa dlf Perşembe günü saat 16 da N~= 
kAletinde Şose ve Köprüle~ Reislili. Eksi ıtme Komisyonu odasında yapı~ 

3 - Eksiltme şartnamesı ve buna mü teferri diğer evrak 428 kurul ~ 
linde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3525 liralık muvakkat teminat verı~Zi 
ve bu gibj işleri yapabileceklerine dair Veklletimizden alınımı mn•-•~ 
veskasivle Ticaret Odasına kayıdlı olduk lanna daire tescili hüviyet v~ 

ceği:n. talan mimlerken duruyordum. Bir ara-

Tekirdağhdan sonra kıymetli organl- lık bizim bahçıvan, arkadaşını dürttil, 
zatörü Asım lbdvanla da görüştük. Maç (bak dinle!) demek ister gibi yaptı, öteki: 

raz etmeleri l.izımdır. 
hakkındaki ihtısaslarım ve fikrini şöyle c- Ge.ç, dedi. Benim kamım o yazıla-
hülisa etti: ra tok.:t İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci mad~ede yazılı vakitten bir saat 

- Güreş teknik bakımından da Hüse- Bizim tınudık ne cevab verse beğenir • 
I!ne kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabUinde vermeleri m 

yinin çok lehinde geçti. Tekirdağlı yal - stniZT 
Postada clacrtk gteeikmeler kabul edilmez. c440:t c949:t , ................ ------------------~ nız kuvvetçe değil, bilgi iW>arile de çok 

yüksek olduğunu gösterdi. Bu da istik • e- Yazıyı. yazıdan ayırd etmek gerek 
hal bakımından ço1' mühimdir. Saldıçım, dedi. Ben bir kaç yıl önce on- Türk Hava ({urumu 

Size şunu kat'iyetle söyliyebilirlm ki lara benzer O.ç kişi ile tanıştım. Bana o 
Hüseyin, sırtı yere gelmeden İstanbula zaman dediklerine kulak vermeseydim, 
dönecektir. Geçen sefer de söylediğlm gi- bugün bahçe elden gitmiş olacaktı. Gö
bf burada onu yenecek gfirqçi 70lrtur. zümü açtım. o dudak büküp geçtiğimiz 
Paristekt bütün pehlivanlar, ondan kor. adamlarla hep konuştum. Bu yanımız -
laıyorlar, bucak bucak kaçıyorlar. dakiler gibi her yeni fe1i bizim oğlana 

BUYUK iYANGOSU 
5 inci keşide 11 I Mart/ l ~38 dedir ... 

Şimdi Londraya gitmek için müsaade okutup diııledim. Kırkından soma, fimdi 
bekliyoruz. Orada çok kuvvetli gül'elÇi- bahçıvanlılı yeni baştan ö~nmicıı gibi-1 
ler nr. Onlarla da karp)aftıJdan .onra 5

A"" ,. ı 
yeniden Pariae d&ıecetiz. Ve ba."Mlllt yün. Bu aaJ!de de bahçe, beni doyur -

Buyuk ikramiye: 50.000 Liradır .•• 
Bundan bafka : 15.00J, 12.0JO, 10.0JO Lltahk ikrami'-~,, 

hallaç pamuju gibi atacala. Loedrada mıya bafladı. Bunlara da bir merhaba dl- ı 
alacağımız neticelere göre Hfheyinfn 1elim ele bak altından ne çıkar?a 1 
Avrupa şampiyonlulmm bzamp kaza. Beni bir an ferahlatan ve tatlı bir ha-

( 20.0 Ju ve 10.0 O) Liralı~ iki adet mllklfat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piy...,,, 

:ıamıyacajını siyliyebilecelfm. tırama lflrilkliyen bu hiklye)'f okuyu _ 
iftirak ediniz. .. 

Son Posıa gazetesine birinQ maçı b1 • 
taraf bir tekilde ve bütiin pzetelerdn culanma nnmakla bilmem fena mı et -
bir gün evvel haber ftl1llell. Tarfdye tim? Her~ o bahçıvtmın oriı -
başreıhltvanınm ma8YI kuoetini çok tfli kertede g&düğümüz gön, ziraatimfz 
arttL-mlfbr. Bundan clola71 pptmize yeni bir döıiüm noktasına YarDUf olacak
~n de mütefekJdrim. tır. Zinl blkınmada Jröylüniin bizzat 

Köy yatı mektebleri teftif ediliyor 

Maari! Müdürü Tevfik Kut Beykozda
kf köy yatı mektebini teftişe gitmiştir. 

Vilayet dahilinde bulunan köy yatı .nek-

teblerinin teftişi devam edecektir. Köy 

silkinmesi işin başıdır da ondan. 

A'manya Mançuko 
dev~eıini tanıdı 

NEZLEYİ 
iHMAL ETMEYİNiZ 

VE DERHAL 
A 

HAKiKi YALDA 
PASTillERİLE lEDı\Vİ OWNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 

HAST ALIKLAAINDAN sızı 
KORUR VE TEDAVi 

EDER 

yatı mekteblerin.bı ztJadelettirilmP.St Şangha7 21 {A.A.) - Mançuko'nun 
Ôfqilniildilğünden maarif müdürlqü Almanya tarafı.adan tanınması ..\>ütün 
tedldJderden 10Dra hazırh,acalı · rapoına mdıafili derin bir yeise ve fütura du-
VeWet.e yolh)1aeaktır. çar etmiftir. . • _ 

Kolaylık-$ıklık ..,. ........... ~ ... ,.. ............ ..,..... ...... ......................... ....... ..,.... ,..... ...... ... .... .................... "" 
................ 4 ......... . :::::... ...................... . 
~..,,7., ....... ...... ................. 
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Flpt._... ..,.. ........ 

--· Diş T ABIBI 4 
RATlP TIJRKOGLl 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ~6, Kat 1 de bergQn Oğleden 
sonra s:ıat 14 den 2u ye kadar 

Çlali sf.7111 bir müşahid. Reuter a • Tobcl Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

jansı mahabiriAe .x le -'-:-"- Tokadın Yar Ahmed maballeainden Per-
'f'IY ~W&• h:lt O. Drem n Bllın1 ve anaları Hatleenln 

•VehJm ve hayallerimiz mahvol • ına.tereten mutasarrıf olduklan ıa,,unun 
muştur. Fakat kiç olmazsa, timdi Al- mayıs 9M tarih ve 93 clld ve '12 numarumda 
manyanm tıt= tarafta bulunduğun b. mutanet satı Hacı Hü.seJtn Hatun bahçe-
li OTUZ.• U ı - at, ve Zaim otıu Mehmed " Plson o. Hafız, 

Y P Fettah O. Mustafa hane ve bahçeleri, 
solu Hafız Bekir Pabuccu o. Ohannea mah· 

Annelere mUJde dumu Kenan ve Obannu" Atmal o. Didar 

S 
hane 'fe bahçeleri, arkası Bebzat ça11, 6n11 

M A geld• tnrlk Ue mahdud alt katta fiç oda, ahir, 18• 

• • • 1 manlık, beli.. fınn, akar 111 " avlu, ve üat 
Fazla istek karşısıncta piyasada tatta iki odıı. bir sofa ve lttlsallnde bahçeyi 

mevcuda kalmıyan b11y0k kutu havi 1800 metre murabbamda ve 1500 ııra 
net • net 450 Gr. kıymetinde bulunan bir bap hanenin satıl-

& mat auretlle şuyuunun izalesine Tokad sulh 
• M. A. hutut ı:ıahkemeslnden verilen 31'1/9S'I tarih 

Amerı.kadan geldL .,. lSl/82 numarah lllm mucibince mezkill' 
Sayın çocuk doktor- hane 19/3/938 tarlhlne- mtlaadif cumartesi 
larımız ana südQn11n ıüail saat 12 de Totad suııı hutut mabke-
eşl olan ve A ve D meslnde satılacaktır. o Ciln haddi lA;rıkuıı 

, bulmadılı tatcl1rde 15 Ciln 10ma lkincl mil-
vitaminlerini muhtevi bulunan zayede.~ blllcra talibine ihale edllecelinden 
S. M. /.. Yl annelere ehemmiyetle talip oluılann JeTllll meüOrde " de ' n. 
tavsı.ye etmektedirler. çut P81 atçeat ııe blrllkıe Tokad IUlh hutut 

Her eczanede bulunur. mahtemeslnde bamr buJunma•an ft ba PY· 
Tafsilat için : rl menkul üzerinde bir bat lddla edenlerin 
Galata P. K. 1097 ye mlracaat ı!O cOn zarfında mt\racaat etmeleri ve akli 

~-··-----------· tat~lrd• lttban almnuJl,calı"' falla tat-. ,~----------"' 111&' lltl1enleda l8lh ••bbmNIJle mira-

hastaıan kabul eder. 

demektir. 

KREM PERT 
Bu itibarla en Ü~ 

kremdir. 



SO!f POS'l'A 

Hitlerin nutku içinde! İngiltere heyecan Paris 21 (Hususi) -Bitlerin dün irad 1 ku, Londra mehafilinin ekserisinde İll
ettiği nutuk, dünyanın her tarafında ce- giltcre de dahil olduğu halde demok .. 

lamadan önce, İspanya meselesinde yeni Chamberlain'e göre barışı tehdid e- rin akisler uyandırmıştır. rasile1c.kaışı bir takım hücumları ih .. 
muvaffakiyetler elde etmekliğimiz ve den sebcbleri meydana çıkarmak ve Nutkun metni hariciye nezaretince a- tiv9. etmesi se:bebile gayri müsaid bir 
diinyaya yalnız meseleyi değil, ayni za • mümkün olduğu takdirde bertaraf et- lıııd1ktan sonra Chautemps, Delbos, ha - intıba tcvlid etmiştir. 

tdto~dr~ 21 (Hususi) - Hariciye na?.ırı 
d enın ıstifasından mütevellid heyecan 
lne__va:rn <.:trnektcdir. Halk, misli az görtil
!ı uş bir alaka ile bugün parlamento bi • 
aEının öni.ınde toplanmış bulunuyordu. 

p 
1 

den lehıne gürültülü tezahürat ya • 
.//nası ihtimaline karşı parlamdcnto et
.~ 1nda polis çok ciddi inzıbat tedbirleri 

ınıştır. 

manda başarıları da göstermekliğimiz mel{ için devamlı surette mesfö sarfe- ri~ye er~anı ve Londradaki Fransız se - Belçil<adaki akisler 
icab edeceği merkezindedir.> dil:nesi icab etmektedir. Bu sebebler, fırı Corbın saat 17 de toplanarak, 21 e ka-

İspanya meselesi buna bir misal ol- ny!ardanberi, Avrupayı bir gerginlik dar müzakerede bulunmuşlardır. Brüksel 21 (A.A.) - Hitlerin nut .. 
du. Bu mesele, ancak beynelmilel va - ve endişe vaziyetinde tutmuştur. İngilterenin Paris sefiri Phipps de bila- ku ve Eden'in istifası, Ren'in işgalın , 
ziyetin hey'cti umumiyesi ile müna - Ch:ımberlain Avrupa barışması için hare bu müzakerelere iştirak etmiştir. denbe•i hiç bir hadisenin Belçikada u
sebettar olarak muıaıea edilebilirdi. urr.umi bir plana esas teşkil edebilecek Fransız gazetelerinin neşriyatı yandırmadığı bir heyecan tevlid et -

Avam Kamarasında Roma ile görüşmelerin, muvaffakiyet bir zemin mevcud ise bunu meydana Paris 21 (A.A.) _Bu sabahki Paris ga- miştir. 
h Avarn kamarasında pek nadi~ olarak içi:ı elzem olan hakikaten sağlam bir çıkarmak için Almanya ve İtalya ile gö zeteleri, Hitlerin nutku ve Edenin isti - Matbuatın umumiyetle mütalea ı 
ır CC'lsc bu kndar kalabalık ve bu kadar hüsnü niyet esasına dayanabilm~.i i - ı rüşmelere girişmek çaresini bulmayı fası ıle meşgul olmaktadır. na göre, Bitlerin nutku ile Eden'ın is-

!ergın olmuştur. Bir çok meb'uslar, üç ~ab .. eder. Son ay.lar haftalar ve gunler hara.rc:le ~rzu ettiklerini bildirmiş ve Ocuvre gazetesi diyor ki: tifa ı aı asında münasebet vardır ve 
ene evvel Samuel Hoare'in müstafi na- 1 u:.tuste be)ndmılel anlaşmaların bo - demışt~r kı: Umumiyet itibarile büyük devleUer bı..mrhın böyle merkezi Avrupada yeni 
:=-l~ra mahsus sırada oturması ile bu"ğün 1 zul~.asma. kuvvete mü-:acaa~ ederek - Bizw görüşmelere İtalyanların en • daireleri, bu nutku, her zamankinden da- bir Alman hareketi beklenmelidir. 
Ynı Yerde Edenin oturması arasında bir pclıtık kazarlar elde edılm7lı teşeb • gel oldugunu zannederken Romada bu- ha fazla tehditçi bir mahiyette görmek- R T k 
~Zetiş yapıyorlar ve ikinci defa olaraklbii:!cri~e şc.hid o~muştur. ln?ilterenin n.~ ~nmamen muhalif bir görüş hüküm tedir. Nutkun umumi manası sarih ola - Oma V8 0 yO memnun 
.r hariciye nazırının istifasına Roma _ selabetlı kalması ıcab eden hır andır. suruyordu. Bütün bu müddet zarfında k d İsp da h b d A fünna 2 J (A.A.) _ Hitlnrı·n nutktr r - . .

1 
.. .. 

1 
. b. . k . ' ra şu ur: anya ar e evam, - "' -..ona A 'a evAı dı"pl·•ması ı e goruşme erın ızım at' .. .. t d' w · b ra münas~betlcrinin sebeb olduğu- n n v c : ıyen goruşrne arzu e me ıgı- vusturyada tazyikin fazlalaştınlması, Çe- nnıda çok iyi karşılanmıştır. Bu nut-

nu kaydediyorlar. r<'smen b~sl~ıımadan evvel haz.ır.l~ - mız ve Habeş işgalinin intikamını al-' koslovakyaya karşı tehdid, Japonya ve ka Fi.ihrerin şimdiye kadar söylemiş. 
h tiüzakere açılmadan çok önce salon m&5? usuludw· v: tarafla:dan .bırı d~ - m:ı.k maksadile silahlanmamızı tamam- İtalya ile takviye edilmiş ittifak, ve niha- olduğa nutukların en özlülerinden bin 
ı:~C~hınç dolu ıdi. Bütün rneb'uslar yer- ğerine cya ~iındı .veya hıç:. dıy.?r dı. - byıncaya kadar İtalyanların atıl kal - yet hepsinin üstünde Naziliğin tam za - nazarilc bakılmaktadır. Bolşevizme 
tr b~ı tutmuş ve diplomatlara mahsus ye, bu usuıu tatbik etmemek şuphesız mclanm temin için kendilerini oyala - feri teminatı. karşı medeni:yt!tin müdafaası sahasın • 
Çi~ Unlerde de bütün büyük elçi ve el - doğru de~!dir. .. .. mak i~tcdiği.miz hakkında Romada mev Populaire gazetesi diyor ki: da Mussolini tarafmdan sarfolunan fa.. 
\> er ha?Jr bulunmakta idi. Bu tehacüm .. ~a~~'ekıl ve arkadaşları .b.aşka turlu cud ~.u?,heler gittikçe büyüyordu. Hitlerin nutkunun sulh için ve Avru- aliyrU \ e yapılan icraatı hatırlatan fa 
:._.bu hava, bu parUımento hadisesinin duşu?uyorlar: .Haklı olabı_ll~ler. .Bu V,~ ~ulun ~~nlar bize asılsız esassız gö- pa içın bir tehlike ve tehdid olduğu mu - ra pt1': ziyade memnuniyet tevlid et -
~'1ıai mahiyetini ortaya koymaktadır. takdırcc, polıtıkaları, kendısınden ıs - ~umıyor, çunkü böyle bir şey aklımız- hakkaktır. miştir. 

aıqu hava ekserivet sıralarının şiddetli tenen usullere tamamen kani bulunan Wl geçmemiştir. İşte, İtalya ile olan Humanite gazetesi diyor ki: T k 21 (AA ) H " k b ·· o ·yo . . - ariciyc Nezar 
'-- Şiarı ve muhalefetin tehzil sesleri ;1e bir hariciye nazırı tarafından ta i e- munasebetıerimizi muntazaman gittik- Dün, Hitler, bcı::eriyetin yµ" zde 90 nına . . 1 ~ 
q ff ki iht" ı· d h :.. retı naınınn söz söy emege salahi) etm 
1 

tşıJanan Nevil Chamberlainin girmesi- dildiği takdirde, muva a ·yet ıma 1 ~e a a ziyade fenalaştıran bu ahval karşı harb ilan etmiştir. 
e d::ha dalgalı bir hal almıştır. ~üphesiz artacaktır. İstifamın müzake- ve şartlar içindedir ki bu fesad daire - ( A .k d k. k" 1 ) bir zat, Bitlerin nutkunun Japonyanm 
cı.- 1 · k ı 1 ·· k.. d.. B · · k b.l k h merı a a 1 a IS er her tarafında çok iyi karşılanm1c:: oldo-aıb •mınberlain hiç bunlan duymuyormuş re erı o ay aştırması mum un ur. u sır.ı ıra ı ec~ bir fırsat zü ur etti. ·-·-s 

~:bı Yilrümüş ve yerine oturmuş, mütea- takdirde, benim kadar hiç bir kimse Bu f1rsat, Eden He Grandi .. a:.asında Washington 21 (A.A.) - Hitlerin nut- ğunu söylemiştir. 
4'J t>n ınutad veçhile bir kaç sualle celse memnun olmıyacaktır. 1 O - ı O da yapılan dostane goruşme - ku ile Eden istifasının yekdiğerile müml· Çin protesto ediyor 
&Çılınıştır. 1 Bu meselenin, Başvekil ile aramız- ler iizerine hasıl olmuştur. Büyük elçi, sebattar olmakta hali olmadığı rnüta -

Bugün, dış işleri bakanlığına taalluk e- da yegane ihtilfif mevzuu olduğunu id- haricıye bükanlığını ziyaret ederek, bu leaSl ileri sürülmekte oldup bazı kimse - Hankov 2 ı (AA.) - Çin hükiime-
den suallere Edenin yerine Sir John Si- dia edersem, nçıklığile hareket etmiş 1 görüşmeler:n Ramada samim isurette ler 1!it~er~~ İngiliz kabi~e .erkanı a~asın- ti, Berlindeki büyük elçisine bugilıı 
~0.n cevab vermiştir. Avusturya mcse _ olll"am. Ziı11, \'aziyet ~öyle de~ldir. k~~şılandığını ve İtalyan hükumetinin da bır ihtılaf çıkarmağı ıstıhdaf etmış ol- talimat vererek Hitlerin nutJ..."UnU w. 
esı hakkında ilk beyanatını yapmak üze- Son haftalar zarfında Italyayı asla a - bız.mlc müzakereye funade olduğunu duğunu ı;öyl~ektedirler. • Mançukonun tanınmasını Alman hü ... 

;e ayağa kalktığı zaman muhalefet sır • Iakadar etnJiyen fevkalade mühim bir bildırdi. l.ıgılterede akısler 1 kumeti nezdinde protestoya memur et.-
arından yeniden tehzil sesleri yüksel • dış po:itilfa meselesi hakkında çok e - Duna cevaben Hariciye Nazırımız L)ndra 21 (A.A.) - Hitlerin nut - mişli'". 
~.ış ve John Simon bir müddet sükut ile salı bır ihtilaf hasıl olmuştur. Başve - Milletler Cemiyetinin sadık azası gibi 
8iikfınetın tekrar teessüsünü bekledikten kil de bunu teslim eder. Bundan baş - haıekete nıecbur olduğumuzu bildirdi Halay Türkleri Başvekil Celal Bayar 
~ta söze başlıyarak, Berchtesgadcn ka, ikimiz arasında Perspektiv ve me- ve bizimle İtalyanın umumi yatışmaya (Başıarafı 1 inci sayfııda) (Ba§tarofı 1 inci sayfada) 

~~lukatından sonra neşredilen resmi teb- todla:- hakkın~a da ~aki~i. bir ihtilaf 

1 

h3kikate~ hadim ~lacak bir anl.a~a~a 1 - Antropoloji. duğu halde Acar rnotörile DolınabahÇt!! 
lo~~ hatu·latmış ve Avusturya ile Çekos • m<.vcL.ıd ol.dugun~ b:~~ ıçın, ve zan- varrı:aldıgımızı Mı.lletler C~~yetının 2 - T~rih. s:ırayından hareket etmiştir. 
lt akyanın istiklalinin muhafazası hak- nederım kı. kt?ndılerı ıçın de, son defa ve bılhassa Akdenız devletlerının hat - 3 -- Etnografy::t ve vicdaniyat. n·· k A k 1 1 k :ı. 
rl?ldc. sorulan bir suale cevaben demiş • c;abit olmuştur. Başvekilin dış politika- tı hareketleri üzerinde şüphesiz ehem- Bak1mlaruıdan ledkik ve izah et - d ğuun da şam t ; 1~r:o Y~ cu ar~ ~o ~ "" 
tr ki: da tamamen muayyen görüşleri var - miyetli surette müessir olacağını ilave miş ve onların her bakundan Türk ol- k u 19n3;~ ~uda ı' klıe b~pre~n en k 

3~ 
k l'lgiliz hükumetinin Avusturya ve Çe- dır ve buna hürmet ederim. Fakat be- etti. Hariciye Nazınmız, bunun yalnız duklarmı isbat eylemiştir. Büyük bir a ' .1bçınd .. e ?'aba 

1 
ır edspres a • 

'>lovak k . . . 1 · d ta .... 1 . İ .11 ed d W•ı . d "'!:'- dikk t k h 1.. ld w 'lk b tarı tertı c umış u unuyor u. 
1 yaya arşı olan vccıbelen, Mıl - nun e mrunen muayyen goruş erım nr,ı f''" e egı , aynı zaman a J' ran - a ve eme ma su u o ugu ı a-
etler Cemiyeti azasından her birinin dl- vardır. Buna binaen vaziyetin bir an sada, diğer Akdeniz devletlerinde ve kıı;da p,örülen bu etüd büyük alimle - Acar motörü saat 19,20 de Haydarpa • 
le~ azaya karşı olan taahhüdleridir. İn • önce:: aydmlatılmasının milli menfaat j Amt'rlkada efkarı umumiye üzerine a- riıı f1kirlerine eski ve yeni membala - şay& gelmiştir. Başvekil Celfıl Bayar, bu.
g~ız hiikumeti bunun haricinde bu iki iktıza~·ndan olduğu aşikardır. ğıı bir surette yüklenecek bir vfiloa ol- nn en kuvvetlilerine istinad ediyor - rRda. General Cemil Cahid, merkez ko • 
llıilletten hiç birine hususi hiç bir temı _ Son defa bende tedricen şu kanaat duğunu söyledi. du mutanı General İhsan Ilgaz, şehrimizde 
llat Vermemiştır. hanı! oldu ki, biz de başkalarının bizim Grandi ile Eden ve benim aramızda Dh~leyicilerin son haddini bulan a- bulunan meb'uslar, vali muavini Hüdai. 

Eden kürsüd le r.nlaşma arzusundan çok daha hara- yapılan görüşmelerden sonra, bu gö - laka \ e heyecanı içinde hatib sözünü Karataban, emniyet müdürü Salih Kı • 
~U~ k'b i ·r h kke d h i . retli oJarak başkalarile anlaşma arzu - rüş:melerden çıkarılacak neticeyi mü - şu hülasa ile bitirdi: Jıç, Brüksel sefiri Cemal Hüsnü, İktısacl 

h a 1 en stı ası a ın a şa s ıza- ( Ik 1 ) ak tt"k · t ·· 1 · A 1 1 k' Al vil"k b. · d V kAl ti teft" h ti · · H"" .. Y at ver k - rid k' 
1 

d b" su vardır. A ış ar n aşa e ı ve ış e oy e zannedıyo - n nşı ıyor ı e ı ır vıc an e a e ış eye reısı usnu a • 
..: nıe uzere ge e ı sıra ar an ı- w k" ·ık d f 1 . A d 1 k k · · V Al • ·ı· t bel d" p ı· ·1 i ı 
• 1llden ,, k Ik Ed h tl 1 Mustemir bir tazyik önünde baş eg- rum ı, o zaman ı e a o arak ihtilaf- uygu~u o ara ço eskidır. e evı - man, vı aye , e ıye, arı ı er ge ene 
1ı .. _ aya6a a an en, arare e a - - · · l h"d b" kil ld 1 · S h d · H d 1 ·ı d"W b. k t h Ik t ""§lanmı t Ed d . . k" ~iğimiz intıbamı verdigimız takdırde, ar a ır şe a ı. er. ıster ey an a, ıster atay a ol - crı e ıger ır ço zeva ve a ara • 

ş ır. en emıştır ı. hAd• ı · d ·· B k att "d" k' ·· ·· h ·· d h t ·h h f d k ıl l d at •- Bıı beyanat vesilesi benim için, ş:ıh- bilhassa son günlerin a ıse erı e goz 
1 

~n, ~~ ~~a e ı hun ı, goru.şme- ~un enı gov e ya~ı~ı,,. em arı .. em ın an arş anmış ar ır. 
Ve siya • b bl d d 1 r •k F- önüne alınarak, Avrupa yatışmasına ere er a Ş aması akkındaki Ital - ırnınc b&kunır.dan aşikar olarak Turk- Başvekil Celal Bayar, teşyie gelen D-

el sı se e er en o ay1, e\i a a d d b·ı v. . . 1 h l'f b' h k ı·· 1 K 1' t T"" k" ed Et 'k e l'l'ıüelJj b. .1 d" ö 
1 

h 11 . Joğru terakkiler kay e e ı ecegımızı yan arzu arına mu a ı ır are et yu- u:- er. ema ıs ur ıy e m ve vatın ellerini sıkarak veda ettkiten sonra 
d m ır vesı e ır. ye a er var· kk' . b'lh • d "k tt.w. ·· bel . 1· 1 '"k · 1 · · · ır ki, der· k tl" . • k t'"r zarınPdiyorurn. Bu tera • ınm ı assa t{arı a zı re ıgun şup en talyanlar sosyo OJJ mı! et tesısının mefhumu hususi vagona binmiştir. Tren saat 19,30 
d·~ m ve uvve ı sıyası anaa •~ wl ld w k d t 'd d kt' T"" · ih T"" k '6et her ı·· 1- h 1 t k dd"" :nilletin mizacına bag ı o uguna ana- nazarın a eyı e ece ır. urK tnr ve ur dil tezlerile aydın- dn hareket etmiş ve Başvekil Cellıl Ba .. 
et ur u mua eze ere a a um . A . . z d" • k. b w 

.trıek icab d E 1 . d h . . e.tim vardır ve bu mızacla selametı fık anne ı~orum ı, unu yaptıgımız lanmış ve hududlanmış, bulunuyor. yar, hararetle uğurlanmıştır. 
tı e er. vve emır e, epımı • d 1 t kd" d f f ı·k tli 1 . . d •. 
!ll :t>ihai . . . h tm 1' . . t .1 riye de ifadesi.ti bulmalı ır. a · ır e, ne ıce e a e o acakdı ve in Vıc anı ınanclara gelince, olnar da ye- Balkan konseyi toplanıyor 

lere dış pgoal.Yt:kmızı ızah de r· ebıyım. ngı • Lord Craııbome'un sözleri gili1 aleyhtarı hissiyatın şiddetlenme - ni 'l'ürk rejiminin layisitesi içinde ışı-
h f ı ı asının e e ı arışın mu - · · · t d kt' 0 d - h . . . . B Jk a t""'t k · b h fta a azasıdı d . d b"" 

1 1 k 1• _ Eden şiddetli alkışlar arasında ye - sı~ı ın aç e ece ı. erecede ki iki ga ve akıkate dayanan realıtesını ka- a an n ...... ı onscyı u a so ., 
tı...... r ve aıma a oy e 0 ma a ' m l'et ara nda b" h b" k d H f ı · ·· d"' w.. ·· k nunda Ankarada toplanacakt B" tun" "'dır. rinc oturmuştur. . ı ·• s~ ır ar ı, sa ımlınası zan ı. ura ~ erı gom ugumuz çu u~ ır. u 

nltn ı Müteakiben Cranborne söz alarak ımkanSJZ bır hale gelecekti. lara zıttiyetlerin liışesini de doldur - hnzırJıklar ikmal edilmiştir. Yugoslavya. 
~.ası iu~ 8 bern~er, ~arışın. ~evamlı ol- c!eı .... ·ı::tı'r ki· Eden, ani karara iştirak edemiyece- duk. Şimdi Türkler için bir tek nizam Yunanistan başvekillerile Romanya mu• 
.. 1 Çın açık bır mutekabıllığe ve kar· u l ":»" • - • • ı· d .. d B" b" · · k h · · h,_ be - - h · · el v• ıklı h"" t . .. , Bden'in bütün sözlerile tamamen gını ve spanya an muhim mikdarda var !r: ır ırını sevme , ve epımı ... 

1 

ra ıuası perşem gunu şe nınıze g e • 
İtalya hu~m;te day.an~~.lıdır. ngılız_ 'e , b kım ı gönüllü geri nlmmasına intizar arzu _ zin virdanını dolduran bir 'tek kutlu cckler ve ayni akşam Ankaraya gide • 
bı n ukumetlcrı gorusmelere başın • mu-..a 1 • d · ı d · ·· d A T A T u" R K a· ası hakkı . s . . Bevnelmilel işlerde iman bir prcn - sun. a ou un ugunu söyliyerek bilhas- saz var ır: cekler ır. 
l'rıl . nda, noktaı nazar teatı edıl • . . . . 1 . b" b" 1 . ~.1 Ttalvarı hükumet" · b h k' .. • • ••• •••• ••••••••••••••••••• ••••••••• ••• • ••-••••••••-

ştır. sip meselcsıdır. Mıllet erın ır ır erme .,, .. ·. .. ını~ u ususta ı bine toplantısından sonra, müzakere -ı nıycr ve borçlarını ödeyemiyor. 
!ij Ş1Illdıki mesele, bu hususta resmi gö • itimadı olmadıkça anlaşmaları, ~zerine ~~m~lu~u d k~~1~1 detmesınde ~~rar ettL }ere başlamağa amade olduğumuzu söy Böyle bir vaziyet karşısında Bnşve
.. 1 §?nelerin Romada başlaması icab cdib yaz1ld1ğı kağıdlar kadar kıymetı yok - .ub"la vka b" a ı:ınC e ve Eden ın de tas- )emekle bahtivar bulunduguv muz ve İ - kilin takib ettig~i siyaset adeta Musso • 
"rrı· i ··kA ı· · h tt h k vı ı e a ıneyı umart · ·· .. "~l J ltaı ıyeceğindedir. Benim fikrime göre, tur. talya_n ~u u~.e. ın~n a . ı. ~.re e- d . f d esı ~unu og c - talyan hükumetine bu şekilde derhal iiniye karşı. boyun eğmek demektir. Ve 
tile Yan hökumetinin umumiyet itiba _ tinde ~ez:ı. bıı'.. d:gışı~lı~ delılı. g~'.ı~e- d~n s~~ra .~ !m:a av~t e~tun ve Gran ::nalUmat verilebileceğini söyledim. bu siy:ıset Ingilterenin prestijini gerek 
t 

1 
beYnelmilel meseleler ve bilhassa fn- dikçe Ing~!~z h~~etının res.mı goruş- l)e .0 . nı ~ı . ara~ı u~n~en . e~vel Avrupa barışı başlıca dört devletin !yakın şarkda, gerek Arabistanda ve Fi

haı re nı\?-vacehesindeki hattı hareketi ıne!ere gırışmes~n.~n .. barışa h~~et ola- k~ndısıne. so~lıyeınkıyeceğımı bıl~ır - hattı hareketine bağlıdır. Almanya, İtal listinde sarsacaktır. Amerika dahi bize 
~ltf.!n bu görüşmeleri yerinde göstere • rak değil, şa~taJ. onu~de teslımıyet o - dım. Kabmc .azas~ arşılıklı noktaı .na- ya, Fransa ve İngiltere. Bu dört devleti, nnhoş bir gözle bakacaktır. 
tiııı lllahiyette değildir. İtalyan hükume- larak tciakkı edılmesındcn korkarım. zar!arımızı .dml.edıkte!1 sonr~, noktaı na ıhtilaflarırun dostane bir şekilde mü • Diğer taraftan Musolininin presliji de 
btit~ İngiltere aleyhindeki propagandası Başvekilin cevabı 7ar.arı berumkıne mutema~·ıl ~ul~du. nakaşa ve halline sevkedebilirsek Av - o nisbette artacaktır.> 
hasut\ dünyada caridir. Bizzat ben, bu (Muhaluetin çok şiddetli alkışları), Ve arkadaş!~".b':1 tarzd~ bır nıhaı ~~: rupa barışını bir nesil için kurlarını~ o- A\om Kamarası karan bugiin verecek 
ltaıllla?le propaganda kesilinciye kadar biıahaıe taraftarlarını nalkışları ara - ~:rın Eden~ ıstıfasını ıntaç edecegı;ı~ lacağız. Bu sabah verilen cevab ve Ital Londra 22 (Hususi) - Bugün oğleden 
bıl:'cr<ı ~.le göri1şmelcre başlanmıyacağını sında nyağa kalkan Charnberlain ez - o~rend·klerı. zaman bu, yıldırım. tesın yan hük~m:t.i tarafından göste~len ar- sonra toplanacak olan Avam kamarasın-
tar 18 0ııündc taahhüd ettim. Dığer tn • cümle demiştir ki: !~ptı. Edem karan~dan vazgeçırmek :zı.. hedefımızın tahakkukuna dogru mü d'l, Sir Arthur Green Woord tarafından 

41n b' . b t b.. ··k ıçın yapılan uzun bır ısrarlı gayretler h'm bir merhale te k"l d b·ı· · . d. d"l k b' t~ı; ' ır çok vfıdler yapılmış ulmasın.ı . _ Meclis, Edcnın eyana ını en uyu : ı Ş ı e e ı ır. rıy<lset clıvanına tev ı e ı en a meye 
l lllc>n 1 . b' ı· ·ı a· semere vermedı. Muhalefet l'd . . ··zı . k . . . k . . k l UlJd • spanya meselesinin halli yo • bir dikkat ve derın ır sempa ı ı e ın- . .. ı ennın so crı arşı adeını ıtımnd ta rırı reye onu a • 
~ a da Pek az terakki kaydedilmiştır. l ledi. Azanın büyük bir ekseriyeti i_çin E- A Bu ;~abah, hafta son~nda kendı hu - ~~şve~ili~ ~ir sa~t. s~ren bu izaha- caktır. • 

""ffun~nln beraber, bu görüşmelerin mu- cicnin kararı bir hayret heyecanı hasıl e~- ltu12'et :~ muhabere. halınde . bulu~an t~.muteakıb, ışcı ~.artısı lıderi Atlee kür 1 Muhafazakar mr-b'.uslardan bazılarmdı 
t% akıv ti muhakkak olmasa bile muh-1 mi~ olmalıdır ki, buna hayret etmem. Zı- G_~ .. ~dıyı ... ~abul ettım. ~r~n.?ı, ~tal) an suye ,gelerek ezcumle demiştir ki: C:ıhmc>brla n aleyhıne rey vercccklen 
t!errıeı ol<ıbileeck ahval ve şerait !çindn ra, daha bır kaç gün evvelisin~ kad~r h~k~etının yaba?cı g~?ululerıı:. ~.e : - ~artimizin sempatisi Edene mü - muh kkak sayılmaktadır. 
icahYan edeceğine kanı bulunmaklığımız kolfokleıinden hiç biri, herkes içın ve bıl- hılmes~ ~~~~dakı İ?~lız. formulunu teveccıh bulunmaktadır. Biz Edeni hak Gazetelerin neşriyatı 
bugu eder. Benim kanaatimce bu şartlnr h:ıssa benim için fev~alade mühim o~a? kabul ettıgını bana bıld.~r~ı. . . _ lı .. buluyor ve istifasınd.an. dol.ayı tce:>- .. :::den'.~n btifası. yalnız Aİn iliz değil., 
~ n ınevcud değildir. böyle bir hadiseye intızar etmemekte ıdı. V:> bunun İtalyan hukumetının mu- sur duyuyoruz. Ne ganbtir kı, Edenın hut..m dunyanın sıyaset aleminde çok 

ltaı~a ?l so~ on sekiz ay zarfında İngiliz • Chamberlain bazı dı! politika mesele.: z:~e~~le~e ~a~larna~~ . h~kim ~.lan d~ğer arka~aşları_ istifa yolunda onu t~- b.~) ii~ aksiilfunellere yol açmıştır. Bü-
daıt· n :münasebetlerinin salahı yolun- Ierinde kendi görüşünu anlatarak, bu go- husnu nıyetını ve ıyı hıssıyatını gos - kıb etmemışlcrdır. Eden Kurdların o- tun In ıliz gazeteleri Eden'in lehinde 
.~~e ebbüsleri saydıktan sonra: rüiün hiç bir vakit değişmediğini. ~·e teren bir ~~S: ?laıak tel~ki etmesi i - nüne atıldı ve bu acınacak bir teslimi - mütn!~a beyan etmektedirler. . News 

eQerne t~şeb~üslcri bir kere daha tekrar nrkadaşlan tarafm?an da kabu~ edıldi - c~b edece~ıwnı ıhsas eyledı. Keza .Gran- yet old~. . . . . . .. c.h. onıcle ~azctesi: c B~nd?n b \le İır 
._ Yl~:a dıyor ve devam ediyor: ğini söylemiş, chakıkaten barış ıstenıyor- dı bu teblıp,atı pazar sabahı yanı Ede- Mussolınının mevkiı bugun çok sar- gılter", Bı .tanya ha) \et nd n rta -

1tfı.trı Buna binaen kanaatim İngiliz hü· sa, umumi prensibler koymanın kafi ol • nin istifasından saatlerce evvel aldığı- sılmıştır Mussolini müflis bir diktatör- knl::ın ç rouı lnr içinde aras n• d mck-
C'tl Roın.ı ile resmi görü;melerc b:ış- roadığmı• bildir~tir. nı da ilave etti. O zaman Grandiye ka- dür. İt. 'a yokc::uzluk içinde çalkala - tea·r 
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1 ~~on. ostan nm KAYIP MÜCEVHERLER ı ,aJ~KellteJ~Dı@B 

! 
Genç kadın perdeyi aralayıp dıpn 

.. ktı, sonra kocasına döndü: 
- Adam gene orada .. 
1çlni çekti: 
- Evi gözetlediği muhakkalt. 
Kocası yerinde doğruldu, homurdanır 

lfb! söylendi: 
- PekJ, mücevherlerin bizde olduğu

nu nereden öğrenmiş olabilirler. 
Kadın hafif bir titreme geçirdi: 
- Bir şey sezmesinden korkarak yol 

!Yerdiğimiz hizmetçi bizi tarassud edip 
her şey1 öğrenerek gıdip söylemi! ola
caz mı? 

- Peki, öyle ise niçin doğrudan doğ
Jııya buıaya g lmıyorlar? 
Kadın tekrar p"rdeyi kaldırıp baktı: 
- Bc;kı esaslı hır ipucu bulmaya ça

~ıyorlar. Bu adam polise mensub ola· 
ak, hep geceleri ayni saatte geliyor: Bu 

~ort gündur bi:ıyle .. 
Kocası ayağa kalkmıştL Yüzü korkunç 

hııl olarak bağırdı: 
- Kapat perdeyi .. 
K dın kapattı, döndü hayretle ona 

a,.ktı, kocası elıni başından geçirdi: 
- Affet, dedi, buhran geçiriyorum. 

!'chlike büyük, artık mücevherler bura
da kalmamalı. Her an evi aramaları teh· 
~bsi var. Şu adam biraz uzaklaşsa Hk 
apacağım şey onları alıp atmaktır. Hem 

denize, bize yaramadı, baıka.sına da 
aramasın. 

Kadın müstehzi güldü: 
- Onları otomobilde bulup ta getir
tin zaman ne büyük bir neı'e içinde 
ın. 

Kocasına yaklaıtı, sesini alçaltarak de
m etti~ 
- Mücevherlerin sahihlerinin ne ka· 
r zengin olduklarını gazetelerden öğ
dik, birkaç parça elmas kaybetmek· 
büyük bir zarara girecek değiller, fa· 
t ben bu güzel, kıymettar şeylere bir 

ere sahib olduktan sonra nasıl geri ve-
bilırim? Onlar benim, benim oldu ar• 
anlıyor musun? 

Erkek gerilemışti, kansını hayretle 
~ü: 

- Fakat düşün, ele geçersek mahvolu
gazeteler günlerdenberi mücevher-

rin kaybolması ile meşgul Getirene 
· yük mükafatlar vadedıyorlar. Eğer 

de etmezsek başımıza gelecekleri anla-
yor musun? Bizim şimdi hırsızdan ne 
rkımız var, her şey meydana çıktığı 

da çekeceğimiz ceza, seni korkutmu
or mu?. Aylarca hapiste yatacağız ve o 

an yalnız bulduğumuz şeylerden de-
l, b!zde olanlardan da ayrılacağız. t. 

den atacaklar, şerefim lekelenecek. 
Kadın asabiyetle yumruklarını sıkmış
dişlerınin arasından ıslık gibi bir scs
mırıldandı: 

- Pekı ne yapmak istiyorsun? 
- Mücevherleri yerine göndermek ka-
l olsa .. 
- Bunu yapmak için iş işden geçti, 

Yazan: 

Peride Celil 

• 

Adamın yaka.sına yapıştı. 

belld miicevherler elinde iken seni ya- di, kendini gayet kuvvetli ve cesur hissc:
kalıyacaklar, yerine götürmek üzere diyordu, yaklaşınca adamın yakasına ya
olduğuna inanmıyacakları muhakkak. pJştı, o anda apartımanın alt penceresın
Hem cNeden bu kadar zaman geçtikten de bir kadın gölgesinin görünüp kaybol
sonra getirdiniz. derlerse ne cevab ve- duğunu da farketmişti. Adamı sarsarak 
rirsin? hiddetten kısılan bir sesle bağırdı: 

- Evet, evet doğru, en iyi çare onlan - Evimin karşısında böyle günlerce 
başımızdan başka bir suretle defetmek- beni tarassud etmenin ne 'demek '>ldu
tir. Ah bir yere fırlatıp atmak istiyo- ğunu sana göstereceğim .. 
rnm. Deniz yakın, en iyisi.. Öbürü gerilemişti, kurtulmaya çalışa· 
Kadın hafif bir feryad salıverdi: rak: 
- O güzel kıymettar mücevherleri Adi - Bağırmayın, Allah aşkına bağırma-

bir moloz gibi denize atacaksın ha! yın, kocası duyacak diyordu. 
Fakat adam öyle öfkeli bir nazarla yii· Adam birdenbire onu bıraktı. Şi!r.dt 

züne baktı ki susmaya mecbur oldu. karm da yanına yaklaşmıştı, ikisi de rne-
Biraz sonra pencereden baktılar. Y.ar-

1 
rakla dört gecedenberi o noktadan ayrıl

şıda artık kimse yoktu. Adam, genç lca-
1 
mıyan ve kendilerine cehennem azabı 

dına emreden mütehakkim bir sesle: cÇa-
1 
çektiren bu adamı süzdüler. Zayıf, çe

buk paltomu, şapkamı ver, dedi. Mücev- limsi1 bir şeydi, korkudan hala titriyor· 
herlerin bulunduğu kutuyu da getir, sen 1 du. Kadın kocasının koluna dokunup ya
de giyin gidiyoruz.• Kadın artık it1razın 1 vaşça mırıldandı: 
beyhude olduğunu anlamıştı, gitti, kutu- - Kapıcının karısının mahallede fena 
ya getircii, bu dört köşe siyah bir şeydi. söylendiğini nasıl unuttuk!. 
Erkek ona ümidsiz nazarlarla baktı. Son-1 Kocası derhal pencereden kaybo1an 
ra içini çekerek aldı, cebine koydu. kadın gölgesini hatırlamıştı. cDemek!-> 

Sokakta kimseler yoktu, kol kola gire- diye, mmldandı, kadın cBu onun fişıkı 
rek ve ayni korku, yakalanmak korkusu olacak• diye, ilave etti, sonra kocasını 

içinde bırbirlerine sokularak yürümeye kl•lundan çekti, yürüdüler. 
başladılar. Arkalarında bir ayak sesi Evde adam başını ellerinin arasına al-

Değirmenciler Ankaraya 
hey' et gönderdiler 

lstanbul fırınlannın ~ir elden idaresini istiyorlar, 
buğday fiatlan mütemadiyen düşüyor 

Zlraat Bankası borsaya buldaJ arzına de- ı Ticaret Odası tedklkat " lstlhbaraı "': 
vıım etmektedir. Dün istanbula gelen H va- besi müdürlüğii patatea hakkındaki tedkll,. 
gon buğdaydan 6 vagonu da Ziraat banka - lerlnl bltlrmiştlr. Dün de, ttrtlkçllerl ~~ ,. 
sına alddlr. Zlraat bankasının Samsun, De· yarak tlttlk standardı hakkında l'Örv9- ,. 
rlnce v'! istanbulda ve Poladlı, Aqehlr glbl müştür. Bu görilfmenln devam edeceli aO 
bUyük İstasyon ve ambarlarında tülllyetll laşılmaktadır. 
mlkdarda stoku vardır. Bankanın piyasaya Tedklk ve mllzakerelertnJ bltlren Od• tr 
devamlı surette buğday arzetmesl buğday fl- nayı şubesi raporunu hazırlamn!ttadll'· 
atlarını bir harta içinde 20 para kadar du - TurkofJs tütün, zahire borı;:ı~ dt tob11 • 
şürmüştür. b;ıt hakkındaki raporun hazırıı<rlarile xner 

Z!raat Bankası, yüzde 6 - 7 çavdarlı sert gııldürler. 
malları 5,5, 6 - 7 çavdarlı yumuşak mnllnrı Kont>treye arzedllecek olan bu raporıır, 
da 5,70 kuruştan arzetmekte ve satmakta - ay sonuna kadar tamamlanıp Vekalete g Il-
dır. cıerlleceKtlr. 

Bu flnt, tücrar malına nazaran, dalma, 

1
3 - 5 para ucuzdur. 

Bank:ı, satışı pesin para Ue yapmakta -
dır. Halbuki tuccar. bir hafta, bazan bir ay 
da beklemektedir. Bundan dolayı, tuccar ma 
lıııı, birkaç para fazlasına tercih eden bazı 
de~lrmencl ve kırmacılar da vardır. 

Dun piyasaya Anadoludan 19 vagon buğ
day. 5 vagon arpa gelmiştir. Tuccar malı 
yüzde ı - 2 çavdarlı ekstra Poladlı bulday
ları 6.35 - 6,375. 6 - 7 çavdarlı 1umup.k mal
lar 5,70 - 5,875, 5 - 6 çavdarlı aerı mallar 
5,5 - 5,625 kuruştan satılmıştır. 

Buğday tıatıarı üzerindeki bu düşüşün 
ekmek tlatlarına da tesir yapacatı tahmin 
olunmaktadır. 

Şehrimizdeki bazı ddlrmencllerden mü -
rekkeb blr grup, İstanbul değirmencileri na
mına, fırınların bir elden ldar~I temenni -
sirıde ~ıılunmak üzere Ankaraya ıttmifler -
dır. 

Büyük ziraat 
kongresine hazırlık 

Samsunda 
Samsun <Hususi) - Ticaret odasındl 

zlrant mutehassıslanndan mfirekkeb ır 
hey·e .. in yaptığı içtimada ziraat kongre n• 
verilecek layihanın esasları uzerinde ınunl'" 
kaı;;alnr yapılmış, bazı mühim kararlar a .. 
lınmıştır. 

Ezcümle tütün ziraatının inkişafı. uıtilO 
k:.ırutma aranlarının meydana getıruınesL 
yt-ni ziraat usullerinin tatbik sahasına ıtoO'" 
ması, h:ıyvan hastalıkları mücadelesine e .. 
hemmlyet verilmesi; sanayii zlralyenln k6Y
lerde vasi mlkyasda tatbiki, toprak lht~t 
larının tatmini esaslan üzerinde öneıu

durulmuştur. Son kararın alınması Jc;ln td 
toplantı daha yapılacak ve son şekil vali .. 
mlzln başkanlıtı altında tetkil olunacak _.. 
misyonda tesblt olunacaktır. Bütün bu il • 
ler başarıldıktan sonra kongreye göoded • 
le::ek zevatın intihabı yapılacaktır. 

Köylüye tütün tohumu variliyor 
Sanmın <Husus!} - İnhbarlar ıdaf911 

t~crübe lstuyonu miistahalle tütün ıobıı.11111 
datıtmata başlamıştır. Bu ıe.ebbiis, samsaJI 

İstanbul Sanayi Birili!, Ankarada Mart t~tüncüliltunün inkişafı üzerinde mühlm &e
içerlsinde açılacak olan büyüt ziraat ton - slrler yapmıştır. Tecrübe lstuyonu raall19" 
gresi lçJn hazırlanacak rapor halclonda ted- tının g2'nlşletllmeslne karar verllmifUr. 81 
kiklere devam etmektedir. Dün de, blrllk u- yıt, bir çok yerlerde yeniden tecrübe tarl .. 
mumt kA.tlbl Halld Güleryüs keten ve kene- ları açılacak. buralarda, :nut.ayeaell deoenı• 
vır sanay1lnl tedklk etmif, bu .sanayi erba- Jer yapılacaktır. Bafrada ela bir tecrübe tat" 
bile görüşmüştür. lası açılması için teşebbilslere ıeçllmlfUr. 

duvduklan zaman titriyerek durup ku· dı ve inledi: 
l~k veriyorlar, adam ter içindeki avuç· - Ne kadar boşuna korktuk Ne kadar 
larında kutuyu sıkıyor, elinde bulunan budalaca hareket ettim! Demek kimse· 
b" servetten o anda bir düşman gibi ne!- ::ıın mücevherlerin bizde plduğundan ı 
ret ediyordu. Sahile indiler, o zaman a-ı şi.ıbhesi yokmuş. Delice bir korkuy3 dü· 
dam geniş bir nefes aldı, yavaşça ckur- şnrek kocaman bir serveti mahvettim. Ah 
tulduk. diye mırıldandı ve kutuyu bir· hep bu mel'un adam sebeb oldu. 
denb:re kaldırıp denize fırlattı.. 1 Kansının kahkahalarla 'güldüğünü d_u. 

Ea ,, "'~' nJı.a, grı~. r'-'.n.tLıl . .ıJ 'IJ 1.u.ld.1 a~ruar •• ıJlJ ua rhal 
kes~r. lcabmda günde Uç kaşa ahnabilir. 

geçebileceğimi nasıl aklına getirdin! Dc-ı ı )' e j • t 1 
Dönerken hiç konuşmadılar, artık yarak hayretle başını kaldırıp baktı, ~07.

korkmuyorlardı, fakat ikisinin de yüzü leri şaşkınlıkla büyüdü, genç kadın &vuç
düşünceli ve solgundu. larını açmış, karşısında duruyordu, nvuç-

Evlerine yaklaştıkları zaman gene ay- larında göz kamaştıran bir yığın elmas 
ni adamı köşe başında pembe apartım:ı· pıı ıl pırıl yanıyordu. 
nın önünde gördüler, kadın titredi, er- Kadın kocasının şaşkınlığı karşısında 
kek onun yanından birdenbire ayrıldı. birkaç kahkaha daha atıp: 
Koşaı ak bu meçhul adama doğru Herle- - Ah koca abdal, dedi, onlardan vaz-

nize attığın kutuda bir yığın eski diığ· n neşnya ----
medcn başka bir şey yoktu. Adliye ceridesi - Adll7e Veklletlnln hflf 

1 
ay bl\Şında neırettıtt bu mecmuanın 29-~~~ 

YARINKİ NUSHAMIZDA: cu yıl 2 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda ,,._ 
Hulüsl Demirel, A. B. Berki. Ferid AY1ıef• 
Dr. AH Rıfat Alaba7, cevad Serim, Naft ~= 
şat, Tarık E. Yenisey imzalı makaleterd

Yazan: Kadırcan Kaflı bl\ştn, temyiz kararlan forma halinde ıotf'" 

Sütten aGZJ yanan •. • 

cuddur. 

Poata,, nın edebi romanı: 71 H.:ı ,15.nıu ağlaması Selmaya çok do-1 boynuna Sb.rıhr, onun çok fedakar ve 1 - Cevab versene kızım! Niçin Sil'" 
kuruıw,.tu. Yavaş yavaş ona sokularak vefakar bir ağabey olduğunu söyler ve sayorsun? 

Bir Genç Kızın Romanı 
b .. ş·ııt ~öğ.::.üııe dayadı. bana yaptığı iyilikler için ona teşekkür 

- Sen üzülme halacığım ... Ne ister- ederim. - Selma, sana söylüyorum; başını 
sen yaparım ben. İstersen gider Fuadı Sabiha hanım gülmüyordu. Bilakis, kaidır .. bana bak! 
tekrar arar, ondan tahkir görsem bile yüzünün çizgileri çok karışık ve sinir- - Halacığım, onun yüzünden beO 

Muazzez Tahsin Berkan:I gene ona yak aşırım; fakat sen göz yaş- liydi. çok ıztırap çektim. İki senedenberi onıJ 
larını kurut. Ben seni üzmek için bura- - Dikkat et Selma; bir gün bu söz- kendime bir düşman gibi düşunmd' 

Bana inan çocuğum: Fuad sana ıbirb1rinize dargın kalmanızdan kork - ya gelmedim. lerme belki pişman olursun. o kadar alışmıştım ki şimdi birdenbırf 
ıışı yaptığı hareketten pek müteessir- mu~tu!'l. İhtiyar kadının gözleri sevinçle par- - Sizi gene üzdüm halacığım .. İşte onunla karşılaşmaktan korkuyorı.ııtl-

dir. - Ö/le olsa ne çıkarmış? lamıştı. susuyorum. O burada ise gıdip çağıra- Bana b!r kaç ay izin ver .. zaten ben h8: 
- O halde niçin bana gelmedi hala? - Hayır Selına, sakın böyle düşüne- _ Sahi mi söylüyorsun? Onunla gö- yım mı? meıı İstanbula dönmeğe mccburı.ıtıli 

bu kachir fena, bu kadar aşağı se- :·im .. ıcıne kJzım; ayni kandan dünya- rüşmeğe razı olacak mısın Selma? - Onu kapının dışında beklettiğimi bekliyecek vaktim yok. Onu telC'r1l~ 
·y~de bir kız mıyım? Beni kendisin- ya t,c 'lıiş olan insanların, ne olursa ol- _ Senin hatırın için her şeyi yapa- nasıl tasavvur edebiliyorsun? Hayır, çağırsak bile gtne gelmesi bir k< Ç 0~ 

:.den çok alçak görerek bana yaklaşmak- sun, hirbiriııden büsbütün uzaklaşma- cağım hala ... Bu dakikada bana öl der- Fuad burad& değildir, fakat mektu - sürec"k; sonra da onu hemen b~f1l ell 
tan uU\nıyor mu? Yoksa onu korkutu- iarı cio~ru değildir. Hayatta ne olacağı, sen sevinçle öleceğim. Seni ne kadar bunda Trabzona gelmek istediği yazılı bırakıp gid<?miyeceğim için avdetım k-
or mu)um? insanın nelerle karşılaşacağı belli ol - sevdiğimi, sana karşı ne kadar müte- olduğu için bunları sana söyledim. aş:ığı on gün geçikecek; halbukı "'e},. 
- Nr:ler söylüyorsun sen? n·•ıt; b;:ıkarsın en beklemediğin zaman- şekkir ve minı~ettar olduğumu bilmi- - Trabzona mı? Ne zaman? Niçin? tebdeki ve kütüphanedeki işler:rn dil 
- O halde oııa yük olacağımdan kor- da Jnı:ı muhtaç olursun. yor musun? Halasına vermiş olduğu sözü kimbi- fazla bekliyemez. ta 

kuya'". Selnıcı gururla başını kaldırarak doğ- - Fuad da seni seviyor Selma .. o da lir ne kadar uzak bir istikbalde tuta- Sen nasıl olsa iki ay sonra fstatıbU ta 
- Hayır, bunların hiç birisi mevzuu rul..ı·ı. küçük knrde~ini görmek için sabırsız- cağını düşünürken ve o zamanı tasav- gelecek değil misin? o zaman onun 

bahs dt>ğil. Ona ben mani oldum; çün- - Si~e yemin ediyorum hala; açlık- lamyor. Buna emin ol. vur ederken bile sinirlerine hakim o- görüşeceğime sana yemin edıyorurfl. l
kü ı:e;ıin, tanıdığım kızların en iyisi ol- ı .. ,ı ,l' tm sukak sokak sürünsem, gene - Senin hatırın için buna da inanı- lamazlcen onun ale?acele bunu bir em- _İki ay benim için çok uzun bir,, r 
duğunu bildi .'im halde asıl ben senden k.ıpıs•~ı çalıp ondan bir yardım istemi- yorum; fakat artık bu bahsi kapayalım ri vaki yapmak istemesi genç kızı şa - ded"r kızıın. Hem kışın yola çıkab 
biraz korkuyordum Selma. yecr._ 11• olmrız mı? Nasılsa hayat bir gün bizi şırtmış ve anlamadığı bir sebeble kor- -· · k 

S S 1 b k d d . k. cegımı pe umınuyorum. ıt 
_ :"liçin? - • t:s e ma.. u a ar erın ın ve karşılaştıracaktır. O zaman onunla ba- kutmuştu. . .. . . .. _ K•ş tamamile basmadan geı!r, ~' ıJ 
- Y cAzılaı ınd n seni çok mağrur bir nE>fret bir genç kız kalbine yakışmaz. rışacağıma söz veriyorum. - Zaten benı gormek ıçın gelecektı, k d b . 

1 
k 

1 
h lacıttınl· b 

R . 1 . l b . k ··t . tt" . b d Jd • d . "f d d a ar enım e a ırsın a ., d• trz ol ruk tanımıc:tım. Onun da öteden- u ı:iuz errn e enı ço mu eessır e ı- - O zaman?? Bu o kadar müphem senı:ı ur::ı a o ugun an ıstı a e e e- . . b d . İstanbU 
-: çok inadcı oldu-unu bildig·im için ğini cınlanııyor musun? bir vade ki. .. Bense sizi hemen birbiri- rek seyah"tini bir kaç gu··n evvel yap sevıncı en en esırgeme · dü'" 
,-~ , b.. .

1 
•
1 

. 
1 

d ta - sen!nle beraber geçireceğim ayları 
•anin ''na kaı ... ı yapacag-ın ufacık bı"r s~oiha heınıın, gözlerinden damhyan nı'ze vakınlaştırmak istiyordum maı<: ve u vesı e ı e senın e e nış- d 01 uro 
..... ... ., · · k · -..:Jı· · b S . . şunerek şimdiden hayran: c ıy 
[hareketin, ~övliyece~in küçük bir sö- ya~ ıa!·ı elinin tersile sildi ve kendi ken- Selma biraz zoraki ve sinirli bir gü- m:ı ıstt."U gını ana yazıyor. en ızın t . ar ııyotı 

, aranızdaki anlaşamamazlığı büyü-ıdisi!ıc söylüyol'muş gibi tekrarladı: lüşle giJıdü: \'er:rsen ona hemen gelmesi için yaza- htıyl':lr ~a.?ı~ı~. ~ynuna 5 

k 1 d 1 b. B · · t b nı' ~k. çok hırpalı - Hemen şım· dl mi? Kapıyı gı'dı'p a- Y'"'··· N .. dersın· ? yüzünü, gozunu opuyorclu. oşı ınaz ve o maz ır uçurum - u vazıye e . - ........ ,.;-
- Aric06t N' ~ line Retirmesinden, sizin ebediyen yur çayını.. belki dışarıdadır o... Hemen - .. --

__ .:_..ı.:._ ________________________ ~~~ı.:....::..._ ______ ..:.._ __ ~---------__.L--~-----------------------------!.------_;_---~---.......;:;._ ___ __....._. 



~ Şubat 

.. "Son Posta,, nın zabıta romanı: 9 

Ustkattaki cinayet 
Nakleden;· lbrahim Hoyi 

~~ bekliye-11 ytzbaşıya dönerek: clkisi de bu işi yapamazlar!> dedi. 

~ 0~ .. garson hususunda ne kadar gazetemin idarehanesine telgraf çekip, 
~I a t Ugtımu pek iyi bilirsin. Zorla dG- Amerikalının çocukluğuna dair ma1Cı.
IOrdÜın1rn~arı kazma gibi bir garson nut istedim. İşte gelen cevab .. 
Wııi :ld ınu kanıma dokunur. Kaç tane· Gazeteci, cebinden çıkardığı bükülü 
tf~di~rn ettim bu haylazların. Canım bir kağıdı açtı ve okudu: 
~rllıağ' §Unu şöyle yap, çorba tablğım, cKuloff'un çocukluğu, babasının, Ya
)~eği •~ı. kasenin içine sokarak tutma, hudilere et satan bir kasab bulunduğu, 
~~fiği ~ırna müşterinin solundan ver, Londrada Rum sokağında geçmiştir.> 
~·· ~tı~~ınıe verme. Çatal ile uzat, vesa· Şimdi sorarım size, insana bir tuhaf gel· 

t dtığ·te. Ne sayayım birader? Derd nuyor mu? .. Zengin bir adam var, köh
~Ule\t\11 ki? Her ne hal ise, işte bu pis, nE>, harab bir evin üçüncü katında kit'a
b l'a.nı es garson artığı, çatal, bıçak, kaşı- cılık etmektedir. Üstelik ayni adam, ha
~lıtı)a ~i bir surette önüme koyunca, şu- Hs muhlis bu evin bulunduğu mahalle-
'Sar ıekleneyim dedim ve tam: nin çocuğudur. Rum sokağının suyunu 

~ııgı h Y garson bu hünerini ne;-ede, içmiş. tozunu yutmuştur. Gelgelelim, bu
~ bi ~adan öğrendin? .. diye soncak- nu saklamak ihtiyacını duyarak yalan 
~ltı: r en aklıma geldi, bir şey hatır- söylüyor, acaba neden? .. Bu dalavere ni-
CQrı çin ? .. Anlıyamadım gitti.. 

fıı'llı gi~ ci11Qyet oda.nnda görmüş oldu- Tamsie bir püro daha yakarak ayağa 
ittcıııQrı bıçağı sola, kaşıkları sağa ue kalktı: 
"ce~ b· da, masada oturanın önüne ge- - Çocuklar, siz ne yaparsınız, bilmem. 
lfeın ti' lıtrette yerleştirmişti. Fakat ben şimdi, Mister Kuloff denilen 

~lıl'lı<ıraıefendirn, Rum sokağındaki 175 zatı görmeğe gidiyorum. Yatmış, zıbar
tQll ilt· ı evde, sofrayı ayni şekilde ku- mı~ bile olsa gene uyandıracak, kaldıra
tıı~~hı~ kişinin bulunduğunu iddia ede- cağım. dedi. Sonra yüzbaşıya döndü: 

'l'0N;-ı Ya'. diye sözünü bitirdi. - Haydi Verekcr dedi, düş öne.. Wil-
~ ltıırı~ dışlerini gıcırdatarak bir şey- lic, sen cie o şişenin dibine darı ekmek
~ dik dandı. Sonra, bavanasına gözlt>- ten vazgeç te yollanalım .. 

, b .. erek sordu· Jermyn sokağından bir taksiye bindi-
~ Qur- · k ı ~Sie'> Un bunları ne zaman keşfett;n ler. On dakika sonra, Ameri a ı mllyo-
' \' ··· nerin bulunduğu Park Lane oteline var-,u,atun saat evvel, herif gece çalışı· dılar. Tamsie, içine: 

.!(Ufetr cGayet acele, ve o nisbette mühim bir 
~ 'h l§, bardağını son damlasına k:ı- iş için sizi rahatsız etmek mecburiyetin
lu' ~a~?la dikti ve istemeye istemeye: de kaldık. Özürlerimizle birlikte kabu
-,1111 ishat, bu hadise, adamın bu işi yap- lümüzün dileğile ... > diye yazdığı bir kar
~~~ lti at edemez, herifi zan altına ala- tı Kuloff'a yolladı. 
)eJıltatılı··· ~a, üşenmem gene de g!cler. Mister Oscar Kuloff, odasının kapısı
~~~ l"J"Jı" hır dikizlerim, dedi ve esni- nı bizzat kendisi açtı. Pijamasının üze .. 
~al'llsteaga -~alktı. rine gecelik hırkasını giymişti. Dudak· 

1~ fate' ll'lufettişi kolundan tuttu: !arının etrafındaki kalın çizgileri bir kat 
' ~ ~.n _beş dakika daha bt?kle. NC'• daha yayan gülümsemesile: 
) lb'U 

1 
ıllie gelecek. Onda da bir ta- _ Buyurunuz, buyurunuz gentleman-

e •-i. c arı \1 İ Ik" ~ ~11:litte armış. şe yarar be ı .. dı· lar .. vakitsiz bir ziyaret ama .. gene zara-
°l>liaıı bulundu. rı yok.. ayakta durmayınız efendim, şöy-

,, 'Q1ra:ene homurdandı: le oturunuz .. emriniz efendilerim? .. 
~ ltaç k şu abdalı kuzum. Herifçi og- Yüzbaşı ile Willie, birer yayvan ko I-
,~a teler işimi bozdu. Onun ipi'P. tuğa gömüldüler. Üstelik canlarını pek 
~-- Otıurı tıı~n:ez. Daha açık söyliyey:m sevdiklerini gösteren bir jestle ayaklan
ta~· tı SQ-ııle, aptesthaneye bile git .. nı da uzattılar. Tamsie, nerede ise 
t~ arıln:ıa ·Ik·· ·d · b" k b" ~~ llu b· zsan, ı once gı eyım şu toslamaya kalkışacak olan ır oç gi ı 

~~-il~~ ır göreyim .. dedi. Başile Tam- kabak kafalı milyonerin karşısına geçti 
"'~~i~~?l zbaşıya gayet keskin bir so?lam ve daha soluk almadan hücuma geçti: 
~Cıtıa sonra kapıyı çekti. Jerm}'!l _ Ge\en perşembe gecesi, ben Rum 
~ a~a Çıktı. sokağındaki 175 numaralı eve geld!nı. 
\'.11dı. ~~n dakika geçti. Kapı tekrar Üçür.cü kata çıktım, kapıyı çaldım ve siz ''is, tllie, yüzünde birçok şeyler cevab verdiniz. Yeşilli kızın öldürüldü
)~1· )ül'ij ~c:rmiş insanların gülümse- ğü gece! .. . dedi. 
~lllt~l'lt\ e:UŞU~de, işte biz böyleyiz, di- Amerikalı, Ta.msieye uzun uzun bak-
~q~iltı, Si~sıh ıle içeriye girdi. Silindir tıktarı sonra: 
\) ho~ a hezaren bastonunu, ipP.k _ Kapıyı çaldınız, ve ben de açtım .. 
~,;_ bıı-alttn. atkısını, okşaya okşaya ma- öyle mi? .. Ve topu topu bunu mu anla
\ı~ Ue it ıktan sonra, binbir türlü ln- mak istiyorsunuz? .. diye sordu. 

;,ıl'd endi · , 'U "Ju sıne bir bardak viski soda Tamsie gene atıldı: 
«,;il~ha durnlay~ yudu~la!a: - Hayır .. daha başka şeyler de öğren-
4- t~ 1 l7:ı §lın, dedı. Tamsıenın cinayet mek, anlamak istiyoruz. Bir çoğunu da 
~tQut\i:,.urnaralı evin üçüncü ka~ın- biliyoruz ya zaten ... Şimdi doğru söyle· 
S lt.uı0ff u Yeminle söylediği, Mister yiniz. bakalım: O gece, orada ne yapı
t~ıq ht~e y nanı bir Amerikalı milyo- yordunuz? .. 
ıııı, ~lele f alan söylemiş olduğunu öğ- Kuloff, içini çekti ve: 

·· en.a h k t >.tuh alde şaşırmıştık değil Baylar. dedi. Şimdiye kadaf Pn-
qtŞıg arelt . dime sakladığım bazı şeyleri ortaya dök-

~t;ıııLl'ltia s!'ılUe, büyük bir dinlevici memin daha iyi olacağını sanıyorum. Bu 
""l!l Oz ~ • w d 

1
. . ~ . tibi k:0 Yhyen geveze bir kon- suretle, sizin de kıymetli fikirleriniz en 

:"llhdt lıl'l"ıizd ıt·nuşmaya devam eW: istifade ederek, bu bildiklerimi polisıni· 
~ ~a~da do~ ı rehberler, kendisinin ze bildirip bildirmemek hususunda l>ir 
,~~il). qhltJ. U~unu bildirivor HalbPki karar vereceğim ... 
~~rıı.ı· df.>Jika lnülakatımızda · İ~giltere~e Sonra Tamsieye döndü ve siz, sir, ne-
lıı~ b,, ıı Jı ik :ı. ı d ? Ot ~ ı>b11 "~rdu . . E'n ayak basmış oldu- en aya.da uruyorsunuz. urmaz mı-
!lı.~tQ~1.""ti vıı ıdı. Yalan söylemeğe ne ı,.mız? ... diye sordu. 

1 hUrll rdı? .. Bunun üzerine Nev- • Yüzü pancar gibi kıpkırmızı olmuş o
ll"ıa, Yanlış anlama dostum, lan Tamsie, istemeye istemeye bir koltu-
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'İfşa eden idam olunur!-., 
Harb sanayi casusları arasındaki mücadeıe 

Olanda: " Tek ümidim Çelik kralında kaldı, Monte Karloya gideceğimi • dedi. 
Sonra zile basarak viski getirtti, içti ve yarım saat içinde sarhoş bir halde 

sızdı. Bu kadına hayret ediyordum. Bir türlü yılmak bilmiyordu 
Olanda derin bir yeisle mırıldandı: I 
- 1.'ek ümid çelik kralında kaldı .• / 

dedi.. Monte Karloya gideceğiz. 
Ve zile basarak gelen hizmetçiye bir 

şişe viski getirmesi emrini verdi. Ya
rını saat sonra sarhoş bir halde s>z
mıştı. 

O sabah Stokholm tayyare meydanı
na gitmek üzere erkenden hazırlanır
ken otelde vukua gelen bir hadise ba
na ııe kıratta insanlar arasında olduğu
~ bütün dehşetile bir defa daha gös
termiş oldu. Daha biz uyandığımız za
man otdde büyük bir telaş vardı. Otel 
müstahdemleri, müdürleri, polisler ge
lip gicliyorlardt. Ne olduğunu sordu
ğum vakit 01.:mdaya casusluk eden kır
rnı.:ı yüzlü garsonun ölmüş olduğunu 

hayretle öğrendim. Garson, gece yedi
ğj rnidyelerden zehirlenerek kazaen 
ölmüştü. Kazaen.. midyelerden.. tıpkı 
Yunan kralı Kostantin gibi! ... 

TEIJEVİZYONLU TAYYAREDE 
MÜDHİŞ BİR CASUS GÖZÜ 

Stokholm'un cenubu şarki tayyare 
istasyonundan gayet soğuk bir hava
::la hareket ettik. Gerek Olanda ve ge
rek ben kutub seyyahları gibi kürkler 
içinde idik. Her tarafı buzlar kaplamış 
b'.r mevsimde Avrupanın şimalinden 

cenubıına kadar bir tayyare seferine 
çı knıak hiç te arzu edilecek bir şey 
değildi. Fakat benim maneviyatım o 
kadar bozulmuştu ki orada kendimizi 
ö!ürnle kuşatılmış olarak tasavvur e
diyorduııı. 

Tayy<n·eye bininciye kadar her an 
hayatımıza kasdolunacak endişesi için
d~ idim. Tayyareye binip te havalandı
ğ·mız saniyeye kadar bir an müsterih 
olamadım. Ne kadar uzun ve tehlikeli 
bir sefer olursa olsun, Stokholmdan 
sağ, salim çıkabildiğimize ancak tay
y;.ır~ istasyonunun üzerinde havalan
dığ:mız zaman inanabilelim. 
Olandanın (Beyaz kartal) ismını 

verdiği tayyaresinin motörü çırpınma
ğa başladığı saniyeden bir iki dakika 
sonra karlar içinde parlıyan Stokhol
mun ağzında yattığı derin ve uzun fi
yord, altımızda birdenbire bfr makas 
g:bi sür'atle kapanmıştı. Stokholmun 
geırbın~ doğru içerlere kadar uzayan 
dar boğazlı körfez, o derin fiyord bir 
an içind~ o kadar bizim İstanbulun şi
riıı Boğaziçine benziyordu ki bu man
zarayı tayyareden ilk gördüğüm za
man bütün tüylerim ürpermiş, gözle
rim gayri ihtiyari yaşarmıştı. 

Olanda tayyare istasyonundaki hava 
ras«dları işaretlerine göz gezdirdikten 
sonra büyük bir fırtına tehlikesi olma
d!ğını, ancak şiddetli hava cereyanları
nm bulunmayışından do1ayıı daima 
Baltık denizini takib edeceğimizı, At
fantik Okyanusu sahillerine çıkıncıya 
kadar bir korku olmıyacağını temin 
etmişti. 

ğa çöktü. Amerikalı: 
- Mesele ve aksilik, evi koleksiyonum 

için satın almak istememle baş gösterdi, 
diye söze başlayınca Tamsie sordu: 

- Hangi ev? 
- Sohoda Rum sokağındaki 175 nu-

maralı ev .. 
- Ne koleksiyonu? .. 
Kuloff sözüne devamla: 
- Benim dünyada eşi olmıyan ko!ek

siyonum için. En büyük zevkim de bu
dur, bilmiyor muydunuz? ... dedi. 

Willie, Tamsieye bir göz kırpacak ol
du. Fak.at delikanlı hiç aldırmadı. Daha 
ziyade inanmamazlık ve şübhe ifade e
den bir dudak kıvrışile sesini yükseltti: 

- Ne koleksiyonu, yani? .. 
- Baylar, beni tanımadığınızı görü-

yorum. Ben ev koleksiyonu yaparım. Ev 
toplama merakım vardır. Long İslanclda
ki malikanemde bir Fransız şatosu, Kan
dıhardan gelme bir mabed, bir Siberya 
kulübesi, Vanderbilt'in oturduğu ev ve
sııire vesaire vardır. Bunları bir araya 
toplamak, getirmek için, ne kadar para 
sarfettim, seyahatlerde bulundum bile
mezsiniz.. fakat asla müteessif değilim. 
bil&kis çocuk gibi seviniyorum. Emelime 

O aralık Otan.da Cl1"kaıtna dönmiif gülüyordu. 

Bi1miyorunı, ölüme karşı niçin bu ı Fakat k.imbilir ne teh1ikelerin bizi 
kadar hassas olmuştum. Olanda geceki bekledfği, dünya aanayünin önünt:le 
hadisey~ kendisine sebebsiz olarak secde ettiği bir milyardere karşı yap
yaptığım hakareti hala unutamamış gi- tığı bu cür'etkir. taarruzunda da işte, o 
bi bana biraz dargın duruyordu. Birbi- ufuklarına kadar buz tutmuş, bizim de
rı arkasına viski kadehlerini boşalta- nizlerimize asla benzemiyen denizler üs 
rak yarım saat içinde sızacak derecede tünde ge:ne onunla beraber bulunu)or
s:ırhoş olduğu bir gecenin sabahlnda dum. 
bu kadının en tehlikeli bir hava sefe- - B:ziın hayatta kimseye itimad edil-
rinde tayyare kullanabileceğine tam mcz! 
bir itimad beslemek mümkün müydü? Diyen bu kadına benim itimadım ne 
Fakat, pembe parlak çizmelerini giy- garipti? Bir casus kadına, ne kadar 
miş olan Olanda sanki geceki Olanda yüksek alemlerin kadını olursa olsun, 
o değilmiş gibi dipdiri, canlı, son dere- itirnad etmek, böyle bir kadına sahip 
ce enerjik bir haldeydi. Parlak çizme- olmaktan dolayı adeta gurur bile duy
lE>ri ve uzun boyile beyaz kartalının mak, tlüşütıüyorum ki, elbette cezasız 
göğsünü, elile beyaz atını okşıyan bir kalacak bir hareket olmıyacaktı. 
si.ivari gibi okşamış, motörü kızdırmak Fakat bizzat yaşı~arak görmüştüm 
için bizzat kendi e1ile pervaneyi çevir- ki bu 5.lcnıde bir anda dünyanın en bü~ 
mişti. yük muvaffakiyetine çıkmak mümkün 
O!andanın bir erkek gibi bu çevik- olabiliyordu. Bu zevk, baş döndürücü 

lik ve gayretlerini gördükçe bu kadı- ici. Nitekim, biz Olanda ile planları 
nın garip ruhunu düşünmekten ken- elde ettiğimiz andan itibaren dünyanın 
dimi menedemiyordum. Bir kadın ki en mühim iki insanı haline gelmiştik. 
dün~ranın en büyük işleri için Avrupa- Fakat onu kaybedince birdenbire ölüm 
nm üzerinde miknatıslı bir mücevher me>hk\unlan derekesine düşmüş bulu
gibi dolaştırılıyor, en büyük casuslarla nuyorduk. 
en büyük milyarderlerin gözleri ka • Olanda A vrupanın çelik kralının e
maşlırılarak olmıyacak işler, belki im- linden planları kurtardığı andan itiba-
kansızlıklar kolayca yürütülüyor, ren gene, bu beyaz kartal gibi, dünya-
ha11olunuyordu. nın saadet göklerinde, en baş dönclüru-

Bir kadın ki kendisine uzatılan mil- cü yüksekliklerde uçabilecektik. 

yar1arı nefretfo tepiyor, sonra her an 
ölüm korkuları arasında çalkanmaktan 
vahşi bir haz duyuyordu. İşte şimdi 
kime aid olduğu mechul olan bir tay
yare ile dünyanın meşhur bir milyar
derini nvlamıya çıkıyorduk. 

Her an ölüm, her an müdhiş bir sür
priz eksik olmıyan bir hayat içinde yüz
mekte olan bu kadının benim pençem
de bir kuş gibi oluşu mu, yoksa benim 
onun pençesinde bir kuş gibi oluşum 
mu beni Olandaya bağlıyordu. Bunu 
sarih bir surette anlıya.bilmiş değil -
dim. 

nsiJ oldum, diye. Bu koleksiyonumun bir 
eksiği, şaheser parçası sayılabilecek bir 
noksanı vardı. Bu da Sohoda, Rum soka
ğındaki 175 numaralı evdi.. zira baylar 
burası benim doğduğum evdir. 

Tamsie: 
- İyi ama, ne yapacaktınız bu evi ... 

diye sormaktan kendini alamadL 
- Evi satın aldıktan sonra yıktıracak., 

tuğlalarını, kapılarını, bağdadilerini hi· 
rer birer paket yaparak Atlas Okyanu
sundan geçirecektim ve bu hayatımın en 
büyük sevabı, edası vacib olan bir 
(hac) ı olacaktı. Buna o kadar kavi bir 
mana vermiştim! Gülmeyiniz baylar, en 
büyük arzularımdan biri de, kraliçe An
nanın evile, hazreti Ademin kulübesine 
malik oJmaktır. 

Böyle bir şaheseri bir dakika olsun 
tasavvur ve tahayyül ediniz. Ne muaz
zam bir hatıra kaynağı değil mi? .. 

Tamsie, sanki bir el boğazını sıkıyor
muş gibi birkaç kere yutkundu ve başile 
devam ediniz Mister Kuloff diye işaret 
etti. 
Amer!kalı milyoner yumuşak fakat 

temkinli sesile konuştu: 

- Arka.n vu -

Mill{'tler arasında büyük işler ÇC\'ir-
mcğe .rr.ecbur olan casus bir kadın ka
dar öl:.imden ölüme sıçrayan bir kadın 
tasavvur edilebilir mi? İşte böyle bir 
kad•nın sevgisine itimad etmenin teh
like~i idi ki benim tehlikeleri seven 
ruhumu :u.ptediyordu. 

Bu nevi kadınların asıl tehlikesi o
radad!r ki bu kadınların bir ihaneti ö
Iürı~den b<.ı~ka bir şeyle neticelenmez. 
H:..lbuıd işte c1.yni kadınla baş döndü
ı ücü clümler üstünde uçuyorduk. 

Buzlar ve nihayetsiz karlar içinde o
!an k:ırc:1 arkamızda kayboluncaya kadar 
B::ıltık denizinin altımızda hırçın dal
galarla ~ıpırdayıp durduğunu görüyor-
1uk. Fakat k.:ıradan bir kaç mil açılın
~e. sıcak su cereyanları olan Golf Strin 
akıntısından uzak1aşıldığı için, donmuş 
denizler üstüne düşrnüşti.ik. Olanda 
tayyarenin rotasını cenubu garbi isti
kametine çevinniş, garip bir rüya i
çinde uçuyormuşuz IJ[bi, hareketsiz, 
dor.nn~ş bir deniz üzerinde yol alıyor
duk. Omrümd0 bu kadar hayret duy
duğumu bilmiyorum. Zira, <> aralık, 
buzdan bir gök ve buzdan bir deniz 
arasmda motör sesinden başka her şe
yin beyaz bir rüyaya benzediği o anda, 
tayyarenin içindeki büyük bir sandı
ğın kapağı kımıldadı. Hakikaten rüya 
gördüğiimü zannediyordum. 
Kapağı yerinden oymyan madeni 

sandıktan bir saniye içinde gayet çe
vik bir hareketle kürklü pilot elbiseleri 
giym:ş uzun boylu bir adam yanı başı
ma atlndı. Olanda motör gürültüsü ara
sında bu gurip hadisenin farkında ol
mamı~. gözündeki kalın gözlüklerle 
:ıza~~Elra bakmakta idi. 

Ben hayretimden yerimde adeta 
donmıışturu. 

- Ark.an va.r -
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Almanyada kış sporları 

Yazan: Zi1a Şakir 
Kaşgar şehrini:ı meyd:ınl(~ında binlerce kadın ve erkek kaynaşıyordu. Bugün 
büyük at yarışlan vardı. E u yarışlarda Kamer Hanın kızı da müstakbel. kocasile 

tanışmış olacaktı. Bu tanışmayı halk cidden merak ediyordu 

Garmişde yapılan beynelmilel hokey müsana1~·: 
Almanlar lngilizleri yenerek Avrupa pmpiyoJUI 

Hatay Bdhadır, küçük bir beleni aşarJ - Yalnız onun için değil ı - İşte .• yarış başlıyor. Biraz sonra, 
aşrr.-.,, tatlı biı· heyecana kapıldı. Ken- -· Ya?.. onun ne emsalsiz bir güzel olduğunu 
eti kendine; -- Kameı· Han, adaleti ve insafı se- görür, ve hayret edersin. 

- İşte. KAşgir ••• diye, mınldandı. ver. KJzınm talipleri arasında ona ye- Diye mırıldandı. 
Karş sınd&, hakikaten kalblere heye- tişemiyenlerin büsbütün mahzun ol - Hatay Bahadır, ihtiyara kısa bir ve-

c.1ll ,.erecek kadar şirin ve latif bir mamaları için bir çare düşündü. Dil - da ettikten sonra, bozatı mahmuzladı. 
manzara vardı. Yemyeşil ağaçlar ara- şad.ağa, at111a binip koşarken, yanında Ahalinin arasına karıştL 
sında, bembeyaz binalar parlıyordu. \ln tanP. dilber kız bulunacak.. onlar da Bir takım atlılar; yarışa iştirak ede
Biı'er tncı aııd!.ran kubbelerin etrafında, beraber koşacak ..• Dilşad.ağaya yetiş- cek!erin~ koşacakları sahayı boşaltıyor
%arif nıinareler yükseliyordu. !l'liye muvaffak olamıyanlar, bu kızlar- lar; halkı ikiye ayırarak yol açıyo;lar-
Şehrin kenanndan, gümüş bir şerid dan hangisine yetişip de kucakJıyabi - dı. 

gibi, gfc'r.iş bir ırmak akıyordu. Bu ır- liderse, o kızlar da onların olacak. Erkek, kadın binlerce seyirci, açılan. 
ıruığın kenarın.da, büyük bir dÜ7Jlük, -- Aşkolsun, Kamer Hana ... Hakika- yolun iki tarafına toplanıyar .. yanşa 
uzay:p gidiyordu. ~en adil ve insaflı bir hükümdar imiş... iştirak edecek olan delikanlılar da, bü-

Hatay Bahadır, bir an evvel bu gü- Acaba Dilşadağanın talipleri çok mu? yük bir çadırın önünde, biri al, diğeri 
zelliklPr arasına karışmak istedL Sun- İhtiyar, tettlı tatlı gülümsedi. Elinde- de yeşil renkli iki bayrağın arasına sı-
sıkı bastığı üzengilerini, bozatın karnı- ki değneğin uca ile, ortada gezinen yüz- ralanıyordu. 
na değdirerek, dizginleri hafifce gev- ierce atlı delikanlıyı gösterdi: Bayrakların dibinde duran dellal1ar; 
~etti. - İşte .. bunların hepsi. onun peşin- - Yarış, başlıyor .. peşin deve yarışı 

B r k::ç günden beri, yollarda ağır ağır den k~acak . . olacak. Y .ırışı .kim kazanırsa, kazana• 
gele1 ek iyice dinlenmiş olan bozat, ku- Hat:.y Bc.ıhadır, bir kahkaha attL m1yan develerle beraber elli koyun, on 1 Bir •ki müsa.ba kaıı bCl§la.Tken 
lakb "•nı kısarak sıçradı. Arkasında bir - Bunların hepsi, Dilşadağanın pe - kısrak, iki at mükafat alacak. Garmtş 17 şubat (Hususi) - Sabahın lımn İngilizlerle finale ~ tt 
toz btılutu bırakarak şehre doğnı koş-, şinden .koşacak, haaa.. şu halde, Hanın Diye, bağırıyordu. 

1 
alaca karanlığında Münihte trene bin- bir talih eseri olarak raki 

mıya bcışfadı. kızı epeyce güzel olsa gerek. Ortada, başlarına rengarenk yularlar dik. Komparümanda sağımız, solumuz; meleri olmuştur. 
Şr-h1r, gittikçe yaklaşıyordu. Yol, ır- Diye bağırdı. takılmış ~ dt!ve dolaşıyordu. Halk; başımızın üstündeki fileler ve koridor Almanya buz üstünde ho~ 

.m:ığm kenarmddki büyük düzlüğe doğ- - Güzel demek de söz mü? .. Bu gök gürfütiilü münakaşalarla, bu develerin tıklım tıklım skilerle dolu. Bütün yol· yonluğunu da bu sene Berlin 
ı k:vnlıyordu. Ve bu düzlükte, mah- kubbenin altında es~, menendi az bulu-1 i.İzt:>rine bahis tutuşuyordu. ı cular bir üniforma gibi spor elbiseleri den kaptırmıştır. Uzun 
~ aibi insan kaynıyordu. 1 nan bir güzeldir. Öyle olmasaydı, ci-1 Hatay füıhadır; bayrakların yanında, giymişler ... Tirollarda giyilen tüylü şap- şampiyonluğu elinde tutan ti 

H.:ı ay B<ıhadır, merak içinde idi. Bu ı vardaki a.şiretl~rin, kabilelerin beyza- 1 hararetli münakaşalara dalmış olan kalar, su geçmez kısa muşambalar, Iaci· Mfmihin cRizerze• takımın• 
kadar halkın bu meydana toplanıp 

1 
del~ri hep buraya toplanırlar mı idi? .. ı halkın arasıııa sokulmuştu. Halkın, bu, verd ski elbiseleri ve ağır, çivili ayak· mişlerdir. Bu zafer yerli haJkı ~ 

kaynaşması, ne olabilirdi? Bu S!rada, davullar çalmıya, halk varışa gösterdiği alakaya hayret ediyor-' kabılan kadının olsun, erkeğin olsun, ço- cGarmiş Parten Kirhe• de ırı 
Zihniı;,den hesap etmişti. Bayram, ve j hağrışmıya başladı. İhtiyar; ' du . · - Arkası var - cuğun olsun üstünde. lan yapılmış, herkes yakaSlll' 

Türklerce sayılı günlerden biri değil- • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• "'• • •• • • •• Kompartimanlar insan dolu tahta te- takımın iğnesini takmış, ~~ 
. - . • ' JUJP":.il 

di 1 rr=11 fi [")) v o 1 miz sıraların üstünde sıralanmış spor neler dolup boşalmıf ve 
Şu halde? Bir Doktorun ~ ~ ~ yapmağa giden bir sürü halk durmadan mının her bir oyuncusu her 
Bu merakı bir an evvel halletmek Günlük Sah gü1üyor, eğleniyor, gene gülüyor. de alkışlanmış, göklere .... ...,,_., .. 

için, bozab bir~ı daha serbest bıraktı. B g·· kü Yola çıktık. Hızla giden elektrikli tren Ski müsabakalan yağan ~ 
ıtt., be' on dakıka sonra, artık meyda- Notlarından (*) u un program teıgraf direklerini pencereden rarkettir- ğu ve ski yarışlarına ıoprağııl 
na vardı. . . J S T A N B U L miyor bile .. vakit geçtikçe ve biz yollan- olmaması dolayısile be~ene~ .. .-

Meydanda, kadın erkek bınlerce ın- Uzvi Jıalb 22 - Şahat - 1938 - Salı d1kca düz ovalar kamburlaşmağa, dağlar kazanmamıştır. Netice ~ 
san, birbirine karışmıştı. Renk ~~ ötte n94rlyaiı: belirmeğe ve sırtlarda kar yığınlarının besile nihayete ermiştir. 
cübueler vt s_arık~a~la burası adeta bırl Hastalıkları.. 12.:>0: Plakla Türk mus1kls1. 12.so: Hava- altında iskelet ağaçlar daha bodur gö-
elvan meshen halını almıştı. Ortada at- 1 Maliimdur kl kalb evvela ikl kısma ay- 1 tlls. 13.CS: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- rünmeğe başladılar ... Dağlara yaklaşıyo- Basketbol turnuvaları 
Iarmın dizginlerini kollarına takmış o- rı.lır: SaA kalb, sol kalb. Bu iltl .kısmı telif plak neşriyatı. rnz artık... ..:11 
lan bir takım gençler dolas.ıyordu. Bun- birer perde vasıtaslle tekrar ikiye ayrı- Akşam neşriyatı: Be 1 Ik . t t'b ~ 

tl d- t b 1 k te11ekkül e · ,J\. ""\oçu·· ncu" kompartımanın bır' ı'nden bir yoğ u Ha evinın er ı 
]arın arasındaki dilber kızlar, bilhassa ı lır. Bu sure e or oş u .. - 17: Inkılab dersi: unlverstteden naklen, u tır 

der. Her 1k1 kalbin yani .sat ve so1 tara- Yu:mf Kemal Tengirşenk. 18.30: Plı\kla dans armonikanın erkek bir şarkıya tempo kctbol turnuvaları başlamış ·:...tıı 
göze çarpıyordu. tın iist ve alt kısımlan birer kapak ile musl.kL'i. 18.45: Eminönü Halkevt neşriyat uydurduğu işitiliyor. Bu küçücük Jtom- müsabakayı Galatasarayla, .Be~ 

Hatay B:!hadır, bir kenarda durdu .. •'
1 

-kdi-rlle münasebettedlr. İşte kalb kolu nanuna Nusret Safa.. 19: Fatih Halkevt takımlan yapmışlardır Gala : :.A - ~ ~ "''"" p:utlmanda kadınlı erkekli sekiz genç · pw 
Elindeki değneğe dayanarak tatlı bır , has~:ılığı demek bu Ita.paklann bozuklu- göaterlt kolu tarafından bir temsil. 19.30: kuru bu müsabakayı 24 sayı'!' 

d k leri ı ğu, darlığı veyahud natamamlyetidir. O Konferanıs: Eminönü Halkevl sosyal yardım gırtlak g!ftlağa ta ana beşiğinde bellen-
tebe.ssiJ;nli: meydan a i genç seyre- ze.man normal Ita.lb sesleri yerine bir ta- ı şt:besl namına Muvaffak Benderli (Türk ro- mis bir şarkıyı söylüyorlar. Bu toplulu- sayı ile kazanmıştır. ,, 
den ihtiyar bir adama sordu: kım nağmeler csounes.ıer duyulur. Ve 1 man ve hlkA.yeclllğl). 19.55: Borsa haberlerL ğu, bu tek bir boğazdan çıkar gibi içten Aston Villa kupa rnaÇI 

- Baba! .. Bu kalabalık ne?. bu rıağmelerlu, yerine göre, hangi kapa- 120: Klasik Türk muslklsi. 20.30: Hava raporu. 1 · · b 11 · tü kül · · ·trv· k &.il 
k 

' 
~ ld ıı. 1 ılır ö ge en, ıyı e enmış r erı ışı ıgım ı"kı· defa berabere a .. - Ay. haberin yo mu... e;•n hasta o u.,u an aş · 2rı.33: mer Rıza tarafından arabca söylev. 

II. b" d h be · k ba Kalb hastalığına tutulanlar eğer ka - 20.45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından z~man kendimi yetim sandım. Hangi :H- . ~•11 
- ıç ır şeyı en a ~~ -, dın ise gebe olması, çocuk doğurması ve Türk muslk.lsJ ve halk §arkılan, (saat A.yan). yc.rda dört gurbetteki Türk bir araya ge· İngiltere kral kupası maç~'fll!j 

ba ... Uzaktan ge iyorum. mey • ı em7.lrmesl caiz değildir, böyle vak'alarda 2J.15: Tahsin •e arkadaşlan tarafından Tilrk lir de Urfamızda söylenen derdli bir şaı·- cı turu için karşılaşan AstoJl 
dana, şimdi ayak bastı. ani ölümler g6rültir. Oebelllc esnuında muslld!'l ve halk şarlcılan. 21.50: Orkestra. kıyı, Erzurumda işitilen yiğit bir ezgiyi Charlton takımları ı-ı bera~ 

- Garip olduğun, belli Atın da çok yeyahud vezıhaml esnasında çok tehll-

1

22.45: Ajana haberleri. 23: PlA.kla sololar, o- b An d l t•· kil. ·· ·· b' d baka 76031 Pi' 
1 

ve ir orta a o u ur sunu ır ara a lardır. Bu müsa yı . _. .A 
güzel. .. Bu kalabalığa gelince; bugün 

1 

tell n bayaU ebe~ti halı Arızalar pera ve operet parçalan. 23.20: Son haber- ~:. 
başgösterlr. ıer ve ertesi günün programı. söyliyebiliriz. Burada ben, aç gözlerimle miştir. İki takım hafta içinde ~ 

yarış var. Kalb bastalıtı olanlarm yftt taşıması, ve aç kulaklarımla bu ses topluluğ11na ş1laşmışlardır. Bu müsabaka dl 
- Ne yarışı?. j koşması, spor yapmam ca1I detildlr. Kalb ANKARA !mreniyorum. raretli bir oyundan sonra 2-S 
- At yarışı. h'.1Stalılı olanlann JO!ruf. stiratle mer- n - 8abat • 1931 - Sah Trenimiz kısa fasılalarla birçok istas- bıtmişür. Bu maçta 61.530 kiİ 
- Burada, at yarışı bu kadar kala- . dtven çıkma.sı, hiddet ve asabiyetle ha-

bal~k mı olur?. ( reklt.ı teheyyüclye göstermesi caiz de - ötı~ neşrtyah: yonlarda durdu. Yolumuzun geçtiği vadi muştur. . ,,,. 
ı ltıdlr. 12.30: Muhtelll plü: netrlyatı. 12.50: Pllt: iki sıra yüksek dağların arasına barın- Astoıı Villa İngilterenin ell 

-- Hey oğul.. meğer sen de, dünyadan Kalb ba.staıııı.ına mftptelA. olanların mı- Türt musUd.sl ve halk earlcılan. 13.1&: Dahi- bu daAlar daha ,__ ul bir takımıd AstoO 
d v.l . . B "nkü t & IJi ve hnrlcl haberler. mış; ilerledikçe sıra a .. _. pop er ır. ., 

haberdar egı mışsın... ugu a delerin! çok dolduracak derecede yemek şıyor ve darlaşıyor. kral kupası üçüncü, dördüncli 
yarışı, bildiğin gibi değil.. 'ı )'t"melerl, sıcat hamamda çok bulunma- Akşam n9'ftyatı: be ,.1 ..... nda .._-Jt 

y 1' 
1 

lan, mcak banyo yapmaları, güneşte o- ıs.~o: Muhtelif plik neşriyatı. 19: Türk tGarmiş Parten Kirhene:. ye varmış • yaptığı şinci tur ma~67 iV"" = H~n~::z: ·Kamer Hanın kerimesi turmnlan. deniz banyosu yapmaları as- :nuı;il:is! ve halk şarkıları <Servet Adnan ve tık. Yepyeniı istasyondan dışan çıktık. ~ bu talmnı a~kı.şlamak ıçuı 
11\ caiz değildir. arkada~lan>. 19 30: Saat A.yan ve arabca Geçidler, yollar, binalar dünya milletle- lız lirası vermıştır. 

(Dilşadağa)nın üstüne... Hel' tür:ü harekltta itidal bu hastalı- 1 ne<;.ri.va~. 19.45: Türk musikisi ve halk şarkı- rinin binbir renkli bayraklarile süslen-
-- Anlamadım.. ğın ilerlememesi ve ihtnatıar yapmaması l:ırı (N('zihe ve arkadaşlan). 20.15: Sıhhi ko- d b' d h 

bi t t S Ki 11 T k ÖZ 20 30 miş ve her yuz" metre e ır ra yo opar-- Canım, hiç işitmedin mi? .. Bizim . le!r. en esaslı r '8rt ır. nuşma: Pro. Dr. . m o g . . : 
Pllkla dans muslttsl. 21: Ajana haberleri. 21. lörü konmuş. Kendimi 1936 olimpiyad-

mcmleketinıizin bir adeti vardır. Evle- <•> Ru notları kesip saklaymı7:, yabud 1 15: Stüdyo salon orkestrası. 21.56: YarınI;t larınm içimizi heyecandan kımı dal.an 
necek kızlara bir kaç talip zuhur eder- hlr alb:"me yapıştınp kolek'!iyon yapımı. ı t ı J"' to Jan...1-1-- ..., 
se, bir at yarıc:i tertip edilir. Kız, atına Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor :ı:0:,:~~--~:~ _:"'_ ~-a_r_§L_____ unutulmaz günlerinde sandım. P lllUU" ti 4' ~ 

~ ıihl imdadınıza yet"Rebllir. . P K' h ·sı İstanbul berberleri cemtye~--~ 
biner. Yar1~ meydanına gelir. Talipler ı .Garmış ve arten ır en:ıı 1 asyonun leden sonra aaat 14 de ~ .... 
de. atlarına binerler .. kızdan elli adım r·--·-·------· -----·-·- . sağında ve solunda iki küçük kasabacık- salonunda toplanmıştır. Bel'b8f~ 
geride bir hizaya dızilirler. Kızın baba- Nöbelci SELANIK BANKASI tan doğmadır. İkisinin nüfusu mecmuu ihtiyaçlarına uygun bir şetil~ 
sı, elindeki mendil ile işaret verir. Heır THis tarihi : 1888 13 bin kişidir. Tabiat en güzel şeylerini etrafında görilşmeler olmuı 

si b irden ileri c.tılır, ko<n'Tlıya başlarlar. Eczaneler burada esirgememiştir. Kasaba, içindeki killlerl müşterek yardım ve -~-•.ttt· 
-r·- • . - - sJsat aynlmaaına karar ftrııııur::. 

EvYela kızın arkasından kim yetişir de Bu cece nöbetçi olan ecsaneler şunlar- ve clvaıındaki buyuk otelleri, sanator· da C4000)den fazla berber ~ 
kızı kucaklarsa, kız artık onun malıdır., dır: yomlan, pansiyonları, birahaneleri, pas- dJlmlştir. _1111 

, fdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'Aı k" l k" ··bh 1 il · _, .. ~ Hatay Bahadır, bir kahkaha attı. I i"ltanbul efbet!ndekDer: 1 tacı dük an an, utu ane er e ve ti• Ek!'n!!k: yapıcılan cemtyetlı~ ıtP'P":. 
_ Fena ade:t değil ... Fakat, kıza ilk Alrsarayda: <Pertev>, Alemdarda: O~'J- l yatrosile çok şirin ve güzeldir. Yolları tm da dün yapılmıştır. Bu toP ,ıDI 

1 ret Neş'et>, BeJBZidda: <Haydar>, sa- ~ b l bastanbaşa asfaltla döşenmiştir. Garmiş- esnaf cemlyetlerinde old~..Adll 
y~ti~ip de k?ucaklıyan, onun sevmediği 

1 

matyada: <Rıdvan>, Eminönünde: CHtt- ı Türlliyedeki ~u e eri ı -s • • Sf'klzde birinin müşterek ;yaa--
bır ınsansa... scyin Hüsnü), Byübde: <H1kmet Alla- te bir buz hokey olımpıyad stadyomu, ayrılmasına karar verUnılŞtır'· • ~ 

_ Kız, 0 zaman elindeki kamçıyı 
01 

maz>. Fenerde: (Vltalll, Şehremininde: İSTANBUI:. (Galata ve Yenicami) P:ırteıı Kirhene büyük ski olimpiyad at- B -ı H-"- . de t.tJPI"' 
. sah .ki k b b' eyog u wa.evın 

atlının suratına yapıc:tırır. CHamdH, Şehzadebaşında: <I. Hakkı)', MERSİN, ADANA Bürosu lama ası ve ı asa anın ıraz uza· 
'i Karagümrükte: <Arif), Küçütpazarda: d R' d b .. tü d k h k BeyoAJu Halkevlnden: 

t te b f Eh da ğın 3 c ızerze> e uz us n e i 0 ey Bugün saat 18,30 da evtınızl!l ~• 
- ş , u ena... , o zaman ara 1 CYorgi), Balmköyünde: tMerkez). - bak ı h d nıı r--musa a anna ma sus yer var ır. ki merkez binasında Kand ...... bir kıskançlık çıkmaz mı?. Beyoilu eibetindekller: fi ~ 
- Hayır ... Bunun da çaresi vardır. İstikla.I caddesinde: (Dellasuda>. Ga- Y11naniıtanJa1ıi Şabel~ri ı 1936 kış olimpiyadından sonra ve ge- M. bay Osman Sipahi tara .:0dıı" 

1 t .. CH" i H"ft ü> T ksimd çen senedenben' k4nunusanı'nı·n 20 s1'nde b·da Jeofizik tedkllcatı> uıe ~ _ .. 111t. Kız tarafından istenilmiyen delikanlı, a a ... a: .. sey n .... n • a e: SELANİK - ATİNA 11 k geıe-"'" . ...ıi 
kızı kucaklamak saadetine nail olan CLlmonclyan>, Pangaltıda: <Nargtlecl - başlıyan ve şubatın birinde biten cBey- rans verilecektir. Her es --1afJ'IT. 

yan), Beşlkta§ta: (Süleyman Sırrı). • neJmilel kış sporlan haftası> adında bu- Tıb encl meni tvy-
bahti.varla güleşir. Kazanan taraf, ar- Bolaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: - ntnden: rada muazzam bir spor bayramı yapıl- Tftrk17e Tıb Encume .• t 
bk kız1 tam.amile hak etmiş sayılır. Üskilc:larc:la: (İmrahor), Kadıtöyünde: Her nevi banka muameleleri Encümeni Çarp.mba 8.qaını ..-

- AIA .. demek ki, bugün de Hanın <Moda, Merkez>. Sarıyerde: <Osman>, mıştır. Etıbba Odasında toplanarak 
kızı Dilşad2.ğa için ayni merasim ya- Büyıtkadada: CŞ1nasl Rıza>, Heybelide: Kiralık kasalar l8rvial Bu spor bayramının en heyecanlı mü- ti tebutJert mfiatere. Mecal~';~ 
pılacak? <Tansı). sabakası, buz berinde hokeyde Alman· da§larm tefrllled rica 

Toplantılar : ..1 
Dün de berberler ve eJıtllll"'T' ' 
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Otomobil Ticareti 
ld~rk Anonim Şirketinin 1938 sen<>si 
ı.ı:·~.ey'eti umumiye içtimaı 9 Mart 1938 
de~ ıne müsadif Çarşamba günü saat 15 
ta 

8 
alata, Bahtiyar Hanında, 5. inci kat

ıe' 1 numarada vukubulacağından asa-
1'ıa~ veya vekaleten laakal on hisseye 
lliiıı k hı•lunan hissedarların içtima gü
ş· den en az bir hafta evvel hisselerini 

~;et Veznesine tevdi ederek mukabi
iliJı e duhuliye varakası almaları lüzumu 

olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 
~ - 1937 yılı muamelatına dair Hey'eti 

2 
e ve Murakıp raporlarının okunrel<lsı. 

~ · "":"" 1937 yılına aid mevcudat, bilanço 
Jtıası kar ve zarar hesablarmın onayları
~la ve Jfoy'eti İdarenin temettü&.tm 
~ nış suretine dair teklifatı hakkında 

r itası. 

~-:-- İdare Hey'eti azalarının ve Mu· 
bın föra.sı 4 . 

"11. - ~dare Hey'etinden çekilen bir aza-
5 Yerıne diğer bir azanın seçimi. 

'le iJ - ~938 senesi için Murakıp seçimi 

6 
ctetlnin tayini. 

~-: Meclisi İdare azalarmın şirketle 
'leı-;~1 ~uamele yapmalarına müsaa::le 

~ııesı. 

'4 'I. - Müstahdemin ve müdürlerin ma
doır ve Ücretlerinin tayini için Meclisi İ

eye salahiyet verilmesi. 

Otomobil Ticareti 
~~r~ Anonim Şirkethnin !fevkalade 
tihi etı Uınumiye içtimaı 9 Mart 1938 ta
d ne nıüsadif Çarşamba günü saat 16 
~ ;alata, Bahtiyar Hanında, 5. inci kat
let 1 numarada vukubulacağından asa· 
ltıa.~~ veya vekaleten Iaakal on hisseye 
!tO ık bulunan hissedarların içtima gü-

Şu.~den en az bir hafta evvel hisselenni 
~et veznesine tevdi ederek mukabi
flltı. e dUhuliye varakası almaları lüzumu 

olunur. 

llUZNAMEi MÜZAKERAT 
l 
~rmayenin tezyidi 

~Posta Matbaası 
ıı.~-
t!frırat Mudiirü: Selim Ra{r.p E~ç 

.. ~ S. Ragıp EMEÇ 
.,. A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ŞAYANI HAYRET l 
BiR TEN 

.. 1'akiya~ı ,, 
löruameksizi n 

· Havalandırılmış 
YENi PUDRA 

~LDDE HEMEN GORONMEZ 
)~Yajı aratnuyan ve hatırlatma
'. ~. ncrmin ve cazip bir sevimli
~~- ka~ar .ince ve o kadar hafiftir ki 
~ ~e~ınde adeta görünmez bir pud
~~ ~ç. kimse, yüzünüze bakınca 
~1 • &ızin tamamen tabii olmadı-ldd· 
~ ıa edemez. 

~il' sırrı, yeni chavalandırma> u-
&ay . 

~ d esınde temin ve Tokalan pud-
' a bu usul dairesinde istihzar o • 
halde °Uştur. Gayri kabil zannedildiği 
lierqe orı defa daha ince, daha hafiftir. 
~E!tli ; bugünden chavalandırılmış> 
l:lut>, 0 kalon pudrasını tecrübe ediniz. 
" - •qıı g" 
·~lele ~~'. işiniz başında çalıştığımz 
~Yb~t Y~zunüz kat'iyyen nerminliğini 
•etıız b~1Yecektir. Bütün gece dans et
ltaıacakıle teniniz, daima ter ve taze 
) Sinde tı:. Yalnız Tokalon pudrası sa
~•liıt b" cazip ve sevimli bir güzelliğe 

ır ten tE>min ediniz. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
~l' b•tıııı19 <1:°kman Hekim) 
ltr0'tt1tı ı2 • ;ııutehassısı: Pazardan maada 

~il b .. A_ > Dlvan1oıu numara 104, •• &e
__,.. llotfı 
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il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Ca.ri He&aplcır 

ikraml'ie pl&.nt== 
4 adet 1000 firahk - 4000 
8 " 

500 ,, .. 4000 
" 16 

" 
250 ,, - 4000 " 

76 
" 

100 
" - 7600 

" 80 
" 

50 
" - 4000 

" 200 ,, 25 
" - 5000 

'' _... .. ..ı. ...... -

384 
'' 

28600 
" 

Kura~ar : 1 Ivıart, 1 Haziran, 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
. bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

Sayfa ti 

ökaUrenlere ve 
eötU• nezlelerine KATRAN DAKKI EKREM 1 

-----·~----.. -----
Son Posta 

Yevmi, Slyaslr Havadis ve Halk gazetesi _ ... 
Yerebatan, Çat:ılçeşme sokak, 215 

ISTANBUL 

Gaze.emizde ~·ıkan yazı w 
re~irn!erin büıün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE Fi TLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

Kr. t...r. Kr. Kr .. -------TÜTIKİYE 1400 750 WO 16U 
YUNANİSTAN :!340 1~20 410 270 
ECNEBİ 270t> ı 400 800 i!OO 

Abone bC'deli pqirciır. Adres 
değiştirır.ek 25 .c;;uruştur. 

Gelen evrak fırri verilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmas. 
Cevap için mektublar.:ı lCi kuruşluk 

Pul ilavesi lfızıınciır. 

························ı 

1 
Posta kaıusu : 741 İstanbul 
TclgTaf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 
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TCRKiYENtN VE BtlTCN DCN'YANIN EN MÜKEMMEL TRAŞ BIÇAt.I 

fneç erl.i.findm yapıl.mqt1r. ı defa trat lı1mll' ft kolaylıkla ..-e ~~,apar. BASAN TRAŞ bıçaluım yalnn bir adedlnt arada sırada bardak içinde bılklnleqtlr•ek but.af sene kullanmak mümkiin4iiL 

KESKiNLiK SÜRA1 

TEMiZLiK 

Ut ZLUK ZEVK 
SIHHAT RAHATLIK 

S N AZ ASA S ~ 1 
Bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmcğe ve kurularnağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyen paslanmaz: Bu dünyanın hiç bir tr.ış bıçağına nasib olmıyan bir hB~ 
d!r. il A S A N TR AŞ bıçaklarile traş olanlar kat'iyen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak biiyük bi14 zevktir. rl 

HASAN TRAŞ bıçağı 10 adedi 35, paslanmaz nevi 50 kuruştur. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ markalarına dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve mutlaka H A S !-. 
isteyiniz. H A S A N Deposu. _/ 

Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
mu afaza eden bir iksirdir. 

RADYOLiN 

Aaız hıfzıasıh· 
hasınJn en bl· 
r1ncl şıırbdır. 

Dltlerhı ••A· 
lamhAın1, gU• 
zelllGlnl, par• 
lakh§ını temin 

\ve idame eder. 
GUnd iKi do• 
f onunla fır• 

çalan an dişi er 
ve diş eti rl 
bl!tUn mlkrob• 
lardan ma un 
kohr, eaız da 
bulaşı'k hasta• 
hktardan ko· 
run muş olur. 

• 
ı yag r a ı acaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğün en: 
Kırıkkalede çalıştınlmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 

kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanların ve.umıarile 
Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları. c830. 

Bütün Türkiye 

NT 
Çünkü, en idareli ve 

ihtiyacatı için en elverişli kömürdür. 
sabş 

Merkezi İ T VOKE ve Şsl Ltd. 

GnltttA, Yolcu Salonu karşısında Tahir Han 5 lnci kat. Tel: 44915 

Kendine beyhude yere 
eziyet edıyor l 

GRiPiN 
Varken ıstır11p çekilir ml ? 

BAŞ, DiŞ 
Ağrılan 

ve tışntmekten mOtevellid bntnn 
ıığrı, sızı, sancılarla nezleye, ro· 

matlzmaya kıırşı 

GRiPi 
İcabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

ÖO-VÇ_E_OR-lE_N_T -6-AN-;< ... I 
1 

Drcsdncr Bank ŞubcsJ 
Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubcleriı 

Galata - İstanbul - İz.mir 
Deposu: 1st. Tütün Gi;mruğü 

1 * Her türlü ban!ra İf i * ------·---------·----· .... ·-
ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci ıah.'lc 25G » 
Üçüncü ~ahi.le 200 » 
Dördüncü uıhile l 00 » 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen lJir müdde' zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tcnzilatJı tarifemiıdcn !stifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiı 

edilmistir. 
Son Posta'nın ticari ilar.lnrına aid 

işler i~ln şu ııdrPse müracaat edil. 
melidir: 

Geceleri üzerinizde 

meşhur 

elektrikli lambayı ta
şımadan hiçbir yere 

SOUALA BiRADERLER lstanbul-Anltar 

Gözlük reçetelerinizi yalnız Kanzuk eczanesiod: 
yaptırınız. Kanzuk gözlük servisi zengin ve ınutetl _ 

. 1 ·1 f .. ı . . . h t kd" . }pııJŞ çeşıt erı e pro esor erımtzın maz arı a ırı o 
tur. Gayrifenni gözlüklerden sakınınız. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
B\!lediye karşısında, Piyerlotl 
cnddesinde 21 numarada bergUn 

ISTANBUL 

f( ··rdi 
Can Rızkulialı ll 

H 1 b .. t·· Türlrçe a epte u un e 
te -r 

ve yaoancı gaz~. 
bincıhk Kollektlf ŞlrkeU. 

KaJıramanzaıJe Han Ö~leden sonrıı bastalımru kabul 
:....-----------A_n_ka_r_a_ca_ıı_ıı_~_• __ --: .._~._ ....... ~.ede~ -~ ............ Jlpl\. .................... ~...-

mecmualar bayıı 


