
ıs Sayfa 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVR·OZiN 
varken ıshrab çekilir mi ? 

BAŞ, DİŞ 
ağrlları 

Ye lişfitmekten mütevellid bfitün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

mati a a kar : 

icabında gUnde 3 kaşe ahnablllr. 
isim ve markaya dikkat. Taklicllerinden sakınınız.. 

Zir: at Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 
1 -· Açık Pksiltme usı.ılile 20 ton arap sabunu nlınacaktır. 
2 - Muhammen be~el -4998- lira, ilk teminat 375 lınıdır. 
3 - Eksıltme 21/2/938 de saat 15 de Zira;at Vekaleti bınasmda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat V ekaleh Satınalma Komisyonundan, ls-

tanbuld'aa Ziraat Müdürlüğünden ve İzmır z~raat !"1.ücadele Rcis'iğinden para
sız olarak vcrılır. 

5 - 1stcKlilerin ıncktubl:ın veya mak buzbrilc birlikte muayyen günde 2490 
sayılı kanunun ıkınci ve üçüncü madde lerınde zikredilen \"C'~ikaiarı eksiltme 
saatindc:ı oir saat önceye kadar komisyona vermeleri. el 16h 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksür&.ğünün ltat'i ilacı

c'ır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

SUtün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlc, İstanbul 

ŞURUBU 

SON POSTA 

Kallamlan berşeyln 
lmrl lusalırl 

ile fırçalanan beyaz, parlak ve 
· temiz dişler müstesna 

Sabah ve akşam her yemekten 
sonra dişlerinizi fırçalayınız. A/m_______________, 

Uykusuzluk, asabt öksU
rUkler, asabi zayıfhk, ba' 
ve yarım ba, •Arısı, bat 
dönmesi, baygınlık, çar· 
pınh ve sıntr~en Heri 
gelan bUtUn rehataızhklert 
iyi ecier. 

,_ ' 
OSMANLI BANJ<AS! 

TURK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARlHt :' 1863 

81nna7u1: 10,000,00t İn~lllı Ura» 

Türkiyentn başlıca 'şehirlerilc 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\-ya, F.omanya. 
Suriye ve Ywıanistdnda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

Kayıp - Ma:ış ve sair işlerimde kullnn - 1 

makta oıdu~um mühürümu karbetum. Ye
nlslnl hake~t!receğlmden eskisinin hükmü 
yoktur. C102!l> 

Adres: Şişli operatör Raif .soka'k No. 8 
Nebahat Öngör ----------·---·-· ···-··-· -

ilan Tarifemiz --· Birinci .ahile 400 kuru1 
lllinci a.:ılı:le 25G » 
Üçüncü ~ahi.le 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

/ç sahifeler 60 » 
Son sahil• 40 • 

Muayyen bir müddtt zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemtzdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve ~eyrek sa~·fa 
ilanlar için a>Tı bit tarife derpiş 
f'dilmistir. 

Son Posta'nın ticari ilil.~larına aid 
işler i!;ln şu ııdrPse müracaat edıl. 

nıdıdir: 

Mım 10 

HAJAN 
Fare zeltiı-i 

.~Far .. Fare I e,.;,, ! ~railiJi,. 
Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

•• 
Far Hasan ile Oldürünilz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçlik her nevi fareleri, sıçan· 
ları derhal öldiirür. Tesiri kafidir. Fareler koknıaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan1anm yağlı bir ekmeğe "e 

hcrlınngi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır· 

10 dOrt 
Kutusu misli 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

Nezleye, karşı 

ile koruyabilir~iniz. 

BAŞ· DIŞ· NEZLE • GRiP • ROMATiZMA 

~ 

ve bUltln ağrıları derhal geçirir. Mideyi, kalbi yormaz. Taklldlerlnden 
sakınınız. Eczanelerde 1- ı 2 lik~ ambalajlarını arayınız. 

Kan Kuvvet ve İştah Kaynağı 
Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa ncvrcsteni, ademi ik· 

tidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kahızlarda 
üç giir..de şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEM.İJ.) laboratuvan bu kuvvet ililcını sayın miişterilerine tanıt • 
mnkln miiftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 
cilde taravet. saçlara ve gözlere ateş ''e parlaklık veren bu en bir.inci 
kuvvet ilacını afiyetle kullanınız. Her CC73nede bulunur. 

----· Fiyatı 100 kuruş. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaribul 
Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbisenin 22/3/1938 gab 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 'fasmlr.nan tutan (17,025) lira ve ilk teminatı (1278) liradır. 
3 - Şartname, evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sarılı 
kanunun 32 ne! maddesi hükmüne göre hazırlıyacakfarı teklif rnektublarını Ga" 

lata eski İthalat Gümruğü binasındaki komisyona vermeleri. (1053) 

tıancılık Kollektlf Şirketi, ş•RKET• HAY .._ı 

:.._---.--.=====K&==h-~-·-0-~:•:~:za:!:ed=:=~=~=:.-....; 1 ~er akşam "Üskü~ardan Kabataşa'!~!d~v~ ~!!.: 
Son Posta Matbaası Üsküdara 24,15 de yapılmakta bulu:ıan araba vapuru seferlerioifl 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ l:U3/9J8 Cumartesi akşa:nından itibaren yarım saat evvel yaPİ 
S R EMEÇ · Üsküdardan KahataQa 23,20 ve KabatHtan Üsküdara 23,45 de sAHiRLEBL · agıp " -
A. E1cNfA U,ŞAKLIGU. yapılacatı ilin olunur. 
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GÖZÜ 

!ALKIN KU• AGI 

D i L 1 

~8-No. 2732 Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 11 MART 1938 

~ vusturıadaki P-lebisit 
-

2rtalığı karııtıracak mı? 
Netice şimdiden belli: 
Ekseriyet "Almangaga 
iltihakı istemiyoruz I,, 

cevabını verecek! 
Almanya heyecan ve infial f çinde, 

neticeyi kabul etmiyecek 
lngilterenin Almangago ihtarı: 

" Naslıonal sosyalistlerin halk 
Üzerinde taz .. qik gapmanıalarına 

çok ehemmiyet veriyoruz!,, 

Mücadele başladı 

Halkın yüzde 
yetmiş beşi 

"Hayır,, diyecek! 
Viyana, 11 (Hususi) - Pazar gtinü 

yapılacak cplebisit> in Naziler lehi· 
ne, hükumet aleyhine bir sürpriz te§
kil ~ beklemeyiniz. l;ieticeyi 

Almanya Fon Papen'i alelacele Viyanava ~e~d~a~~n~::~5 ekseriyetle hOkü· 

yolladı, Naziler plebisite iştirak etmem~k Avusturya Nazilerinin söyledikleri-
ne göre bunun sebebi ikidir: Birincisi 

_için emir aldılar, her tarafta "Avusturya., p~ebisıt yapılmasına blrdenbire ka-

10 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: s kul'Uf 

"BİZİ BASARILAR 
ALM<ADAR EDER,, 

Başvekilin bir Fransız 
gazetecisine beyanatı 
" Biz herşegden evvel realistiz ••. 
Bizim için emniyet evvela kendi 

kendimizin kuvvetidir,, 
Muharririn nıütaleası: "Türkleri her an daha ziyade 

hesaba katmak lazımdır ue lazım gelecektir,. 
Ankara 10 - Ajans Ekonomik E Finan· 

siye müdürü M. Hussar'a Başvekil Celll 
Bayar tarafından verilen aşağıdaki mil· 
lAkat Parlste Pöti Pariziyen tarafından 
neşredilmiş ve diğer gazeteler tarafından 
da iktibas olunmuştur: 

Balkan konleranıından ıonra 
Türkiye Baıvekili B. Celal 

Bayarla bir görüf'"e 
Balkan Antantının son toplantısı ça· 

lışmalarının neticesi, doğu A vrupası dev· 
!etlerinin bugünkü cnternasyoal mesele
lere karşı gösterdiği alakayı bariz bir ıu· 
rette isbat etmiş bulunmaktadır. 

Berlin, Roma, Parls ve ViyanadakJ 'iOD 

politik tezahürler burada büyük bir akis 
uyandırmış ve Ankara bu defa, hassaten 
derin noktai nazar teatilerine sahne ol· 
muştur. (De,·amı 11 inci sayfada) Barvekil CeUil Bayar 

lzmfrde gangster vak'alanm andıran 
kanlı bir hadise oldu 

k r . . f. ı rar verilmesi, kararın da derhal tat· 
e ımesını taşıyan a ış er görülüyor, bikine geçilmesidir, ikınci sebeb ise K 

ilk çarpışmalar vukubuldu ıs ile 24 yaı orasında bulunan genç- ahvenin içinden dışına fırlıyan bir şerir kapıyı tuttu, 
von Papen lcre plebisite iştirak hakkının veril· halka ve polise ateş etti, neticede ölüm halinde yaralandı 

Ilı llaris 10 (Radyo) - Avusturyada, ön O· ı sem bu mes'uliyeti deruhte etmek IA· memiş olmasıdır. b Üzdcld pazar günü plebisit yapılacağı zım idi.• (Devamı 5 inci sayfada) lzmir, 10 (Hususi) - Dolablıkuyu ma-ımuru kendisine sığınan halkm ve ıaha. 
~ lbcrı, burada olduğu gibi Londra, Prag, Avusturya Nazileri, pazar günü yapı• hallesınde gangster vak'alanna pek ben- nın haya!Jnı konunak için ateş eım.-

Ofte mahf•llerinde de çok müsaid bir ı Jacak olan plebisite iştirak etmemeleri --··00
·······-

00

·······················-·············•• ziyen bir müsademe olmuş, bir pollı me- (Deuamı 8 inci sayfada) ~rette. karşılanmıştır. Almanya infial için ıcflerinden resmen emir almışlardır. "Son Posta,, nın Şam mektubları F . ~dedır, Romada hayret hüküm sür· Bunların, bazı karışıklıklar çıkararak d b h • 1 k k~dir. . plebisite engel oımaıarmdan korkul- Suriye aleyhindeki r an sa a U r anın ı 
lr ınaharet ve cesaret eseri olarak kabul AJınanyada infial ve endişe anlaşmaya rnu··ka"" fat ne' tı·cesı· •• Frank du·· ştu·· \ llaşvekil Schuschnıgg'in bu teşebbüsü maktadır. 

tdıııncktedir. Berlin 10 (A.A.) - Reuter ajansından: 
~ira ı b" 'tt 

1 
k . Avusturya plebisitinin şekli ve şartlan 

lk> p e ısı en a ınaca olan netıce . ·· · F 1 El · l" • .,fl~ilerm· h · ı ·ı "dd" "kl rt' burada pek gayrı musaid bır surette kar- ransız ar cezıre va ısinı 
.a_ er vesı e ı e ı ıa ettı e · · • · ;;:1SChluss'un (Avusturyanın Almanyaya şılannuştır. B~radakı sıyası mehafilde dağa kaldıran adamlarının 
"'llakı) A t h lk t f teklif olunan sıstertı kabul olunmakla A· 
11.1. vus urya a ı ara ından arzu . . 'ld Şamd '!:ll muhak 1 '"tlrnedfıırt• i . bat d k . vusturya milletının bakı noktai naza. ... eme o un -

6ın ıs e ece tır. . ı k ·· kü •c-_h . . rını ve hissıyatını an ama mum n ol- mal~rına mu··saad tt•ı ~~ usc~nıgg'm dün irad ettiği nutuk- nııyacağı mütaleası serdedilmektedir. Q e e ı er 
ı·h ~ §U sozler, bilhassa nazan diklaıti car Dlğ r taraftan plebisit şartları tama- Şam, 7 Mart (Hususi Muhabirimiz ya-

tır. Schuschnigg demiştir ki: il cygunsuz ve tehlikeli diye t~vsif e- zıyor) - El Cezire valisinin memuriyet 
• m. e u h 11' 'd k d w k 

)' - Uzun senclcrdcnbcri bir plebisit di.tmektedir. Avusturyanın bu suretle "'.a ~ ~ne gı er en aga aldınlmaşı ha· 
~Prnamız isteniyor. Bu işin yapılması kendi mukadderatını kendi eline almak dısesın~ hatır.larsı~ız. Bu me~leyi, ört-
4: ll'lanı şımdt hulül etmiştir. İşte besleni- ve sulh muahedelerinden azade olmak bas edılm~kd. ıst~n~len 1taraflarıle birlikte 

n ak·d .. zh . - k evvelce bıl ırmıştım: lyas Merşo Agob 
I> ı eyı ı ar etmenın zamanı... He· ar::usunda bulunduğunu gosterme te ol· . . . . • ı..1fl1iz. sulh muahedenamelerinin veya duğu noktal nazarı ileri sürülmektedir. Me~şo gıbı Frbansanınilcıntellı~ence, hiz· "eYneı-,1 hl · "'ğl kf · t" d metıne ınensu serser er, Cezırede mut-
Old .un: el muknvelenamelerin Amir Saba eyın ve o e va ı ın ışar e en 1 k had" k k . ı· 
ij .... ~ğu bir istiklali değil hakiki bir istik· gazeteler, Şuşnig'in nutkunu neşretme- b~tla . i ıset çı .akrma hı~ ıyenl F~ansız za-

1 ısu ' d' ı erın n eşvı ve ımaye erıle valiyi 
~\}·at Yoruz. Bu akide teşrihi, benim için roişler ır. . . (Devamı 8 inci sayfada) 

' ınemnt meselesidir ve zanneder· (Devamı 5 ıncı sayfada) --·-··--.. -·····················-··---·-

-
Giiyan zindanlarından 
dönen iki maaum Türle 
çocuğunun hatıraları ----- -

~Güyanda 20yıl~ -
----

Bu çok şayanı dikkat yazı 
serisi bugün başladı, 6 ncı 
sayfamızda okuyunuz! 

--

Yeni kabineyi teşkile 
Blum istişarelerine 

kuramıyacağı 

memur edilen eski Başvekil 
başladı, kabineyi kurup 
bugün anlaşılacak 

Blum gazetecilerle görüşürken 

.. Paris 10 (H~susi) - Bugün öğleden r-·----------
ıtıbaren Fransa tekrar kabinesiz kal - H 
mıştır. er yedi ayda 

bir kabine Yeni milli müdafaa programının i -
cnb ettirdiği mali tedbirleri almak ü -1 
zere fevkalade salB.hiyet istemek için 1 

bu sabah kab'ne arkadaşlarile birlik • I 
te Mecli~?, ?itmi~ olan Başvekil Chau- 1 
temps, huxwnetın fevkal.ide salahiyet 

Bugünkü Fransız Cumhuriyeti 
Fransadn üçüncü cumhuriyettir. Ü· 
çüncü cumhunyetın başlangıcıı.ndan 

( Druamı 11 mc& ıuyf Qd.a) 



r 
Her gün 

Küçükler için 
Sinema ihtiyacı 

- Yazan: 1uhittin Birgen 
E otograf denilen icadIB resme 

l.r can verrneğe rnu\•affak oldu· 

ğu zamandanberi, sinema hayatta mühim 
bir içtimai amil kuvveti oldu. Kendi ben· 
Jiği haricındeki şeylere ve bilhassa ha
diselere karşı büyük bir merak ve teces
süs duygnsu taşıyan in~n. sinemada ve 
filmlerde bu merak ve tecessüs duygu
sunun azami derecede tatmin edildiğini 
görür ve ona inhimak gösterir. Fen ve 
sanayi buı.rün sınemaya, filme o kadar 
buyük bir kudret vermiştir ki 2-3 bin 
metrelik bir film ıçinde insanlar için gö
ı'Ülmıyeoek manzara, anlatılmıyacak fel
sefe kalmamış bulunuyor. Bu ehemmi
yeti hakkilc göstermek üzere bu nokta
da fazla ısrara mahal yoktur. 
İnsan ruhunda yaşıyan merak ve teces

süs duygusunun en yüksek derecesi de 
çocukta tezahür eder. Hatta, insan ha· 
yatındaki bütün ilerleme ve inkişaf kuv
vetinin, işte bu çocuktaki merak ve te
cessüs duygusundan ibaret olduğunu id
dia etmek yanlış olamaz. İnsan ruhunun 
bütün terakki kudret ve kabiliyeti, be
şerin bütün inkişaf ve tekamülü, çocuk 
ruhunda yaşıyan bu merak ve teces.5\is· 
ten ileri gelir. Hülasa, doğduğu günden 
itibaren, ölünceye kadar, her insan bu 
meylin hakimiyeti altındadır ve bu h5.· 
kimiyet te bilhassa çocuklarda kendisini 
gösterir. 

• Sırf bu amilin eseriledir ki bugünkü 
çocuk tiyatroya ve sinemaya, bilhassa si
nemaya karşı büyük bir iptila ve inhi· 
mak gösteriyor. Babalık hayatımda yap
tığım hoş bir tecrübe vardır: Ben vakti· 
le sinemayı hiç sevmezdim. Belki bu ka· 
dar kat'iyetle ifadede mübalağa vardır. 
Sinema ile başım pek hoş değildi. Ayni 
zamanda büyüklerin görmeleri için ya
pılmış olan filmlerin çocuklann inkişaf. 
lan üzerinde makOs tesirler yaptığını bi
lerek kızımın sinemaya gitmesine pek ta
raftar olmazdım. Kamil en men etmesem 

1 

bile, küçük yaşta iken hiç olmazsa .mü
nasib> filmler görmesine dikkat eder ve 
lüzumundan fazla da film düşkünü olma
masına çalışırdım .• Kızını, derdim, salon 
sinema kızı olma!> Bundan maksadım, 
ömrünü sinemadan sinemaya taşınmakla 
geçiren müptelalardan ve sinema yüzün
den hayale dalmış bulunanlardan olma
masını temindi. 
Kızım küçük yaşta iken bir dereceye 

kadar bu siyasette muvaffak oldum; fa. 
kat o büyüdükçe iş değişti, günün birin
de şuna dikkat ettim ki ben kızımı sine
madan soğutmak isterken o beni sinema
ya alıştırmı§ oldu. Bu suretle ben de öğ
rendim ki hayatta biz bir taraftan kü
çükleri idare ederken bir taraftan da on
lar bizi idare ederlermiş! 

Her baba ve her ana benim bu tecrü
bemi yapmışt~r. Şu halde bugünkü çocu· 
ğun sinema meylini tutmaya çalışmak 

mümkün değildir. Yapılacak iş, bilakis, 
bu meyli tutmak ve söndürmeğe çalış

mak değil, belki de çocuk hesabına ve ya
rınki nesillerin kolay ve iyi yetiştirilme
leri gayesıle bundan istifade etmektir. 

1t' 
Sözün kısası, memleketimizde çocuklar 

için sinema lazımdır; buna şiddetle muh
tacız. Birçok defalar da bu bahis rneyda· 
na çıkmış, etrafında birçok sözler söy
lenilmiş ve hatta hal çareleri aranıp tec
rübeleri bHe yapılmıştır. Yegane hal ça· 
re'si, bu işın devlet eline alınmasıdır. Bir 
terbiye meselesi, bir nesil yetiştirme me
selesi telakki edilmedikçe çocukların si· 
nema ihtiyacı tatmin ve daha doğrusu 

bu ihtiyaçtan yannkJ Türkiye nesilleri 
içın azami isüfadc temin edilemez. 

İş devlet meselesidir; Maarif Vekaleti 
bu i§i eline almalı, onu iptidai bir tah
sısatla kuvvetlendirdikten sonra, ayni 
tahsisat içinde ileri götürmek üzere hu
susi bir şekilde çalışacak bir teşkilat vü
cude getirmelidir. Hatta bu teşkilatın, 

bir nevi hususi idare, devlet muhasebe 
usullerinden bir dereceye kadar uzak bir 
şekilde, daha serbest usullerle çalışabilir 
bir nevi muhtar müessese tarzında olma
sı bilhassa iyi olur. 

Sinema Hkmekteb kadar mühim bir 
kuvvettir. Türkiyenin terbiye işini ida
re eden daire, bu kuvvetten hakkilc jsti
fade fdecek olursa ilkmekkbini de, orta 
mektebini de çok kuvvetlendirebilir. 
Çünkü sinemanın telkin kuvvetini bu
günkü mekteblerimizin hiç biri göstere-

Resimli Makale: X Hayat saf haları. . X r-==---------------~ 
Sözün 

Bir sero11ı 
!v!ünasebetile 

Kısası 

E. Talu 
E en, nihayet, sıcak memle~~.:
U- lerde birçok insanların o.u• 

müne sebeb olan akreb ısırmasına karşı 
da bir serom buldu. 
İ1im aleminin durmadan çalışması her• 

gün yeni semereler veriyor. İhtimal ki 
yarın, öbür gün, beşeriyeti kemiren bir 
sürü hastalığın da devası keşfedilecek. 
Belki bir zaman gelecek, ölüme de çare 
bulacaklar. Evlidının acısını, laboratu• 
a rlarda çalışmakla avutmak istiyen taY• 
yareci Lindberg, cİnsan denilen nıeÇ .. 
hulıt ün meşhur müellifi, doktor Alek~f 
Karel ile birlikte sun'i kalb yapmağa uğ• 
raşıyor. Muvaffak olduğu takdirde, bU 
ic&dın, dünyada yapacağı inkılab ölçülC"" 
cek gibi değildir. 

İnsanın hayatı çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık olarak üç 

safhaya ayrılır. Çocukluk bir rüyadır, gençlik ekseriya dü

şüncesiz ve programsız geçer, ihtiyarlık ise ilk iki safhanın 

ölüm döşeğinde biten bir hasretidir. 

Hayatı anlıyarak, tadarak ya§lyan adam çocukluğunu ço
cukluk, gençliğini gençlik olarak geçirmiş olan adamdır, bu 
gibi adamlann ihtiyarlıkta duyacakları hasrette acıdan zi. 
yade zevk vardır, çocukluf,runda çooıkluk, gençliğinde genç
lik yapmamış olanlara acıyınız. 

Osmanlı şairi· Fikretin: 

Bir gün yapacak fen §U siy eh topra!Jt 
altıtz,, 

Her §CtJ olacak kudreti irfanla, ina7''" 
dıml 

Kerameti herhalde tahakkuk edecelM 
Eslfıfmuzm peşinde koştukları ne kadat: 
muhal hayaller varsa hakikat olacak .. 
simyanın miisbet ilimler sırasına girdi• 
ğlni göreceğiz.. 

Çinliler çocuklarını 
Nasıl büyütürler ? 

Çinliler her hastalığın .soğuktan geldi
ğine o kadar inanırlar ki, çocuklarını, 
~ördüğün5ı: şekilde kundak yapar, VP. 

yürüyüp kendilerini kollıyacağı yaşa ka
dar böyle bt:slerler. 

kf oskovada bulunan 
kıy metli bir film 

Moskovanm bir sinema ~rketi mahze • 

ninde hakikaten kıymetli bir eski film 

bulunmuştur: Bu film büyük Rus filozofu 

Tolstoinin hayatının bazı sahnelerine 
aid olup tarihi vefatı olan 1910 senesın • 

den biraz evvel çevrilmiş idi. Filmde 
büyük Rus alimi tedavi için gittiği As • 

terpovo kaphcalarile Yasnean Poltana • 

daki evinde görünmektedir. 

değildir. Ondan fazla olarak sinemanın 
bir de öğretme kuvveti vardır ki bundan 
da pek geni~ bir mikyasta maarif teşki
lfttımız mükemmelen istifade edebilir. 
Avrupalılar bu yolda pek çok ilerle

mişlerdir. Bu ilerlemenin derecesi hak· 
kında izaruıt vermeğe lüzum yok, bunu 
erbabı zaten bilir. Şu halde, Maarif Ve
kfıletimizin bu işle meşgul olmasını iste
memiz lazundır, meşgul olursa halleder. 

İşte, ben de Vekalete bu mühim vazi
feyi hatırlatmak istedim. 

Muhittin Birgen 

·--~--------------------~ 
HERGüN BiR FIKRA 

Vazifemi yapıyorum 
Bernard Şo bir cemiyeti hayriyenin 

balosunda gayet çirkin bir kadınla 
dansedtyordu. Kadın, dans esnasında 
Bernard Şo'ya: 

- Vstad, her §eyi ilmid ederdim 
amma sizinle dansedeceğiml hiç -ümid 
· etmezdim. Bilseniz ne kadar memnu
num. 

Dedi, Bernard Şo cevab verdi: 
- Vazifemi yapıyorum, malum va 

bu balo bir hayır balosudur. 

·- - * lngiliz centilmenlerinin 
Şemsiyeye verdikleri 
Kıymet 

Yağmurlu zamanlarda her İngiliz cen
tilmeni için şemsiye pek zaruri bir ihti
yaç sayılmakta ve şemsiye istimali İngil-

terede olduğu kadar hiç bir yerde taam
müm etmiş bulunmamaktadır. Geçenler· 
de cenubi Fransadan dönmekte olan İn • 
giliz maliye nazırı Sir John Siman Floks
tonda kendisini Londraya getirecek tre -
ne girdiği sırada şemsiyesini vapurda u
nuttuğunu farketmişti. Hazır bulunan • 
ların nazarı dikkatini celbedecck surette 
hiç kimseye bir şey söylemeden hemen 
trenden inip limana doğru koşarak va • 

purun iskelesinden tırmanmağa başla • 
mıştı. Bir k&ç dakika sonra nefes nefese 
trene yetişen İngiliz maliye nazın şem • 
siyesinl elinde sallamakta ve kaybetti
ği malını bulduğundan dolayı beşu~ bir 
çehre ile etrafındakilere tebessüm et • 
mekte idi. 

) 
Durmadan esneyen 
Bir /ngiliz kadını 

Böylece, iki milyar insan madd! buzı.ı· 
. ra, refaha, hatta ölmezliğe • lAyemutlu• 

ğa- erişecek. Ah, ne iyi olacak!. 
Hiç öyle sanmayın. Maddi huzurla, re• 

!ahla iş tamam olmuyor. Saadeti mutla• 
kayı temin eden, ne ak:rebler arasında 
korkus'Uz yaşamak, ne basılan toprağın 
altın olduğunu görmek, ne de mezarın 
ıoğuk endişesinden vareste kalmaktır. -Manevi huzur olmadıkça, manevt em• 
niyet teesrus etmedikçe, maddiyatın on 
paralık kıymeti olamaz. 

Fen, akrebin, yanında solda sıfır kal• 
dığı iftiranın, hasedin, kinin, hiyanetiıt 
ıeromunu bulmadıkça, beşeriyet mutlalC 
huzura, mutlak saadete kavuşamaz. 

Bilakis, bu saydığım fenalıklar içinıiz· 

----• de '.kaldıkça, nkreb seromları, meseli dün· 
yanın ıssız köşelerinde kendi hallerinde 

Beş çocuk anası, 42 yaşlarında bulu • yaşamakta olan bir sürü biçarelerin yurd• 
nan bu İngiliz kadını sekiz - denberl larına daha emniyetle baskın yapmamı• 

' gun ' za, toprağın altın olınası fütuhat :iştiha• 
dnkikada 20-~ defa esnemekte,, bu yüz. mızın artm sın -1.. ,ı;.,,. • • ta a a, o um en~sının or • 
dE'n gıöa alamamaktadır. Hayatının tch- dan kalkması, her türlü suiistimale , •• 
lıkede olduğu söylenmektedir. fezahate dalmamıza sebeb olur diye kor• 

Linc aleyhindeki kanun 
Amerika fıyanında 

Bütün Amerika efk~n umwniyesi 
bugünlerdP Ayan meclisinde müzakere 

edilmekte bulunan linc'in memnuiyeti 
kanununu alaka ile takib etmektedir. 

yeni kanun ile bu vahşt adete nihayet 

verilmek için müsebbiblerine karşı a
ğır cezabr konmaktadır. 

Maamafih Birleşik Amerikanın ce· 

nub eya1etleri §yanından on beşi bu 

kanunun tasdikine mani olmağa karar 

vererek müzakereyi uzatmağa ~eb -

büs etmişlerdir. Bunlardan ilk söz alan 

kanın. 

Halbuki iftirayı, kini, hasedi, hiyanetl 
tedavi ve bertaraf edecek olurlarsa bil 
köhne dünya ancak o zaman biraz nefe.9 
alır. 

İşte, beşeriyetin sonsuz minnetine is• 
tihkak kesbedecek filim. bunlara karjl 
birer seram keşfedecek olandır! 

Milli bankalar 
Direktörleri ay 
sonunda dönüyor lar 

Ellencer ayan meclisini altı gün ~gal Ankara 1 O (Hususi) - Londradl 
etmiştir. Cem'an 37 saat -45 dakika ko- bulunan milli bankalar direktörleri a• 
nuşmuştur. Şimdi sıra diğer arakadaş- Y.l.Q sonuna doğru buraya dönmüş bu • 

Gayet ga1ib bir surette giyinmiş ihti- larına gelmiştir. Bu usul ile Ayan mec- lunacaklardır. Müzakereler müsbeC 
yar bir İngiliz kadını, Londranın en ta • lisindeki müzakereler üç haftadanbe _ bir cereyan takib etmektedir. 

Cenaze merasimini 
hazırlıgan kadın 

nınmış tabutçu ve ölü techiz ve tekfin • . . . d çık lmaz bir şekil almı tı 
cisi mağazasına giderek, uzun ve hara • ~.1~1? e.n,. ~ B ilbi.s kan ıJı· r. 
retli bir pazarlıktan sonra bir tabut ıs • ısısıppı aya . unun ı -

General Kazım Dirik 
Ankara da mnrlarnış, ve bütün bir cenaze alayı üc- rini ve bun~n yenne Amerika için el

retini 20 İngiliz lirasına pazarlık etmiş. zem olan cıddl kanunların mü7..akere· Ankara, 1 O (Hususi) - Trakya V " 
Bir müddet geçince de: sini teklif etmiştir. Bu ayana göre bu - mumi Müfettişi General Kazım Diril' 

- Daha ölmedim. İşte adresim. Öliınce gün mü7.akere edilmekte bulunan linç bugün geldi, Vekaletlerle temasa bBŞ"' 
mutabık kaldığımız fiatla cenazemi kal- memnuiyeti kanunu Cumhuriyet reji- ladı. 

,..,_,,...~---------------------dırı r sın ı z. demiş. Tezgahtarın şaşkın ba • mine, kanunu esasiye, Amerikalılığa ---
kışlan altında dükkandan çıkmış. muhalif bulunuyormuş! T A K V İ M 

-

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
MAR T 

huaı; HH 11 
Arabi .. D,, 

lSö3 1!!67 
Beşiktaşta Yıldız caddesinde oturan Samiye isminde bir 

kadın kapalı çarşıda bir kuyumcu dükkanına gitmiş, altın 
bilezik alacağını söylemiş, birkaç bileziğe bakmış, beğenme
miş ve dükkandan çıkmıştır. 

Polis te henüz o civarda bulunan Samiyeyi yakalı\_mış ve 
cürmü meşhud mahkemesine tevdi etmiştir. 
Kadının mahkemede bu işi ızah etmek üzere söylediği şey 

şudur: 
- Ben bıraktığım bilezığı bu kuyumcudan almıştım. De

ğiştirdiğim bileziğin oynidir. Ben şimdi şu elimde bulunan 
bilezıği pazarlık etmiş ve sardırmıştım, fakat eve gidince 
paketten şimdi kuyumcu dükkanında bırakt1ğım demir bi· 
lezik çıktı. Ben de sahte bileziği getirdim, dükkana iade et
t im ve pazarlığını yaptığım bileziği aldım.> 

Kadın dükkandan çıktıktan sonra kuyumcu kadına gös
terdiği bilezikteri toplarken bir bilezik nazarı dikkatini 
celbetmiş, tedkik edince bunun demirden yapılmış, fakat al
tınla yaldızlanmış bir bilezik olduğunu anlamış, az evvel 
dükkana gelen kadının bu demir bileziği altın bir bilezikle 
değiştirdiğini farkederek hemen polise baş vurmuş. 
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Bu Sabahki J 
Gazetelerde il 

A. • , • • ) ~ Gördugomuz Fikirler '-1 
iman Ingııız temas arından ~;:;::ı~! ;e!~~.s 1=~~ :~~~=~e; 

- - Turldycde cemiyet yeni blr rejimle yenJ C' k b 

l 
- bir hayata intibak etme~e çelışıyor, bu yenJ • r ransız a inesinin 

d b. e b ki e cemiyette her ferdin iyi yetişmesi lAzımdır. ı·stı~lası 

O tice e em Or 
Bugünün talim ve terbiyesinden bunu tsU - /4 

n ra ır ne ıy ~=~::E~~J:!~F:~; 5y:::o:t::~ün::~asm-
l l 

taşkınlıklar gösteren bazı haylazlar işte bu 
ngı·lı·z ve Alman Uariciye Nazır arı arasındaki ilk faclan~ d9.ha kendileri hayata çıkmadan ıı- da kaydedildiği gibi. FransuE n ~ llzlnl yük..~ltm1ş erkenci fldanlan gibidir. kabinesi gene dün öğleden sonra Fransız 

•• •• • 1- • b k f J /l • falakaya hiç hacet olmaksızın hocasına el Cumhurreisine istifanamesini verdi. A"T-
gOTUŞmB ltc.l UÇU saa aevam e l .taıdıran bir bedbahtın c~yettekl 1ert ~a- ru anın . d b 1 d ğu bugu··nkü siya.-

~kapı ağzı olacak, ve butün hayatınca oy- • P ıç~. e u un u . . 
Londra 10 (Hususi) _Alınan hariciye nazırı Von Ribben-J Londra 10 (AA.) - Bütün renklere mensub gazeteler, Von le de kalacaktır. Bu işte bütün millet, btltün 51 

•• ş~rtlar ı~ınd: vukubul~ bu ıstifanm 
lrop bu b h d . , . t .. _~.,.... İki Ribbentrop'un Londra seyahatile tngı·ıtere Almanya arasın- memleket ve oıo.nca teşkll~tlle bütün devlet buyük tesırlerı olacağı muhakkaktır. 
"· sa a saat 11 e Lord Halifax ı zıyare e~--· • h t f d d d ktedlr M .. nh dahili b bl d d ~ b 
'<llZ\t ar d • · ·· ·· · d tml tir Al· da faydalı müzakerelerin başhyabileceğinde ..ı;bhe gösteri· ocanın ara m a ır:e eme · u asıran se e er en 05an u 
~ asın aıu goruşme ıkf. buçuk saat evam e Ş • . vv. * h"d· in ba. •t · ahı la · bir 
ta _nazırı öğleden sonra da hariciye başmüsteşan Van Sit- yorlar. Tan - Ahmed E:ın1n Yalman Anadoluda a ıse.n sı ~ . 0 rak, ~e?UJ 

rt ıle g·· .. .. t•• Ta-ı• .,..,.ete-'-:n siyasi muha.....;..ı diy ~·· h t k 1 Iıkl b 1 ... , kal ind sosyalist ve komunıst ekseriyetme day~ V oruşmuş ur. ;Ju.Mia '"~ OUl.l .. u.u or 11.LO seya a o ay an aş ııuı ma es e Ş t kab. . . b lar ü 
ai on Ribbentrop hariciye nezaretine geldiği vakit, komil- cBüyük Britanya hükfuneti İtalya ile olduğu kadar Alman· Anadolu:la 20 vıUyet dolaşmıt olan bir ec- nan °. an ınesınm u grup m ~. • 

st gruplarının hasmane bağrışmalarile karşılanmıştır. Polis ile de bir itiWa varmak arzusund dır Be 11 ile 1 t nebi dostu • ile konuştuklannı anlatarak zaheretmden mahrum kalmış olması go,. 
blinıayi .1 . ~ ya ~ · r n ° an e- memlekette turizmi daha kolaylaştırmak l- terilebilir Hakikatte Şotan kabinesi., bu s· şçı erı dagıtmıştır. masların Roma ile olduğu kadar takib edilmemiş olması ve çln devlet demiryollarına iki mühim vazife · 
11\(i ı:rasi mehafilin kanaatine göre, müstakbel İngiliz • ~m:ın Avusturya hidiselerile bunların Çekoslovakyadald akisleri· düştüğünü, bunlardan birinin memleketin iki partinin mutedil bulduğu iç siyue
bah~ak:relerine başlangıç teşkil eden bu temaslardan ümit- nin Avrupayı teskin hususundaki gayretleri güçleştirmesi İn· rehberini hazırlamak. lklnclslnln de Anado- tinden ve Fransız efkarı umumfyesinde 
"1 ş hır netice beklenmemektedir. Zira İngiltere için Alman gilterenin kabahatı eseri değildir. Zaten Almanya ile İngiltere lunun tem!z blr oteı~en mahrum belli başlı bir ahenk ve anlaşma teminine matuf ba-

eblerfru ıs'af etmek mümkün değil· dir. ra .. ındaki mukareneti temin hususunda t düf d·ı - - şehirlerinde oteller vucuda getirmek oldutll- rıştıncı hattı hareketinin kurbanı ol-
!{ a ., esa e ı en guç nu yazmaktadır. 

be &lnburgE>r Zeitung gazetesinın mevsuk kaydile bildirdiği· lükler, her şeyin fevkinde olarak, Almanlar tarafından ileri * muştur. 
eu· göre, Alınanyanın başlıca şartlan şu altı noktada hülasa sürülen şartlardan doğmaktadır.• Ku.rnn _ S. Gezgin bugtln yazdığı tıt:rada Malum olduğu üzere Fransada sol ce-

ılebllir: • oreta oarbonun evlenmesi veslleslle kopan reyanlar çok kuvvetlidir. Yarın, belki bu 
ıj_ı - Milletler Cemiyetinden ve kolektif emniyet sistemin• Londra lO (A.A.) - Fon Ribbentrop, Lord Halifaks gllrU.ıtü ve uyanan alllkadan bahsediyor. Ne- meyelan hafifliyebilir. Halbuki bugün 
~h ,_ ile iki saatten fazla göruş·· tü kte!'l soo.ra saat J 9, 30 da Ha- ticede z ıı ttstin k d1s1n ka '"t du · · b b- ı.. da · alistl ı ~· "'at'i surette uzak kalmak. • ava 1 ar en e r,. - ıçın, u rutım n, vazıyet sosy ere 
, s· . l d kınm k. riciye Bakanlığından çıkarken, kapıda toplanmış olan 300 yulan tecessüslcrden ne kadar muztartp ol- komünistlere müsaiddir. Bundan bilistiıo 
3 - ıyası ve iktısadi konferans ar an sa a kişinin hasmane tezahüratile karşılanmıştır. duğunu kaydettıkten sonra dlyor ki: 

4 
- Müstemleke meselesini ön plana almak. «Şöhreti bir :zevk gtbl düşünenlerln ta - fade, bu partiler, bütün içtima! ve iktı-

L - Siyasi meselelerde ve bilhassa müstemleke hususunda Fon Ribbentrop elçilik otomobi.line binerken Komünist hıkları çınlasın. Şöhren yalnız afet d.eğll sadi iddialarını tahakkuk ettirmeye çalı• qr· D b 
5 

1Yen pazarlığa girişmemek. selamı veren birkaç genç, < efo! Ril>bentrop• diye bağı - lr zlnd:ınc:r da ... > şıyorlar ki, işin zorluk doğuran tarafı d• 
- Bilhassa f spanyada komünizme karşı mücadele etmek. rarak yakla.,,c;:rnışlardır. İki genç derhal polis tarafından bu oluyor. 

has_ Almanya hududları haricinde yaşayan Almanların tevkif edilmiştir. Bununla bcrabe!', otomobil, polis oto - Hatayın ı·ntı'habat Bu arada milli müdafaa tahsisatının 
~eket serbestisinc mani olmamak. mobillerinin arasında harekete geçtiği esnada ayni sözler mahalline tamamen sarfını temin mak-

b .azetenin anlattığına göre Almanya, ancak bu şartların ka- birkaç defa tekrarlanmıştır. sadile ahiren hükümetçe bulunan hususl 

tı.lunden sonra İngiltere ile müzakereye girişebilecektir. Londra ı o (A.A.) _ Fon Ribbentrop bu akşam Harici· n ,. z a· m na m es ı• formülde, Şotan hükumeti ile onun sos-l 
~Vo.n ~ibben. trop_, yarın öğle yemeğini başvekil Chambe:l~in .. ~1r 1 k V yalist ve komünist müzahirleri arasında 
"' bıriıkte yıyeceK ve Lord Halüax'la başlamış olduğu goruş· ye Bakanlıgına tl:;Arar ge ere an Sitart ile görüşmüştür. b ih . ·r 1 ' 
"'elere devam edecektir. Fon Ribbentrop yarın öğleden sonra Berline hareket Cenevre 10 (A.A.) - Anadolu ajansı- yeni ir tıla mevzuu 0 muştur. Avru.-
n ,., ... 1 ed k · y bah Kr 1 ta ah d nın hususi muhabiri bildiriyor: Hatay padaki vaziyetin gün geçtikçe ciddi bir 

tı._ u gorüşmeler hakkında tebJiğ neşredilmiyeceği an"Aiu· ece tır. arın sa a ~ n an kabul edilecek ve şekı·ı aldıgyını go··ren Şotan hu··k·'\-eti, bır· 
"lllkta ·· • ı · · · Ch b ı · ·1 kt intihabat nizamnamesini tedkik ve tadi· UllJ ~ ~ dır. og e yemegını am er aın 1· e yıyece ir. 1 taraftan milli müdafaa cihazlarını kuv· 
~ e memur beşler komitesi Hataya gitmiş 
~ A olan Milletler Cemiyeti komisyonunun vetlendirecek tahsisatlar alırken, diğer' rranko kuvvetlerı· bu·· tu·· n nkara hazırladığı nizamname ile Türkiye tara- taraftan bu tahsisatın mahalline sarfedil-

h h 
!ından tevdi olunan mukabil proje üze- mesini tenıin eyliyecek bir hususi kasa' apis an esinde rinde üç gündür müzakerelerde bulun- meydana getirmeye çalışıyordu. Çünkü, 

C bh d taarruza geçti• . maktadır. Bu iki projenin bazı maddele- Şotan kabinesine takaddüm eden Leon e e e matbaa rinin tedkik ve münakaşası henüz de- Blum hükumetinin maliye nazın olan 
lı vam edJyor. Vensan Oryol, miili müdafP.a işlerine 

«ıarb devam ediyor. Tayyareler bir hastaneyi On beş bin liralık iş Antakyada faz)ik şiddetlendi sar!edilmck üzere mecHsılı ayırdığı yedi 

fahrib effifer, 105 hasla Ö[dÜ muvaffakİyetJe başarıldı Adana 10 (Hususi) - Antakyada milyarın be~ini birden sosyalistleri.? k<>-
tazyik ye tedhiş yeniden şiddetlen _ münistlerin içtimai ıslahat işlerine ta~ 

L londra 10 (Hususi) - İspanyadaki vıvıeı <!el R1o bölgesinde, Cumhurlyetçı- Ankara, J O (Hususi) - Ankara ha- miştir. Ittihadı Vataniciler Kırıkhan şu- sis etmekten çekinmedi. Bu, geçmişe aid 
oıatb ıer Mlrahuelo önünde taarruzlarına devam 
~ ı havaların düzelmesile tekrar şid- kt d' pishanesinde kurulan matbaa ve mü _ belerinde dün gece yaptıkları bir top _ acı bir tecrübe idL Şotan hükumeti, bu 
«atlenrniştir. Franco kuvvetled, Aragon- etm~er~e;· cephesinde Lagranja bölgesinde cellidhane 150 mahktimdan müteşek _ lantıdan sonra sokağa çıkarak taban _ bahiste istikbali temin eyliyecek bir em: 
~ ao kilometrelik bir cebhe üzerinde ta- düşman, oeıreventon sıruarını ele geçir - kil kadrosiJe işlemektedir. Evvelce o- ca sıkmağa başlamışlardır. Mahalli hü- niyet tedbifi almak istedi. Zaten isten
tı.ıı~~~ geçmişler ve sekiz kilometre de- miştir. kuyup yazma bilmeyen ağır ceza mah- kfunet b:.11Ja mukabele etmemiş, bilakis nıiye istenmiye müzaheretini gördüğü 

"
1_lbnde ilerlemişlerdir. Diğer cephelerde kayda deler bir teY yoıc.. kümlanndan mürekkeb işciler son do- müzahir dayranmıştrr. bu grupların gay.zını tahrik etmekten baş-

~ gır topların ve tayyarelerin iştiraki· tur. kuz ay ıarfuida on beş bin liraya ya - Antakyadaki bütün daireler mühür- ka bir şey yapmadı. Bu sırada istediği 
~-Yapılan bu taarruzun gayesi toprak Düşm.anı:ı sah günü _Fuebla de Hljar•a kın sipariş almışlar ve işlerini muvaf - lerini «Suriye Cumhuriyeti» ibaresile geniş salahiv. etler meselesi, bir prensip 
·~ ' tı~ı tayyare hucumu esnasında, 
\ btırnaktan ziyade hükumetçilerin elin· ~:~;:~hrib edllmlş ve 105 hasta ölmüş- fakiyetle bas.1rmışlardır. yenile.mişlerdir. davası yapıldı ve ademi itimadla karşı-
~ Ulunan Saragos • Barselon yolunu tür Çarşamba sabahı düşman tayyareleri Buradaki~meslekdaşta:ın mat~~anın ~am hükumetinin propaganda komi- landı. Bu defaki istifanın kısa tarihçesi 
~ltıekur. Re~s üzerine de bir hücumda bulunmuş ve na~ıl. ~alıştıklarınL .. te~ik ed:biline - serı. de Anta~:aya gelmiştir. Arablara de bundan ibarettir._ Selim Ragıp Emet; 

\ tanco kuvvetleri Madrid cebhesinde 20 kişinin ölmesine, 25 klşinJn de yaralanma- len ıçın An.icara muddeıumwnısi Baha yen!den tahrikamiz beyannameler da _ 
L. faaı· • · · b b olmuştur Öğleden sonra da Tor- Ank t f d ·· ·· ·· d ğ t 1 t A b ~i ıyete geçerek, askerı ehemmıyetı sına se e ·dilmiş ve burada da 18 an ara m an onumuz eki salı gü ı ı mış ır. ra gazeteleri neşriyatla· Büyük Faşist 

Meclisi toplandı 
~bir tepeyi işgal etmişlerdir. tosa ö~~bar~rn~~ 1dş1 yaralanmıştır. nü gazetccih~re hapishanede bir çay zi- rım şiddetlendirrnişlerdir. 

~~t,rscıon 10 (A.A.) - Milli Müdafaa Ne- kişi muş,O cH··-·'"') _ Aragon cephesinde yafeti verilecektir. 
bU~Jr1:vor· , Parl.s 1 u.:ıll.:>6 ----------

•· Şart - · · _ öğleden sonra rnuka.bll taarruza geçen hü -
~ böı cephesinde, du.şman, sabah erken, k tl r1 Frantocuların işgal ettlğl 
~))a gec!r blrden bir hücuma. kalkmış ve lcümet ytu~~r~ada muvaffak olmuşlardır. 
"il lı :e. t.ank ve topçu faaUyetl lle yapılan üç tepe 8 

'1t licul'fl neticesinde Fuendetldos köyünü BA!en, yalnız bir tepe Frankoculann 9 
-

geç1rnııştır. linde kalml\kta.dır. 

lvıoskova mahkemesinde 
doktorların itirafları 

boktor Kazakof eski Gepeu ;eisi Yagoda'nın emrile 
ölüm planı hazırladığını söyledi 

h.. l.tostov 

1 

s~lsl Jçin ~n mükemmel enstltWerden bt-
"'lor. a 10 (A.A.) - Tasa Ajansı bildi - me 1• bul du.,.unu ve bu •- l"in · rlnJ tahsls etm.., un & ""' y 

l~u. "1ahk ühl blAttar verdlğlnl ııöylem.14tlr. 
~ttr <'rnc Kazakot'un isticvabına geç • m m me ki lladelerlnde Kazakof 
~Ştu.k: ltıııa kof 933 senesinde L.evinla ko - Bundsn sonra elinde kör bir Alet im~ 
~il tan sonra Yagodanın kendisini çağır- kendisini Yagodanın F k t ·· dd 1 lll\a~ ve tahtı tedavisinde bulunan Men - gibi göstermeğe çalışmıştır. a ~ ~u ti e ı1::ı 
Ilı.' Yi Öld·· .. tal _ muml Yagodanın bu caniyane are e er 
~'!l!le b urmek uzere tedbir atması .. ~ ık rmak istemiş olup olmadığını 
"'lltu UlunduAunu söylem~tiı-. Bu olum meydana ç a nda h1 bir kon 
4ttırıış l{O.?.ıtkof'lıı Levln tarafından tertlb e - ve UD.çlannın hazırlanm~ı ç Y od -
~~ ttr. PlA.na nazaran Menjinsklde hln - trol mevcud olmadığına nazaran l ag lm~~ın 
~ b&ad1r ht?m de branş asml bulunduğu l- ernlrlerinl bart!yen ~~r~e e~:;:: Menjin~~ 
~er~ ha.o:ıtalıklsrdan blrlnln tedavisinde bulunup bı~;~~;~ğ~lr tedavi s~t.eınl tatbik 
..,...la llstelıltta kullawlması memnu olan i· klye karşı 0 r cu . 
!~ti& l' l{\'ar•Jrnesl kararlaştırılmıştır. Bu su - edilecek .ve~de f~y~~ ;:~:k ü;:r~~e o~:~ 
"' azakof'un hazırladığı kalb hastalığı· zarar verrn yece 
t~<l~ahsııs lli\çl:ı.rla Lysatesler hastanın VÜ· mek lhtlınalinln bulunup bulunmadığını sor
~a:u harab etmış ve bu suretle tatbik 0 _ duğu vakit Kazakof, bunlara doğrudan doğ-
1lııs1tt -~k..! lMavı müddeti neticesinde Men - ruya cevab verınemtştır. 

olrniiştür. Müdde!umumt aynl suali kendisine sordu-
~ ltazakoı bu cflnlyane haraketlerl sırf Ya- ğu valı:H müttebJm Levln Kazakof'un UAç -
>a.r llın kendi d'· 1 k ba~ıı !arının kimse ta.rafından kontrol edllmest-
ııı.. aıc '· . uşmnn arını sıınsı ı & - . d "'"'" "Ü ltü bu ilaçların 
"'il~ "'endfslne de mesleğinde terakkUer te ne !mk!n. bulunma ı5 ... ı, y n 
'>leırıedece~ıne emin olarak yaptığını ltlraf Kazakof tııraflndan en ınahreın blr surette 

l{ lşttr. sak:Ianılın~kta olduğunu beyan etmlştlr. 
'b flıaıcor nıil1delumum!nfn bir snallne ce- Müddefumum1 aJ1Ü suall elı:sperlere t.eY -

~&le etm.lft1r. 

Ziraat işletme Kurumunun 
faaliyeti 

Ankara 10 (A.A.) - Devlet ziraat ış. 
letme kurumunun memleketin muhtelif 
noktalarında vücude getıirdiği teşkilat 
bu rnıntakalarda köylülerle sıkı temasta 
bulunarak buralarda mahsulün daha iyi 
hazırlanmasına hasad ve harmanın daha 
iyi vasıtalarla ve iyi usullerle yapılması
na. bu nuntakaların ağaçlanmasına çalış
maktadır. 

Leh Hariciye Nazırı 
Romada neler görüştü? 
Varşova 10 (AA.) - Gazeta Polska., B. 

Bekin Roma görüşmeleri hakkında yaz
dığı makalede, başlıca mevzuun Tuna 
hPvzası vaziyeti ve batı A vrupasının bü
yük devletlerile münasebatı olduğunu ve 
bütün sahalarda tam bir anlaşma tesis 
edildiğini bildirmektedir. 

Bulgaristanm 
Yeni meb'usları 
Sofya 10 (A.A.) - Yarı resmi Dnes ga

zetesi, pazar günü yapılan seçimden son
ra yeni seçilen mebusların iki sülüsü ta
rafından verilen beyanatı neşretmekte

dir. Bu beyanatta, yeni mebuslar, bugüıı
kü hükumetin noktai nazarı ile tam su
rette hemfikir olduklarını ve hükümetin 
politikasına müzaherete karar vermiş 
bulunduklarını bildirmektedir. 

Ankara 
Radyosunda 
Karmen 

Ankara 1 O (Hususi) - Ankara rad
yosunda bu 2kşamdan itibaren radyo 
fonik temsillere başlandı. İlk temsil 
stüdyo artistlerinin iştirakile Karmen
di, yüksek t~hsil görmüş gençlerden 
mürekkeb hey'et temsillere bir hafta 
de\'am c::lecektir. 

Ceza yirde istifa eden 
belediye reis ve azalarının 

sayısı 320 yi buldu 
Cezayir 10 (A.A.) - Cezayir eyaletin· 

de Viyolet-Blum projesine karşı protesto 
hareketi devam etmektedir. Dün de Ce
zayir, Oran ve Konstantin belediye reis
leri istifa etmiştir. Bütün Cezayirde isti
fa eden belediye reisleri ve belediye 
meclisleri azasının adedi 320 yi bulmu~
tur. 

Emden Korfu adasında 
Atina 10 (Hususi) - Alman cEmden> 

kruvazörü dün Korfu adasına gelmiştir. 
Kruvazörde deniz zabit namzedleri bu
lunmaktadır. 

Roma 10 (A.A) - Büyük faşist mec
lisi bu akşam Mussolininin riyaseti al. 
tında toplanmıştır. Bu fevkalade müht.n. 
toplantının ruznamesinde bilhassa enter· 
nasyonal vaziyet hakkındaki raporla?
vardır. 

Müdhiş bir fırtına 
Taihoku (Formoz) 10 (A.A.) - Dün 

akşam çıkan şiddetli bir fırtına yüzün
den adanm şimal mıntaknsında kfiln Gt· 
randa 27 ev yıkılmış ve 100 ev de ciddi 
surette hasara uğramıştır. Üç balıkçı ge
misi, 22 kişiden ibaret olan mürettebatile 
birlikte kayıbdır. 

Dr. Schacht'ın vazifesi 
temdid edildi 

Berlin 10 (Hususi) - Alman devlet 
bankası umum müdürü Dr. Schacht, bu 
vazifesinde dört sene müddetle tekrar 
ipka edilmiştir. 

Dr. Schacht'ın vazifesi bu ayın 16 sın
da sona ermekte idi . 

9 zuncu mektebde merdivenden 
düşen Hulüsi öldü 

Kasımpaşada doh.-uzuncu ilk mektcb 
talebesinden 11 yaşlarında Hultisinin 

mekteb merdivenlerinden düşerek has-

Belçika kabinesinde taneye kaldmldığını yazmıştık. Hullisi 
Brüksel 10 - Maliye nazın Deman, kaldırıldığı Şişli Etfal hastanesinde bu 

sıhiıi sebeblerden dolayı istifa etmi§tir. sabab. öLllW.iWı. 



4 Sayrı 

Eminönü meydanrnm açılmasma 
Nisanrn birinci uünü başlanacak 

Eminönünde yeni yapılacak apartmanların pencere 
ve kapılarının Y enicamiin pencere ve kapılarına 

benzemesine dikkat edilecek . 
Valide hanının yıkılması etrafında Be- ı nırun açılması için ilk kazma atılacaktır. 

lediye ile Vakıflar Umum Müdürlüğü a- Eminönü meydanı açıldıktan sonra et
rasında yapılan muameleler henüz sona j rafında kafan bi.?alann olduğu gibi bu
ermemi ;tir. Her iki taraf arasında )apı- lunmalarına musaade olurunıyacaktır. 
lan anlaşma Nafıa Vekaleti tarafından Meydandan itibaren biri Hünkar köşkü
tasdik edilip geldıkten sonra istimlak ne, diğen de Hale doğru iki cadde uza

muamelesi başlıyacak ve Valide hanının 
tapusu Belediye üzerine geçirilecektir. 
Bu muamele sona erdikten sonra Valide 

h~nı müsıeclrlerine istimlak kanununda 
gösterilen on beş günlük mühlet venle
cektir. 

Vakıflar idaresi Valide hanından her 
ay iki bin beş yüz lira kira almaktadır. 

Her türlü muamele tekemmül etmeden 
müstecırlerin işgal etmi§ olduklan daire
leri terketmelerine müsaade edilmiye
cektir. 

Valide hanından· temin ed1len kira be
deli Valide carniine ve bazı emlakin ta-

mirine harcanmaktadır. Vakıflar idaresi 
epeyce yektina baliğ olan kira bedelin-

den vaktinden evvel mahrum kalmak is
tememektedir. 

Bir nisandan itibaren Eminönü meyda-

Müteferrik: 

D ün bir resim ıergisi açıldı 

Ressamlarımızdan Muvaffak İhsan, 
eserlerinden mürekkeb bir sergi vücu

de getirmiştir. Sergi, dün Güzel San -
aUer Akadem:Sinde açılmıştır. Sergide 

bazı devletlerin tanınmış adamlarının 
portre kan1rntürlcri ve afiş nümunele -

ri vardır. Muvaf!ak İhsan, san 'at tah -
silini Parisde bitirmiştir. Eserleri ara
sında çok güzel tablolar vardır. 

Şişhane faciasını yapan tramvay 
tamir edildi 

Şişhane yokuşunda devrilen ve müd 
hiş faciaya sebebi.yet veren tramvay a

rabası makineleri değiştirilmek ve ah
şab aksamı da 00,ştanbaşa y~lenmek 
suretile ikin ci mevki bir araba yapıl -
~r. Yeni araba seferlere başlamış -
tır. 

Ölçü ve ayarlann kontrol 
müddeti uzatıldı 

Ölçü ve .iyar!ann teftişi için müd -
det Ağuc;tosa kadar uzatılmıştır. Şeb -
rin muhtelif yerlerinde ölçü ve ayar 
memurlukları kurulmuştur. 

Yaz saati Nisanda başlıyor 

Dairelerde kış çalışma saati 1 Nisan
dan itibaren değiştirilecektir. Daireler 

sabahları 8,30 da açılacaktır. 12 - 13 
öğle paydosudur. Akşam 17,30 da dai
reler kapanacaktır. 

Kültür işleri: 
Evrak hazinesinde tasnif işleri 

yacaktır. Hünkar köşküne doğru gidecek 
caddenin iki tarafı ağaçlarla; Hale giden 
yolun iki tarafı ise apartımanlarla' beze
necektir. 
Meydanın etrafını kaplıyan apartıman

ların modern Türk tarzı mimarisinde ol
ması istenecektir. Bu apartımanlarm ka
pı, pencere vesaire aksamı Yenıcamiin 
kapı ve pencereleri tarzında olmasına 

dikkat edilecektir. 

lntaat kalfaları mü takil iş 
yapamıyacaklar 

Belediye fen heyeti tarafından inşaat 
mühendislerinin vazife ve rnes'uliyctle
rine dair hazırlanan talimatname Şehir 
Meclisinin nisan ayı toplantısına sevkedi
lecektir. Bu talimatname ile inşaat 

mes'uliyetini inşaat mühendisleri ve mi
marları üzerine alacaktır. Kalfalar müs
takil inşaat deruhte edemiyecektir. 

Poliste . 
Bir gazete müvezzii denize düştü 
Kocamustafapaşada oturan gazete mtl -

vezzılerinıie:ı on beş ya.şlarmda Nihad gauı -
te satmak üzere Kadıköy vaj.luruna girerken 
a}ağı kayarak denize düşmüşse de civardaki 
sandalcılar tnr.ı.!ından Jı:urtanlmıştır. 

Otomobil kazalan 
Vatınım ll:ülmln 1datesindekl 831 numa

ralı tramvayla şoför Mahmud tara1ından 

kullanılan 40 numaralı Tekirdağ plakalı 

kamyon Döıdüncü Vakıf han önünde çarpış
mışlardır. Her 1kis1 de ehemmlycUI surette 
hasara uğramıştır. Kazanın kamyon §Oförü-
nün seyrüsder nlz.amlarına ademi riayetin
den ileri geldiği anlaşılmakla şofor hak -
kında tnkföatı kanunlyeye tevessül olun -
rnu~tur. 

* Şoför Alinin idaresindeki 2530 numa -
ralı taksi otomobllJ Köprü üsttlnden geçer -
ken Felemenk t.üttln deposunda çalışan 23 
yaşlarında Remziye 1sm.lnde bir kadına çar
parak baca~ından yaralaml§. şoför yakalan
mıştrr. 

* Şoför S:.\lmln 1darcslndek1 2710 ve §0-

för Alinin kullandığı 2629 numaralı taksi o
tomoblll ~!'l nras1nda Galata. köprüsü üstün _ 
de bir çarpışın:;. olmuş, otomobiller boş ol -
duğu için nütusca bir zayiat olmamış, oto -
moblllerln her iktsl de muhtelit yerlerinden 
ha ra uğramıştır. 

İki sıvacı ustaaı b~ metreden 
yere düştüler 

Beyoğlunrta İstlkllU caddesinde bir bina : 
nın tamir tşindt! çalişan Mustafa ve Nlko is-

mindeki lkJ sıvacı ustası 5 metre irtifadan 
yere düşerek, her Udsl de vücudlertnln muh 
telif yerlı..rl:ıden yaralanmışlar ve berayl te
da vl Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlardır. 

Bir kadının kolu kırıldı 

Üsküdnrlia Solak Sinan mahallesinde o
turan 28 yaş!nrında Memduha evinin mer -

Hazinei cvr?.kda tarihi eserlerin tas dlvcnlerinc!cn inerken ayal:ı kayarak düş -
nif muameie!-ö: devam etmektedir. Fer- müş, sol kolu kırılm~tır. 
man, muahedeler vesair vesikalar de - Yangın baılangıçları 
virlerine göre ayrılmaktadır. Memleke- Kadıköyünde Yoğurtcu park caddesinde 
timize gelen ve Türkçe bilen bazı ec - Nimet,Asmlnde bir tadına aid nhşab evde, 
nebi alimleri de hükumetin müsaade - Balatta Süreyyapaşa mensucat tnbrikasuı -

sile icab eden vesikalar üzerinde ted -
kikler yapmaktadırlar. 

SON POSTA brt ı~ 

Ankara - İstanbul Kuruçeşme cinayeti davası 
tayyare seferleri Babası ile kardeşini öldüren katilin anası oğlunıl 

N• · b l bilekleri kelepçeli ola rak iki jandarma arasında 
ısanda aş ıyor görünce bayıldı ve şahidlikten feragat etti 

Ankara ile İstanbul arasındaki tayyat"e 

1 

seferlerine avbaşından itibaren başlana- Adliye koridorları dün acıklı bir b:ldiseye 
w sahne ohm!(, ayni sahneler az .sonra Ağır -

caktır. &>ferler her sabah ve akş..~ı ya• cez:ı mahkeınesınln salonunda da denm et-
pılacaktır. Pazar günleri İstanbul ile An· mlştir. 
kara arasında tenezzüh seferleri ihdas e- Saat üç mla.'"lnda mahkeme koridorunda 

gittiklerini. suçluda tehevvür gördukleri 
tabancayı bir s;, ndık içinde bulduıda 
söyledıler. 

Duruşm'l., diğer şahldlcrin celbi için t 
edildi . 

dilmesi de muhtemeldir. İstanbul tayyare 1 bırdenbirc bir bdın çığlığı duyulmuş, buna Otobu··s davasın" 
istasyonu müdürü AbduUah seferler et- mevkullann sırasından haykıran bir ses ce-

f d d. ek ·n k _ A k vab vermlşUr: 
ra ın a ır ti er alma uzere n ara- - Kor'<l'T'a anne! Burası adalet kapısı - Du··n Je Jevam 
ya gitmiştir. dır. Hnklknt ortaya çıkar. Uj U~ 

İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul ara- Bu, oğlunu kelepçeli gorilnce heyecana E' Jl•l' Jl• 
srnda ihdaı: edilmesi mevzuu bahsolan duşcu, ağla'!'11ıya, hnylormnğa başlıynn ana- U ı U' 
tayyare pos1alannın ne zaman başlıva- sını teseıııvc çalışan b:ı.ba ve kard~ t.awt. ~ 

• d . h -
1 
~ .

1 
• k Zekinin se .. ldlr. Otobüs münaknşasından çıkan dil~ dt' 

cagına aır enuz ma umat vcrı meme - Nlhnyc..t fhtlyar ana bitab düşerek bayıl- AsJlye ı inci ceza mahkemesinde diln de 
tedir. İzmir ve Adana tayyare istasyon- mış, tnzill:ıt teminine çalışan polLs memur. vam edllmlştlr. 
1az:ının inşası ikmal edilmek üzeredir. lnn ve jan<bnn.alar suçluyu anasından u - Duruşm~ Tan gazetesi muharrtrl ibr ~ 

zaklaştır.nışlar, sükunet avdet etmışttr. hlm Hıikkmın şahJd olıırnk dinlen.'!lesile 
Az sonra, mahkemeye alınan Kuruçeşnıe lamıştır. , 

clnayetı !!llllnln arkasında lkl Jandarma, Şahid telefonla randevu alarak. A vnl f3.l, 
Jki polis memuru hazır bulunmu~r. yerin mu:lycnehanesfne gittiğini, konuştu~ 

Şahid olarak celbedllen Zekinin )htlyar lannı, Br.yeıln: 

anası Emi~tı Zahide ayılt.ııarak. U:1 kişlnln " - Ahmed Emlnl blr arkadq vası 
kollarında şahid mevkllne get.ı~tir. Beyoğlund:ı bil" yerde tanıdım. RuhSll 'fY. 

İhtiyar tadın reisin suallerine munta - otobus almnk için verdlğlm 1000 llraYl ı 
zam cevablar Tercmlyor, gayrltnbll hare - ldarehnncsinc glderek, Yalmana dört § 

Belediye ile Haliç vapurları şirketi a- ketler yapıyordu. Birdenbire gene tehevvüre huzurund:ı yerdlm11 dediğini, söylemlştfr. ~ 
rasındaki ihtilaf gittikçe büyümektedir. kapılarak, bağırmnya ağlamıya başladı: Avni Eayer bu şehadeU knbul etınettıl 

Haliç şirketinin 
Belediye aleyhine 

yeni b · r davası 

Bir taraftan Beledıye, muvakkat işletme - Aman, beni aftedlnlz. Bir şey diyemi- demiştir ki: 
yeeeğim. Beni bırakın" Allahqkınıza bıra - - Bu ç.abldir. Tan gazetesinde çalışU 

iclaresinı daımi işletme haline ifrağı ta- kın_ Sonra, buraya tabut getirtlrsinlz .. Ahi esklclenbcr! bilirdim. Benimle mülCıkllt '1'~ 
savvur ederken, diğer taraftan da, şir- Evlii.dım. Ma:mrdur o, affedin. onu ben af- mrı.dı. Avukat Nuri ne arnlannda bir ıı:ı. ~· 
ket, hukuk mahkemesinde, Belediye a- !ettim .. Allah da afledecektır. ret davatı vnrdı. Bunun için, Nurtnln d 
leyhine yeni bir da\·a daha açmıştır. Şir- Böyle çılgın gibi dovünen, a~lıyan ana - dan teragatıri rlcn makaadile, bana t 
ketin davası, Belediyenin, şimdiye kadar- nın ell_ndclci istidayı mübaşir alarnk, reise mlştl. , 
k. h 

1 
.... k d" . ·a - t verdi. J.stlıb okundu. Mealinden kadının §e- Bundan sonı-n Akşamın yazı işleri JJ1

11
, 

ı ası at ve temettuu, en ısıne aı yuz- ı hndet edemiycceği ve ifadesinin okunma - dürfı Enit T:ıhslnle Akşam muharrirler ı:ı , 
de sekiz hisseyi aldıktan sonra, şirkete sını lstemecHğl anlaşıldı. den Mustafa Ragıb şahld sıfatııc dinlen 
vermesi iddiasına rnüsteniddir. Şirket, Mnhkemr bu talebi kabul ederek, Emine mlşlerdir. , 
ayni zamanda, kendi vesait ve gayri zahide şehadet etmeden dışan çıkanldı. . ŞahldlE'r protestonamcnin çekildiği ıııcllf 
menkullerinin tamamen şirkete devrini Bundan roma içeri blr başka tahld, mü- şam Bay<'rlc telefonda görüştüklerini, 6~ . . teaklben suçlunun geçen celsede babasını a- tablblnJn 1000 Urayı Tan gazetesinde, d , 
de ıstemcktedır. sıl oldür~n olduğunu iddia ettiği, kardeşi şahld huzurunda. verdiğini söylediğini, soıı , 

Halbuki, Belediye de, vapur ve iskele- Sıddık alındı. Suçlu kardeşini görür görmez ra Mustafa Ragıbın muayenehanesine g!d: . 
leri tamir ettirdiğini, birçok masraflar tehevvüre kapıldı. bağırmağa başladı: rek, Avni Bayerin bir resmin! aldığını, ı; ~ 
yapıldığını bundan dolayı da Belediye- - Bu adam fahld değil, bizzat ~ilerim - rek bu rı>sr:ıin, gerekse mfillikatın gıı"et 

. . ' ~ ' dlr. Onun yert <kendi sırasını gostererek) neFedlldiğlnl söylemişlerdir. ~ 
nın şırketten alacaklı oldugunu ve bu a- burasıdır. Avni B:ıyer bunlan kabul etmemiş,/.~, 
lacağm ancak 939 yılı sonuna kadarki te- Suçlu yatıştınldıktan sonra dlnlenen şa. gazetesinin esasen kendi aleyhinde yıız~ 
mettüle ödenebileceğini iddia etmektedir. hld şunln~ anlattı : nı söylemiş ve Ahmed Eminle, Enls Taıısi 

Haliç vapurları şirketi bütün bu me- - Vak's olduAu zaman uykudaydım. An- hJSJmlıAmı ileri sürmüştür. • , 
. .. .. ' nem ve Münire ismindeki akrabamız uyan- Reisin sunu ilzerine, Ahnıed Emin \"jl] 

selelerı goruşmek ve karara bağlamak dırdılar, hAdiseyt blldlrd11er. man bu karabeti şöyle anlat.nıştır: ıı 
üzere; heyeti umumiyesini, 17 martta Derhal kalktım. Bu sırada, ytlztı gözü kan - EnLs Tahslnln validesi üvey anıc:ıJll 
fevkalade bir içtimaa davet etmiştir. Bu içinde Zeki içeri glrdL Elinde tabanca var- kızıdır. t' 
içtimaın pek hararetli o)acağı tabi""'' q_ dı · Seni vurayım mı, diye bağırdı. 8ftk0nete Şahid VAIA Nureddin gelmemt.ştı. ;Mıı~ 0 
dilmektedir. davet edici rozter söyledim. Blrllkde dı.şan me bir Ura p!lra cezaslle teczlyeslne, 1hZ11rt, 

çıktık. Bent de vurmasından korkuyordum. celbine ve dlğer şahJdlerln dinlenmesine gj 

Ticaret işleri: 
ispirto ve kolonya fiatları 

Bu ayın on beşinden itibaren ispir
to fiatlarmın kiloda 50 kuruş kadar u
cuzlıyacağı ve her isleyEne satılacağı 
hakkında Vekiller Hey'etinin bir ka -
rarnarne hazırladığı malwndur. 

Harcıfüern olan ve en fazla satılan 
200 - 350 kuruşluk kolonyaların kilo
sunun da, ayın on beşinden sonra 140-
220 kuruş arasında satılması lazım gel
diği tabii görülmektedir. 

Halbu~i, bazı büyük kolonya amil -
leli diğP.r kolonya maddelerinin ucuz -
larnadığım ileri sürerek, kolonyaların 
ancak yüzde on nisbetinde ucuzlaması 
mümkün olduğunu söylemektedirler. 

Büyük ko'onya fabrikatörleri bazı 
temennilerde bulunmak üzer-e İktısad 
Vekaletine müracaat etmek için, ara -
lannda 1:-.ir toplantı yapmağa karar 
vermişlerdir. 

Frank düıüyor 
Frans&daki kabine buhranı haber -

leri üzerir.e frankta başlıyan sukut de
vam etm~ktedir İki gün evvel Londra 
borsasında bir sterlin karşılığı 155,68 
frank iken, evvelki gün 157,18, dün de 

Komşuya kaçtım. Ben, sllah seslerini duy - rar vennt,tlr. _./ 
madım. 

Kendi ka.I'aatı sorulunca, şahtd .müne de- Toplantılar : 
vamıa: 

- Zeki öted~nberl buhranlar geçirirdi. Şişli Halkevinde konferans KendisfnA deli nazarlle bakardık. Bir kere 
bana slUih atmıştı, bir kere de baltayla ü -
zerime yürümüştü. Bu hMlseyl de tehevvü
re kapılarak ıapmı.ştır. Babasına vasi ol -
mak istiyordu, o da vaaı yapsam da Radiyi 

6t 
Ba ak~nm saat 21 de, Şl.Jll Halkevif~ 

doktor N!y.1'.zl Ali tarafından blr konfe • 
verilecekt.ır. Bu konferansın mevzuu '~ ı 
cuklnrda difteri hastalığı ve korunma. 
relerb dlr. yaparım, seni 1ııpmam diyordu. 

Dedi. 
Bu sırada tekrar tehevvüre kapılan suç -

ıu: 

- Bu ad1Lnl zabıtaca müsecceldlr. Knsa 
hırsızıdır. Haklkntı llfm ediyorum ben- HA
dlseden b!r batta evvel babasını aopayla 
dövmüştü. Bu adam babasının serveUnden 
feragat. etmlftJ.. Şlmdl yiyor diye haykırarak, 
kardeşinin &özlerini kabul etmed.L 

Konferans J. 
Kadıköy Hrukev!nden: Bu akşanı ~.J 

21 de Evlmlz snlonundn Muvaffak tJJY.ıı 
(Uludağ kış sporları) tsimll proJekslyonl11 

konferans verecektir Konferansa herke 
leblllr. 

K onser 
Bund:ın ronra polls komiseri LQtfü ne Kadıköy Halltevlnden: Yarın akşatıl 

diğer polis memurlnn tahld olarak dlnlen - 21 de Evimiz salonunda Leman Durn rıf 
diler. Vak'a olduktan sonra hlidlse yerine konseri verrcektlr. Konsere herkes geıe. .................................................................. 

VILDIZ SİNEMASINDA 
Bugün bütün dünya genç kızlarının model i ttiha~ 
ettiği DEANNA DURBIN'in büyük muvaffakiyet• 

3 MODERN KIZ 
Fransızca sözlü 

lmın buı.;unkü rayıcıne gore, Fransa - BnyOk ihti lal - Hnrb - Heyecan ve aşk fılml 

Güzel San'atlar Akademisi 

d:ı iki küçük yangın başlangıcı olmuşsa da 
her ikisi df' büyümesine meydan veriline -
den söndiiriılmüştllr. 

1.5~ frank .. oı~u~u~ .. Şu h~.saba ve ster-r TÜRK &i NEMASINDA • 

da kabine buhranının şayi olduğu iki 1 s T 1 K L A L r E D A 1 L E R 1 
gün içinrlc, frank, 4,04 7 kuruştan 3,85 

G üzel St>.n'atlar Akademisinde bu 
sene yapılan inşaat ilavesine .CO bin li-
ra sarfediJmiştir. Bütün atölyeler gü -
zel bir hale konulmuştur. 

9 38 rn:ıli sene büdcesile de Akade

minin daha rni!kemmel bir hale geti -
rilmesine çalışılacaktır. 

DOÖUM 
Muhtel'' İl Ye İl<:elerden yazılar l az:ın 

gazetcml:-ln yazı ynrdımcılanndan o~reı -
men Sabrl Tumkor·1a ~i ogretmen Ncdımc 
Tümkoı un h:r E>rkek e\lfıdları dunyaya gel
miş ve ndına da tBaskın Bora\ konmuştur. 

Baba!i• gıbl B;u;kın Bora Tilmkonın da 
Son Po tn yazıçılnnnd:ı.n olmn mı dUerız. 

Şehir işleri: 

Hamamcılar An karaya hey' et 
gönderdiler 

Şehir Mt>c!isi hamamlara verilecek 

suyun m et re mik'abını 15 kuruştan 1 O 
kuruşa indirmi.~tir. Hamamcılar yeni 
tarifeden mcm:ıun kalmamışlardır. Su 
yun ancak metre mik'abı üç veya dört 
kuruşa verildiği takd.rde harnamcılık
da kar temirı cdilebi~ceği iddia olun
maktadır. H~m~m1c1lar Cemiyeti, ken
di noktai nnnrlarmı aliıkadar makam
lara anlatmak üzere iki kişilik bir hey'
c ti Ankar&ya yollamıştır. 

kuruşa düşmüş demektir. Bu da, bir J ı (Fransızca ) 
frankda, 7 - 6 para kadar bir şey tut - Willi Birge! - Victor St11al - Hansı Knotek - Ursula Grabley 

maktadır. '--------··--------------~~ 
i PEK sinemasmda KABKABA Haftası bugün başlıyor 

DlKJ\ AT: F lYATLAHDA ZAM 

DDnyanın En BOytlk Komikleri Karşı Karşıya 

2 BÜYÜK TÜRKÇE KOMEDi FlLMI BlRDEN. 

1. ·LOR EL· HARDi 
FAKA BASMAZ (Türkçe sözlü ) 

2. • ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
(Tllrkçe sôzlU daynntlmuz derecede gOJOnçlO, 

taıdidli k omed i) 

YOKTUR. PROGRAMA BUGÜN MAT iNELERDE BAŞLAN ACAKTIR. 



Bergama Halkevi daimi j 
bir sergi açacak 

Ayrıca Bergamada bir sahş vitrini yapılacak, lngiliz 
seyyahlarının yemekleri Halkevi salonunda verilecek 

iki nişanlı genç 
sevdiklerini 

vurdular 

o a 

Sayfa S 

ryadak· pi is·t 
ğ karı tıracak mı? 

Berlin 10 (A.A.) - Hav sum: Af. cadele başlamıştır. 
(B<ı§tarafı 1 inci ıayfadaJ \p;lacak obn Plebisit i~in §imdiden mü· 

man matbuatının, Avustury.a Plebisi - Vatanseverler cebhesj, Jler ıarafa 
tine kar~ı şimdiye kadar susmuş ol - .,adcce "Avusturya» Jtelimesile Şuşniği 
ması Alman ricnlinin Viyana kabine • göster~m ;rrıuazzy,m afişler yaptırf;ıJ'uş -

B 1 d 
. . .. . ,.. si tarafında:ı alınan bu tedbire ltaf§l tır. Vatanseve"ler cephesi tarafından 

un ar an bJrı henuz nıkah duyduğu infialin bariz bir delilidir. sokakfarda bir ~ok pr<>paganda kağıd -
dairesinden çıkmıştı ve Filheık!kıı Alman mehafili Şuşniğin Jarı dağıhlmakt.adlr. :Su çephe, halh 
.. . d . . . • bu teşebbüsünü Berchtesgaden an- Şu~niğe rey vermeğe davet et 4 

uzerın e gelınhk elbısesı ln~masınm zihniyeti ile kat'iyen telif mek için bir çok hoparlörler koymuş .. 
vardı cdilemiy~eği mütaJeasındadır. tur. 

. . Bu mchafiJde kaydedildiğine göreJ Amele sendikaları da Şuşnig lehin· 
I~ (~ıırusi) - Basmahane ıstas- 12 Şubatta Hitler ile Şı.ı§nig arasında 4e bir çok mitingler tertib etmekte -· 

yonun ? ~r yaralama vak'ası olmuş, yapılan rnü'akatta Plebisitin, daha sok dirler. 
F~tma ı~ınde fakir bir kız, Şemsi is- zaman sonr<l yapılması derpiş olun - Öğrenildiğın.e göre Alınanyanın cs-
mınde bı~ !arafmdan bıçakla yaralan- muştu. AL'll'.'lnya Plebisitin şartların -mıştır_ .. Bır ı.şci kız olan Fatma evvelce dan da fe\kalfide hoşnutsuzdur. ki Viyçıne. sefiri Fon Papen, bu sabali 

Ş ı ı Vjyanaya, Krallık taraf darlannın Li -
emsı .!le ruşan anmış, fakat Şemsi ni- Kullamhm usul en vahim suiisti - d n s Udd r · eri ,. rerıc:: tarhemberg de Yukarı A-

ş~n m c mı uzatmış, bir türlü kızla mallerc yol tıça.calt mahiyettedir : vusturyaya gelmiştir. 
nıkah k1ydırmıya yanaşmamıştır. Bu ı _ :ı\föntehiblerin birkaç kere r~y-
arada fabnkadan Ali isminde bir adam lcrini kullanmıvaraklanna dair ortada Viyana 1 O (A.A.) - Linz şehri Na
Fatmay:ı talib çıkmış, hemen nikah ya- hiç bir garanti wyoktur. Çünkü Vatan _ zileri, dJıı gP.Cc pazar günü yapılacak 
pı~as:n~ da teklif etmiştir. Söz '.kesil- perverler Cemivetınin veya mümasil Plebisit şeraitini protesto eden teza -
mı~ nıkah muamelesın· e b~ı;:'Anılınış · "b hür1erde bulunmuşlardu. Naziler, lbil -;ıı -w ' bir teşekktilün hü\'Jyet varakasuiın ). - 1'-
n~~? günü fokarrür ettirilmiş, nikfıh razı Avuc;turvamn ğstiklaij 'ehinde rey bassa f'lcbisite i§tirak etmek için to -
~nu de Fatma gel~lik _elb~se:ıeri~ gi- vermcğe kafidir. nulan <yaş kaydının -yüksek olduğunu 

derga.madan. biT görünü.f ııp evl~e daires~e gıtmiştır. Nıkah 2 _Vatanperverler Cemiyeti mep- v.e Plebisit tarihinin çok yalan bulP..!". _ 

Bergama (Hususi) - Halkevi son lmulatından bir 90klarım Bergamaya merasimi yapı1ıp ~ıtt~~en. sonra Fa~- suplal'lna tVeri~en rey kullanmak :mezu- duğyı;ıu söylf?lrlektedir. 
hptığl bir çal~ma programında bir çok gelen gezginlere sntmak için bir satış 

1
ma y~nındd~ki Nkacıye ısinılih arkadaşı 1

• niyeti de bHvasıta 1>ir tazyik teşkil e - Naziler ile P~t şerefine bayram 
llıu~ . .,_ ........... ka · ı· e evme onPr en Basma ane ist syo- d B 1 d h" b" · ş · l hın" yapan Vetfı.ru:ever cephe mensupları a-

nevverlere konferanslar tevdi et _ vitrinı ynptıru.u~- rar vermış ır. .. .. nd k" . . . .. er. un ar an ıç ın uşnıg a ey • lbiştir. Sırasile bu konferanslara de _ Ayni toplantıda Bergama harabele - nu onw e es ı nışanlısı Şemsı 6nune de rey vermeğe cesaret edemiyecektiL fasında 1>azı ç2rpışmalar olmuştur. Po-
\taın edilınek"te ve halk tarafından yük rinde tecUdkat yapmağa gelen yüz ki - çıkmı.ş ve bıçakla kızı yaralamıştır. 3 - Hükfımetin 24 y~mdan aşagı lis tezabürcüleri dağıtmışttr. 
&ek alfıka gösterilmektedir. şilik İngil;z seyyah kafilesinin yemek- Şemsı ya;aıarunış.tır. Fatma hastaneye olanları PlebisitQ iştirak ettirmemesi Ö:!renildiğine göre, Naziler Yukan 
t., Son konf•ransı, orta okul tarih öğ- ]erini }falkevl salonunda yemelerinin kaldırılm.ş, tedavı altına alınnuştır. asıl nasyonol sosyalistliğe kazanıhnış Avustur:;a lıükilmeti ll<!Zdinde prot"" -
tı,. lınenıerınden Sabiha Onur vermiş - teminine karar verihniş ve salon sey- llayraldıda da hir adam ofan r.ençl"ği Plebisıtten uzak bulun - toda bulunm~Iardır. 
Ilı~ .~Aile hayatının menşei ve teka - yahlara açılmıştır. Balkevi Başkanı nişanlısını ,ru.rdu durmaktadır. ltiıulu - Kadın ve cemiyetteki mev - Fehim hususi işlerinin çokluğu yüzün- Bayraklıda da müessif iıir hlidise ol- Binaenaleyh Ahnanyada Plebisitin Halkrn yüzde 
• a mevzulu konferansı 600 kişi din - den ev başkanlığından istila etmiştir. muş bir genç nişanlısını ağır surette huku1d şamulü ">e bundan doğabilecek Yelmi6 beşi 
~tir. Hatib pek çok alkışlanmış - Bergama elektriğe kavuşuyor yar;l~tır. Bayraklıda Sakız soka- n~ti:elc_rr hakkmdtı daha ~dt -en. kaft u .,, • ' 
ll'. Bu 'ltonferanslara sırasile devam Uzun zam~ndanberi halline uğra. ğında 16 sayılı evde oturan şoför Meb- bır ihtıraz dermeyan edilmektedir. ".1.ıagır,, aıyecek • 
etlilece1.rtı·r. t "lt • Al ihtarı (Bnc::ta-fı l ;......: ~ayf-.3-) 

"' şılan su ve elektrik işi nihayet iyi bir med, dul bir adın olan Bn. Mehpare ngı erenm manya~ ~ ·.. ...u 
0 

u.ou 

la lialkevinde yapılan yeni seçim do- safhaya girmiştir. Belediye, yüzde on ile nişanlıdır. Aynı evde oturmaktadır- Lonc.?ra 1 O (A.A.) - Öğrenildiğine .Bu ~aziyette Avusturya Nazileri prDpa. 
.}'ısile Halkevi müntehiblcre bir çay gümrükler hisse.c::ile bütün belediye em lar. :Mehpare, n~nlısının malfınuıtı ve göre İndiltere hükümeti, Berlindeki İn- ganda yapmaya tabii imkan bulamıya

~l:Yafeti \'f'rr.li~tir. Evin müze ve sergi lakini karşılık göstererek belediye ban arzusu haricinde, Abdullah isminde ıgı1iz scf"ri Hcnderson'u pazaT günü ic- caklar~ . asıl .~aftar~annı teşkil eden 
olu son yı:ıptığı bir toplantıda Berga- kasından 60.000 lira istikraz ederek - bir adamın e\ine gitmiştir. ra edilecek olan Plebisit münasebetile gençlenn muzaheretındcn de mahrum 

illa nıahsnlJerini teşhir için daimi bir Al kalacaklardır. 
Bergi nçıl.mnsma ve ayrıca Bergamada tir. Bu para dahiliye vekaleti emrine Bunu haber alan şoför Mehmed, sar- man Nasyonal - Sosyalistlerinin A -
~P:Jan e! i~leri ve dokuma sanayii ına verilecek, Vekliletin belediyeler imar hoŞ olara'< tabancasını yanma almış, ve vusturya halkı ü2eı:fnde hiç bir tazyik Hükfunet taraflarlarmm söyledikleri-
-----------·-- hey'eti muntazam kanallar vasıtasile A.bdullahm evine giderek Mehpareyi icra ~emelerine lngilterenin atfet - ne göre ıse neticenin şimdiden belli olu-

ç kk 1 d b
• Bergamıı suyunu şehre getirecektir. yanına alını,, Abdullaha da eviDe gel- me te oJAuğu ehemmiyete Alınan ibü- ışunun .scıbebleri büsbütün başkadır. Bu 

ana a e e Jr Elektn"'k işi için hazırlanan projeler mcsini söylemiştir. Üç kişi beraberce .ktiınetinin ınazan dikkatini celbetmeğe .sebcblerin ba§ında Avusturya Almnnla· •) f • eksiltmcy<' konmuş, fakat, muayyen şoför Mehmedin evine gitmişleıdir. memur etmiştir. nnın kültür ve mezheb bakımından Al· 
al e aCI aSI :müddet dahilinde talib çıkmamış ve te Şoför Mebmed. Abaullaha bir şey A\'USturyada mücadele başladı manya Almanları ile tamamen aksi ter-

sisat ihale olunamaınıştL Bundan son- söyliyeceğini bildirerek evin 'Üst katı- Viyana 1 O (AA) - Avusturya, Şaş biye almış olmalan gelir. Avusturya Al· 
Bir adam hem müstakbel ra pazarlığa konan tesisata gene talib na çıkarmış, sonra yanında Mehpare -01- niğin davetine cevab vermeğe hazır - manlan Alman kanı taşırlar, almanca 
gelinini, hem de gelininin çıkmayınca, bir emanet komisyonu - duğu ha1de ıaşağı kata inerken taban- lanmaktadır. İntihaba iştirak cdece"k konuşurlar, fakat asırlardanberi mubte-

nun teşe'ltkiU ederek tesisatın ~~ ko - casını Mc-.hparenin arkasından beş defa kütlenin hey'eti mecmuasının 4 mil - lif ırkların bırleşb1derl köşe başında 
kardeş:ni vurdu misyon tarafından yaptırılması ıçın Ve ateşlemiştir. Fakat karanlıkta kurşun- yondan a~ağı olması muhtemeldir. Bü- Pnısyanm sert idaresine benzemiyen bir 

b _Çanakkale (Hususi) _ Bayramlçe knler Hey'etıne müraca~t edihniştır. !ar hedefine isabet etmemiş, Mehpare tün nazan dikkat, Plebisite karşı hu _ idare tarzına alışın!§lardır, lıunun için· 
L agtı Hacı köyünden Ali oğlu Hüseyin Vekiller Hey'eti, 55820 lira keşifli Ber korku içinde mutfak penceresinden susi bir tarzda nefretlerini izhar et _ ltlir ıki Almanlığı inkar etmemekle bera· 
llltnd gama elektrik tesisatının. .emaneten bahçeye atlayınca arkasmdan yetişen mekle ikt;fa ederek bu babtaki hattı ber A1mnnya haricinde kalmak isterler. 

~ed kızı Snfiy~ ile nişanlanmJ1itı. Sa _ yaptı_rıl~:ı.sına _arar ~ermış ır:. . n~şanlısı bir_ defa ateş ederek Mehpare- hareketlerini bildirmemiş olan Nasyo _ Pazar :günü hüklımet programı lehine t... an b;r müddet evvel göçmen Meh k t 
fi.Yeni k d . Ahın d ·şıes· 

1 
ak Şımdı, belediye, yüksek maaşlı bır yı kanlar çınde yerlere sermiştir nal - Sosyalistlere matuf bulwunakta _ ~ey \'erecek olmalarının esaSlı amili bu· 

liUsey~ . ar eşı .
1 

e . em~ 1 bao a
1
c mütehassıs celbedecek ı.-e teşekkül e - Yaralı kadın hastanededir Abd~naı. d1r. Sey.:> İnkar'ın tertib edilmış" ol .dur. 

tl:ı ının annes1 e sevışmege ş a - t k · yuk ka k · · · · '"' d - · ' -rı .. l!i ve bumt kocası Ali haber alarak dece~ olnndem~n.e taom:o= ~e- f an ttaf~ ~enlmdısım. so'kağa atarak d u~u şekı1?e, Plebisiti kabu1 etmiş ol- ister bir ıan evvel Almanya ıle b rleş-
cıoçrn M h ed "kah b" 

1 
zaretı altın a sısa P Y aş ırara muva a o uştur. Suçlu suçu- uguna d::ıır şayiaya artık hiç bir kıy - meyi doğru bulan Avusturya Nazılermin 

hpıınıena e m be ndı ın ır adan eartvvıke !anacaktır. nu ıtid etmiştir. met atfe!'lılmemektedır· Fakat Seys ş1 f d "-• l b s!llı \'e un an sonra --·· • _ •• _ .... __ • . • . • . İnkar' b . goru er 05• .... o sun. ister hükıimet ta-
l '"birlerıne gidip ge1memelerini söy _ • m u husus hakkında or - ıraftnrlannm izah şekilleri hakikate tec 

~ştir B h b 1 H"" · b lzmı'rde ı' benzı•n depo arı facı•as tada dolaşrnı şayialara rağ - vafuk etsin, muhakkak olan şu ki pazaı 
b >nı ~ıkt;7-;:,,.~. e~~l:,ış ı:yı:ıi ;; ' ' ' ' 1 n 1 n men istir. etmemiş <ılması keyfiyeti, gunü yapılacak plebısit kat'i netice ol-
u hnll ..J ·~ d"" k B . Başvekıl tarafı..~an ihdas edilmiş olan mıyacak, Avusturyanın mukadderatındt 

b .. er~en yeı,,e U5;ere ayramıç ı 11 h , h . . . "01Unda k ',; k wl u ha em es 1 u 1 m sa ay 1 d. \''17.ıyetı kabul etmış olduğuna delalet :sadece bir merhale teşkil edecektir. 
'11Qı • pusu uı:muş. ve gere og u - m a g f r 1 etmekten hali kalmamakta tı,· nışanlı•ı Saf•yeyı \'e gerekse ka- afi. . dır. Alınan Şimdilik görünen şey Vi}anaiı Rin.ı 

• 
1
le sevişpn Ahmedi çifte tüfeğile mch 

1
.:n•n Avusturyanın vaziyetine caddesinin çalgılı kahvelerinden Tuna 

Qğlt suret~e yn!"ıılamıştır. İzmir ıo (Hususl> - Temmuz 11.yı içinde ticeyi \·erm!ştt. Bu itibarla kend.lslnin ve kar~.ı gos~erm~e oAld~ğu alakayı te - ötesindeki miınferid rençper evlerine va-
Q "Yaralıbr Memleket hastanesine kal Bayrakltds, Anadolu P.etrol Şirketi depola • mucssese'lin hfıdlsede herhangi bir sun'i tak lbaruz eıt•r;ı bır ~adıse vardır. O .da, rıncıya kadar her yerde şiddetli bir poli· 

tılzn Al" d kal k . rındn on nlt.ı kişinin ölumü, bir kişinin glrl yoktur. Fon Pape!l ın yemden Viyaruıda gö - tika havası esmektedir. Söylendiğine ba-
lle tesı~ .ı . e !a. anara ceza evı - de yarnlanmaslle neUceıenen facianın mu- Ağır=:cm .mahkemesı, Karıo Sperko 11e O· :rünmesi,1ir. 
b lım edı hnı ıtır. ha kemesi, son ..ıseyle ehemmlyeUI b~ saf - - """' •• Al! '""' arasmda mevcud mu - Viyana 1 O ( A.A.) - Pazar - - kılırsa bu, payıtahtta böyle olduğu gibi 
UUt d . . haya girmiştir. Şirketin sah1b ve mes u1 mu. kavelede AI4 en.unun müdur olduğuna da- gunu ya aşağı Avusturyada ve Tiro\da da böyledir. 

ll 82 a gtzll mekteb 8Ç3n beş dürü İtnlvan tebaasından B. Karlo Sperko, lr blr kayıd hulunmam9Sl noktasında du _ "IUsevi kadım daha yakalandı tedbtz;sızllt, ntzama rtayetstzllk. kontrol et - nınca B. Sperko. Ali Meftunun ehliyetine ı- padn &eyah:ıtte bulunduğunu söy~ttr. da iki Iehlmcl vardı. Said ft Hasan n mcmek noktalarından on altı kişinin yam. - tlmııdı bulunduğunu. bilfiil :müdürlük vazı- !lah!temt' heretı, bu celsede yangının ile benzin doldur~ tenekenin Ü&1 ka_pağ~ 
~\>le ~rsa (Hususi) _ Burada, gene, rak ölmesine sebebiyet vermekten suçlu~ur. fesini cörrlQ!un!i.' hatıtı hfıkiimetimlzln pet- = mhttrunu aydınlatan daha blr nokta lelılmlemck üzere elindeki havyayı dışarıda 
h.t- tındc, ufak cocuklan toplıyarak Karı., Sperko'nun mahkemede tercume rol • benzin tutıannın 1nd1rtlmesı lkamnnı nde duıttuıtur. Şahid iradelerine ıgô - km1nnnt vr> !eh1m1 yapmak iizere depoya 
''l(.{lsatsız d • b M . k d edilen ifadesine göre. facla esnasında vazı - mütealdb vt':fıyetin Ye belediyenin daveUe re, petrOl lt"C' benzin tenekeleri deı>onun !çhı- glrm\JU. P..et' nanlsa kızgın havya !ehlmle _ 
tı.ı ı.ab crs veren eş usevı a ı • fe başında terk:hayat eden :B. Ali Meftun, rlne Alt Menunun müdür sıfaWe icabet e : de lehlmlenlyor. ondan .sonra deponun d - necek benzin teneke&nln içjne d ve 
1<1r ır·'lao.a yakalamnıştır. Bunlar, Es- olrketln "' ıMU muameleye sa!Ohlyettar derck. dl~e< kumpaQYalarea flat temıllne ~.:;,·:,.~~~n,:;101'du. ~ugUnkll °""""' dlnle- o mlldlılJ lntınk olmuşw~ """ 
~· ıda, Manula. Marin, ve diğer Es- müdürüydü. Şirketin depolarında her türlü ı·a~-ıdığt aman Ali Meftunun ltendl _ e en on ıulr yaşında Lutfii tun - Şahldlerden 6mele Febmlnln 1fades1 :ta-
qÇI} lr. Bu beş kadın hakkında tahkikatı emniyet tertibatı almıştı. Ynngın, müessif sinden ta!ll'Ult almadan t.enzllAtıı flaUı:ı sa- l:m söylc!Illştlr: elayı bütun teferrüatne aydınlatacak yazı _ 
ıı::...... tnış~ mahkemeye verilmişlerdir. bir k~zn neticesinde çıtmış ve bu elim ne - tış ynptı~mı. bu esnada kendlslnln Avru • - i!Ben -'tı>Oda çalışıyordum. Benzin ko· rett dir. Fle'hmi hli.t'liseyt şöyle anlatıyor: 
~ kusundan bütün ameleler baygınlık geçirt - - el() ~n B yraklıya bir ıvapur'la ıgelen 

bt!~ Bey - Biraz tuhaf 
~ı· 1f anuna -· 

P Ol Has
an Bey Divor ki' yordu. H~dl!>P gecesi çalışırken bana da lb:ıy benzlnter!n vapurda tesellum muamelesin -

8Z8f ' a ,, • gınlı'k ~eldi. Kendimi derhal tulumbanın ba- de bulundum. Müdür All Meftun :saat dört-
ıına attım. Başıma 'SU dökerken müdhl§ blr ıe bana dPpoda çahşmam1 emretti. Depo -
guru~tü P ~::ıfillik tşlttim. Başımı geriye çe. nun dışarıs·nda çalışırken o müdhlş infilak 

• • • Ben Fransız kabineleri
ııl tıpkı modaya »cnzetiyo-

rum .. 

- Ne münasebet Hasan 

vlrdiğinı zaman depolar alevler 1çlnde tdi. Old ı. lnfilfl'Jr o adar tesirli idi 'k1 beni bu • 
Derh:ıl kr.çtım.. lundu~um yerden aldığı gibi yirmi me~ u-

Lütflıniin babası Osman da şunlnn söy • za'-ı katlar savurdu. 
emiştir: Bir nralık Müdür All Meftunun sesini lşlt-

•Ben ~aat altıda depodaki \-azlfemdcn ttm 
ayrılnı t.:m. Henüz evde yemek masasına o- Yan1•.M, yanıyorum_ 
turncııı:ı...,, ıu.rnda infilakı işiWm. Birkaç O 2aM'\n aklım başıma geldi Bir teneke 
klka sont'!l Li'ıtrn ge1dL Kardeşi Mehmedl sn ahrak ba"Şn.tıan aşağı doktfim Yı:ınıba -
ordum, ~ıı~yoT, dedi. Mehmed blr daha Şl!!!.da d'11. thm• <lly-e bağıran Ahmed Knptnn 
döru:ıeın ~er o da facla turbanlan arn - d& ~ içinde ÇJ?1Jıııtyordu. Alı Meftun n-
ıı dayımş.. ııc1 geilr:nlştl. Bana: 

HfıdlS"Yi mfiteaklb tahldtatl Jdare ed - •Fehmi iı;er!ye kOŞ. yaral nanlarn )'&r-
Hasan Bey - Onun kadar amber B. Mecid şunları söylemiştir: dım ~. benı burada bırak, onlnr kurtulsuna 

çiOuk değı~yotfart. vTu\•'lctkatımızdan elde ettiğimiz neti _ d\)'OMU 
ceyc göre fnbrikndı:ı Said ve Hasan adlıt.rın- Mohke•nr, sağ kalan lehimci Saldln dln-

lennıesı için taatk edllml§tır. 
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I'~- Hadiseler Ka111mıda 1 

HAKARET 

E vvelki günkü gazetelerden bi· 

rinde bir fıkra vardı. Fıkra 

muharriri, Köprüden geçerken: 
- Şırak, prak, prak! 
Diye bir ses duymuş.. dönüp bakmış. 

Kıpkırmızı kesilmi§ genç bir bayan, toy 
bir delikanlının yüzünü silleliyerek ayni 
kızıl rengi onun de yüzüne • fakat çizgi 
çugi - nakşettirivermiş. 

Muharrir bu kamçı sesli tokatların se
bebini öğrenmiş.. meğer, toy delikanlı 

kadına Venüs demişmiş. Efsane malumatı 
kuvvetli olan kadın da Venüsün açık baş 
bir kahbe olduğunu, ressamların onu 
kuğu kuşu yahud da Yunus balığı şeklin
de tasvir ettiklerini biliyormuş ve diyor
muş ki: 

- Bu adam bana Venüs demekle, bir 
yanımın balığa, beynimin de kuş beyni· 
ne benzediğini söylemek istedi. 

* 
Bana kalırsa bu kadın tokat atmakla 

ı= Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Danimarkada "hizmetçi kadm,, 

mevcud değildir 
Danlmarkada ka· 
im biz.metçi adı 

Joktur. Onların f .. 
fini ev işlerine yar. 
dım eden insan •· 
dını taşıyan kadın· 

Jar yaparlar. Bu· 
ııun sebebi şudur: 
Mari Kristensen 
ı>arnın da bir biz. 
metçi kadın çalış
tığı evde çok zulüm görmüş. Bu arada 
ıene görmüş ki hizmetçiler, çalıştıkları 

evlere, elektrik, havagazı sarfiyatında is-

raf yaparak büyük ziyanlar veriyorlar. 
Tabak, ça:ıak kırarak ziyank~rlık yapı· 

yorlar. Bir hizmetçiler sendik.ası kurmu~. 

tı verenlere haksızlıklarını, i~ alanlnra 
da dürüst olmıyan hareketlerini isbat et
miş. Bugün, bu kadın, Danirnarkanın ih· 
tiram gören insanlarından biridir ve bu 
sendikanın başıdır. 

* Elbi~enin en tehlikeli tarafı 
mendil ceb:dir 

Maruf İngtUz 
doktoru Percy E .. 
gelow'a göre elbi .. 
semizin en kirli ve 
bu bakımdan sıh

hatimize en tehli· 
keli tarah mendil 
koyduğumuz cebi· 
mizdir. Bu ceb, 
nezJe nakletmek 
noktasından bir 

Fazla mültefit 
Erkekler .• 
Ankarada oturan bir genç kadının 

fikiyeti fU: 
c- Yeni evlendik, yekdiğerimui se· 

verek evlendik, sıhhatteyiz, paramız 

var, mes'ud olmaklığmuz için hiçbir 
mania mevcud değil. Fakat ben azab 
içindeyım. Hangi eve misafirlile git· 
sek, hangi salonda buluşsak kocam 
derhal rastgeldiği ilk kadınla mülata
faya d3hyor. Kur yaptığı kadınların 

sayısı neredeyse Jiiril teşkil edecek. 
Kendisine henüz bir şey söylemedim. 
Fakat neş'em kalmadı, ağlıyorum, tey
zeciğim beş aylık bir geline yardım 

et.ıı 

* Bu genç kadının feryadı beni telaşa 
düş!irmedi, içinden ıztırab taşan cüm .. 

leler arasına sıkışmış tek bir kelime 
vardır ki gönül işleri ile uğraşanları 
bu gibi vaziyetlerde müsterih etmeye 
yetişir: Genç kadın kocaSJnın kur yap. 
tığı kadmlann neredeyse bir sürü teş• 
kil edecek kadar çok olduğunu iÖylü· 

1 
Bira koyunların sıhhatı için 

pek faydahdır 
Bundan birkaç 

sene evvel Ameri· 
kada büyük bir 
kuraklık oldu. Ot-
suz ve susuz kalan 
hayvanlar sürü SÜ· 

rü öldüler. Bu ara· 

da bir çiftçinin hatırına hayvanlarına, r;u 

bulamayınca blra vermek geldi. Bu çtft-

çin!n e:i.inde binlerce galon bira vardı. Bu 

tedbirin neticesi şu oldu: Hem hayvan· 

lar ölümden kurtuldular, hem de bir 

ı madığına karar verdi. 

I 

yor. O halde çocuğum korkulacak bir 
~ey yok demektir. 

Bazı erkekler ya yaratılış neticesi, 
yahud züppelik eseri olarak zendost 
görünnıf'k isterler, fazla sokulganlık, 
fazla hoşsohbetlik yaparlar, ekseriyet
le kelime kalblerinden gelmez, dille· 
rindcdir, söyledikleri dakikada unutur
lar. Onlar için muayyen bir yüz, mu· 
ayyen bir isim, muayyen bir karakter 
yok, sadece frenk tabirile galeri, dinli
yenler, muhit, seyredenler vardır. Bun. 
lardan zarar gelmez. 

Bazı erkeklerde kur mevsim mev· 
sim, zaman zaman muayyen bir kadı· 
na hasrederler, kur yaptıklannı da sak
larlar, çok uslu kendi halinde görünür
ler. Bunlardan korkmalı. 

Bununla beraber henüz evlenmiş bir 
genç kadının kocasını her kadınla mü· 
latafa halinde görmekten eza duyma-
61111 tabii görürüm. Yapılacak şey ba
s.ittir: Mutad sokulganlık ve sevimli· 
llğini?.Je bu vaziyetin sizi üzdüğünü 
söylemekten ibarettir. Ümid ederim 1 
ki tekrar etmiyecektir. 

TEYZE 

SON POSTA Mart ıı 

. 
Fransız zindanlarından dönen iki masum Türk çocuğunun hatıraları 

(•) Bayan Fikriye bugün, Sarıyer ilk 
mektebind~ muallimlik etmektedir. 

( .. ) Bay Fazıl, şimdi, Tıb Fakültesi 
muhasebecisidir. 

il 

Fakat az evvel bana:· 
- .. Dur!> 
Diye bağıran bu adam, başka bit 

türkçe kelime bilmiyordu. Bu iti 
bana 6Öylediklerini anlıyamıyordudo 
ıeyler söyledikten sonra durup 
bakışından. bir sual sorduğu, ve 
beklediği belliydi. Bir anda, olanca 
zamı zorladım. Ve bildiğim dört ke 
bulup bir araya getirerek liian 
ğimi anlattım. 

Suratıma vuran nefesi ispirto )Cf 
muhatabım, evveli parmağile bana 
dimi gösterdi ve: 

- Rovolver! dedi 
Sonra iki avucunu dua 

ve avuçlnmı: 
- Ver! demek Uter gibi kendi 

ne doğru çekti. 

Bu işaretler, muhatabımın makSI 
anlamama bol bol lifi gelmişti: Bu 
riye, o zamanki meşhur tabirile ctırll' 
yani silah toplamıya çıkıruştL Bendd 
ıilahlanmı kendilerine teslim eımeıol 
tiyorlardı. Fakat Dramalı bir Türk 
kanlısı 6ilahlannı yabancıya teslim 
bilir miydı? Gözlerimin önüne, ba 
merd ve temiz yüzü geldi. Bana, kfJI' 
lir kaç defa: 

c- Evliıd demişti, at, avrat, siltht 
delikanlının namusudur. Onlan 
dan evvel kimseye verme!ıı 

O anda, bu nasihat i.lihi bir emlt 
ruhuma hükmetmişti: 
Muhat.&blarıma evvell, el işare 

üzerimde silah bulunmadığını anla 
istedim. 

Boyanan 1 iki ahbab çavuşlar: ------------- 1 

• 1 
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Avrupa sulhünün 

------------------
ilkbaharında mıgız? 

Fakat }{oma, Beri in ve Londradaki havadan fazla - .d 
d.. · ı· umı e 
uşmıye ım, gök daha çok kereler bulutlanabilir 

lrnparator ölmüştü. Katherine Schratt ıztırab içinde çırpınarak ölünün ocasına 
gidiyordu. Tam kapının önünde Saray Mareşali kendisini durdurttu. Artık 
sarayla alakası kalmamışh; içeri giremezdi. Mareıal bunlan söylerken kapı 

açıldı ve yeni lmparator, genç kadına içeri g~~si için kolunu uzatb 

Yazan: Muhittin Birgen 
Lord Perth Romaya vardı; elinde mü• 

zakere t"dilecek meselelerin bir listesi ve 
cebinde de bu liste üzerindeki meselele
rin müzakeresi metodlanna aid bir sev· 
kulcey§ ve tabiye plim var. Buna muka· 
bil, İtalyan hariciye nazırı ve onun arka
sında, kayınpederin haı.ırladıklan liste· 
ler ve müzakere planı bulunuyor. İngil· 
tere ile İtalya, beklenilen ve son dakika· 
da etrafında büyük bir fırtına koparılan 
müzakerelere başlamak üzere bulunu• 
yorlar. cBu müzakerelerin neticesi ne o
lacak?:. Bütün alemin zihnini de bu me
sele işgal ediyor. Harb ve sulh, dünyanın 
mukadderatı, bir dereceye kadar, bu mü· 
zakerelerin neticesine bağlıdır. 

-a-
Viyanada Rivgstrasse ve J'rater 

ile kızı dairelerine çekildiler: Başlan ağ· 
rıyordu ve yemek soğudu. 

F'ransuva • Ferdinand Viyanaya dön • 
mek üzere derhal trene bindi, fakat yal
nız dönmüyordu. Sophi Şotek de kom • 

da hanr bulunmak istemediği takdirde 
yapılacak tek. feY 'ölmekti ve o da ölü • 
yordu. 

Müzakereler gizli cereyan edecek ve 
bunların gıdışleri hakkında, günü günu· 
ne malıirnat almak kolay olrnıyacnk. Fa
kat, hazırlık devresine aid hfıdıseler, ce
reyanlar ve tahminler hakkında, bizce 
şimdilik bir fikir edinmek kabildir. 

* Muhakkak olan bir hadise var: lngtJ. 
tere bu müzakereye memnuniyetle ve 
•anlaşmak nlyetiıt ile gidiyor.Bunu birçok 
alametlerden anlıyabiliriz. Mesela, Lon· 
drada bulunan büyük dünya gazeteleri 
mümessilleri umumiyetle bu intıbaı taşı· 
y~rlar ve gazetelerine böyle yazıyorlar. 
Gazetecıler çok şey bilmezler. Fakat, !i
yaset meselelerinde burunları gayet has-
sastır: her kokuyu iyi duyarlar ve ekse· 
riya yanılmazlar. 

Evvelki gUnkD ve dUnkD 
kısmm hUIAsası : 

1885 de Ra' Çan s tinci Aleksandr, A
l'lıstur:ra • Macaristan tmparatoru Fran
IUva Jozcf'1D daveUDl ubul ederek Mo
bvia'nın kü~uk blr kuab~na geliyor, 
burada rcülce!lef bir müsamere veriliyor, 
Dıüsamereyc Viyana Şehir Tiyatrosu san
t.tkarlan da cellyorlar. Bunların içinde 
katherlnf' Scbratt ismiDdc genç, güzel bir 
•kt.rıs de vardır. Bu • ıctrts imparatorun 
bauı.rı d1kkatın1 celbed.iJor ye aşk roma
Jıı da böyle ba.şlıyor. İmparator kendlsile 
konuşuyor, s:ıraya davet ediyor, İmpara -
tor llf' arUsUn miilflkaUan sıklıışı -
)or. Bir müddet sonra Cchocnbrunn 
Barayı yanında genç artı.sı blr vlllii tutu
Jor. FransllVR Jozef de ber sabah saat 
1.5 d:ı sarayın metruk bir kapısından çı
karak bu YillAya girtyor, beraber kahvaltı 
tdlyorla.r. 

Ka~valtıdan sonra beraber çıkıyorlar. 
Pa~k\la gezıntyorlar. Bu arada Emniyeti 
'l1ınumlyf' MüdlrlyeU .ıYU memurlan im -
1>3.ratoru datma göz önılnde tutuyorlar. 

İmparator 18 saat. durmadan çalış -
llıakt.adır. Bedbahttır, karısı Avrupa şe -
hırıerlni durmadan geziyor, oğullan ha -
Jırsız çıkmıştır. Fakat. buna rağmen im • 
Para•.or yılmıyor. Bazı rünler çalışma o -
dasında !tt kl$Ullı:: yem~t hazırlanıyor. Bu, 
bnparatorun Kathertne ııe blrllkde ye • 
lllclı:: l'emesı demekUr. 

Kat.herine çok müşnt, 1J1 yürekli, te -
ıınlı blr kadındır. Faklı sablUerln evıen
lhelerlnde imparatoru yardıma sevke • 
der, saray müstahdemlnine bayramlarda 
be<ııyeler datıttınr. Bir aralılr. Vellahd 
l'ranso~ • Ferdinand'ın da evlenmesinde 
tn büyf.ll: lmll oluyor. 

(Ya:ı deuam etmektedir) 

""""""' ~r ilkbahar pazarının sabahı Avus -
d· a veliahdi Arşidük Fransuva Fer • 
~a?d Rusyaya gitmek üzere trene bin· 
lid~tı ve Petersburga vardığı günde ar· 
Ua UŞes Maıi-An ile nişanlandığı resmen 

n edilmişti. 

partimana binmiştL . 
Prens ve genç kız meselenin neticesi 

üzerinde endişesiz değillerdi. Çünkü ha· 
reketleri göze çarpmaktan hali kalma • 

mıştı. 
Viynnaya varıldığı zaman ortaya bir 

sual çıktı: 
- Nereye gidilecekti? 
Prensin sarayına mı? .Bu takdirde skan-

dal derhal patlak verecekti. Otele mi? 
Hikaye bir vodvil halini alırtak istida • 
dını gösteriyordu. 

Sofiye bir ilham geldi, şoföre: 
- Glcırjettegasse sokağı, numara 9, ad· 

resini verdi. 
Katherıne Schratt'ın köşküne gidiyor

lardı. Orası sığınılabilecek yegane ilti -
cagahtı. Katherine iki sevdazedenin da -
vasını müdafna ctınck cesaret ve kuv • 
vetine malik olnbilirdi. 

Sofi üç gün Katherine'nin köşkünde 
kaldı. Arşidükün avukatları veliahdin 
kral hanedanından olmıyan bir .kızla, he
le arşidüşes İzabelin refakat kızı ile ev
lenmesinı bir türlü aklına sığdıramıyan 
imparatorun muannidane mukavemetini 
kırmak için beyhude yere uğraştılar. 
İmparator mukavemet etti, hatta So • 

fiyi m:safir ettiği için Katherineye bile 
kızdı. Bu hal üç gün sürdü. 

Dördüncü gün Katherine taarruza geç· 
ti. Sabahleyin erkenden Schcenbrunn sa· 
rayına gittı ve geldiğini haber verdir -
meden doğruca imparatorun çalışma oda-

Bir çok gilnlerdenberi son nefesinin 
yaklaştığı söyleniyordu fakat ölümün 
yaklaşması Fransuva Jozefi çalışma a
detinden vazgeçirtmemişti ve bu ikinci 
teşrin ayının sisli günü öğleye doğru bü· 
tün ailesi efradı bitişik odada toplanıp 
alçak sesle konuşurlarken o hümma ile 
sarsılmasma rağmen yazı masasının ge· 
l'isine oturmuş kabine şefi Baron Schi • 
essl'in raporunu dinliyor resmi bir vesi· 
kanın altına sonuncu imzasını atıyordu. 
Baron Schiessl çekilmeden evvel: 

- Sir dedi Matmazel Schratt size hür
metkarane tazimlerini yolluyor kendisini 
kabul edip edemiyeceğinizi ;goruyor. 
İmparator hayatında sonuncu defa o

larak muva!akate delalet eden bir jest 
yaptı fakat hemen fikrini değiştirerek: 

- Matmazel Schratt'a teşekkür etti • 
ğimi söyleyiniz bugün gelmesin, beni gö • 
nirse hüzün duyar.. Bir hastanın ıztı • 
rabları ... Hayır onu bu acı manzaradan 
esirgemek lazım-

Ve o gun Fransuva Jozef öğle yeme • 
ğine dokunmadığı gibi ,Fransuva Joze
fin o kadar tatlı günler geçirdiği Gloriet· 
tcgasse -sokağındaki köşkünde Matmazel 
Schratt da yemeğine el sürmedi. Haber· 
ler fenalıkta renklerini gittikçe koyulaş
~ırarak yekdiğerini takib ediyorlardı: Ma 
Jeste Papanın vekilini kabul etmişti. Fa
vanın vekili Papanın takdislerini getir • 
mişti, Majeste günah çıkarmıştı, Majeste 

ı d' d • d . ş m ı a.gm ı, emır zabiti Majestenin 
~anındaydı, Majeste uyanmıştı, şimdi ve
hahd ile konuşuyordu ve nihayet Ma • 
je:Steyi tekrar yatırdılar, dalgın nazar • 
!arla bakındı, nabzı gittikçe ağırlaşıyor
du. 

En sonra akşam 9 da telefon çaldı-

sına teveccüh etti. Bu ziyaret imparato· 
ru şaşırtmıştı. Fakat canı sıkılmış mı idi, 
sıkılmamış mı idi, belli etmedi, nazikane 
bir kaç cümle söylemiye koyuldu. 

Katherine imparatorun sözünü derhal 
kesti ve muhatabının gözlerinin içine ba· 
karak şu sade suali sordu: 

- Majesteniz yeni bir Mayerling fa • 
ciasının vukua gelmesini mi istiyorlar? 

- Majeste Allahın verdiği sükıinl~ e
bedi uykusuna dalmıştır, dediler. 

Londrada Bay Eden'in gürültülü isti
fasından ve nümayişlerden, parlamento
da :nuhalifler tarafından yapılan şiddetli 
tenkidlerden ve sual ve cevablardan son
ra, bizim meslekdaşlar:ın söyledıklerine 

göre, ı.akin ve hatta memnun bir hava 
hasıl omuştur. Bir kere bütün hükumet 
t3raftarı matbuat, bu müzakerelerın baş
!amak üzere olmasından dolayı memnu· 
niyet gösteriyorlar ve hükumeti bu mü
zakerelerJ bir neticeye bağlamaya Jruv. 
vetle teşvik ediyorlar. Ondan sonra, mu
hafazakarlara mensub olup Eden tarafı· 
nı iltizam eden, yahud hükumete karşı 
daha s~rbest bir mevkide bulunan gaze
teler bıle, Jlmdi işlerin böyle bir cereyan 
~lmış ol~asından memnun görünüyor· 
ıar. Hatta en garibi fUdur ki, şimdi, •· 
~ele fırkası gazetesi olan Daily Herald 
bıle bu müzakerelere karşı dostane bir 
ta\"ır almıştır. cBiz, diyor; İtalya ile mıl· 
zakereye aleyhtar değiJiz. Ancak bu mü· 
zakerelerin adalet ve sulha hizmet d 
c k b. uh e e-e . ır r içinde cereyan etmesini is-
terız .• 

Daily Telegraphe gazetesinin memnuni· 
y~tle kaydettıği malumata göre müzake
reler Romada da b- -k b' uyu ır memnuniyet 
h.avası uyandırmış ve sür'atle müsbet ne
tı~e ı.lınacağı ümidlerini kaydetmiştir. 
Dun bu meselede hükümete karşı vaziyet 
almış ol~n bu gazetede bugün göze çar
pan ~cğışme de dikkate değer. cMüzake· 
relerı~ çabuk ilerlemesi için yegane ma
nia, ~ıyor, İspanya meselesıdir. Fakat, bu 
manıanın da bertaraf edilmesi ümidi . 
k tı'd' erı uvve ı ır .• 

lngilteTenin, Beri&. • Roma mlhvemd 
kırmak iizere lıalya ile anlClfma.ya 

çaZ~acağuıı JIC&ZG• Churchill 

rağmen, o kadar güzel ki insaıı kendisini 
sulhün ilkbaharında zannedecek? 

Gerek Londrada, gerek Berlinde dost
luk güneşi parlıyor ve ümid yeşilliği yük
selip duruyor! 

İngilizler, İtalya-yı Almanyadan ayır
mak, Berlin • Roma mihverıni bozmak 
gibi bir siyaset taJtib etmedikleri hak
kında mütemadiyen teminat veriyorlar 
Bıla~is, dostluk ve anlaşma müzakerel~ 
rıni iki tarafla da birden idare etmek ve 
a~ni ~anda iki tarafla da beraber yü. 
rumek fıkrınde imışler. Muhtelif büyük 
gazetelerin Berlin ve Londra mümessil
leri, Hitlerle İngilterenın Berlin elçisi 
arasındaki konuşmanın çok dostane bir 
cleması havası içınde geçtiğim, henüz 
konkret meseleler Ozerinde konuşma ba· 
his mevzuu olmamakla beraber bu ilk 
tem~.sın her iki tarafı da memnun ettiği· 
ni soyJemekte müıtefıktirler. Ciddi mü• 
zakerelenn başlaması ancak Londr 

i b
. aya 

yen ır Alman elçisinin tayininden son-
ra başlıyabilecekmiş. Bu elçilik için de 
Viyanadan yeni aynlan Papen'in nam• 
zedliği ileri sürülüyor. 

İtalya ıle başlıyan mnzakerelerln Al· 
manyayı 1talyadan ayırmak hedefi ne 
yapıldığına dair Evening Standard gaze
tesinde Winston Churchill tarafından ya• 
zılmı§ olan bir makale, Londra hükfımet 
mehafilinde memnuniyetsizlik uyandır· 
mış. Londranın Berlinle ayni zamanda 
anlaşmak istediğine dair bütün resmJ 
mehafil, etrafa teminat vericı bir hava 
neşrebnektedir. Samimi mi değil .7 

Bilmiyoruz; fakat. hava bu~n böyl::;;;. 
Yalnız Londra ~ehafili şunu söylüyor: 
ltalya ile olan muzakereleri neticelendir· 
mek, Almanya ile yapılacak olanları ne. 
ticelendirmekten kolaydır; çünkü Al· 
~anyanın müstemleke iddialan büyük. 
tur. 

* 

~ ~~idük Fransuva Ferdinand zahiren 
lll!~rı~ısını. hakikatte bir başkasını gör -
'ur uzere yolda bulunurken nişanlısının 
hetYında genç kızın annesi arşidüşes İza
\in kabul resminin son hazırlıklarını se-

ç içinde yapıyordu. 

İmparator sarsıldı. Kar altında gömü· 
lü av paviyonu ile facia sahnesi ölümde 
birleşen iki sevdazedenin cesedleri göz· 
terinin önüne mi gelmişti? O tarihlerde 
bir prensin iyi karşılanmamış aşkının 
tıiMyesi bir knç metrelik sinema filmi ile 
bitmezdi. Boğuk bir sesle sordu: 

Bahar çiçek içinde, 0 da gençliğinin 
en parlak demlerindeyken Katherine 
Schratt imparatorun kolunda olarak bin· 
lerce de~a .?eçtiği Schoenbrun parkına a
iıldı. Ölunun odasına gidiyordu. Oda hiz
metçileri aynalarla avizelere şimdıde . _ 
yah tül geçirmiye başlamışlardı. se: ~:r 
ses genç kadını durdurdu: 

Hülasa, Londrada birdenbire sak' 
.. 'd ın, 

musnı ve bütün İngilterenin İtalya ile 
Fakat, mart ayında olduğumuzu unut-

mıyalı~ ve bugün Londra, Berlin ve Ro
mada goze çarpan bol güneşli bahar ha· 
\•asından, çok ümide düşmiyelim. Hava 
daha çok bulutlanabilir ve hatta bulut-

-;- Yemek menüsü hazır mı? 
~- güzel refakat bayanı güzel ve se • 
he 1 Demuvazel D'honnör Sophi Şotck 
~ Trıerı kuşarak menüyü aldı, hanımına 

attı F k b d.. · a at u hareket esnasında bir 
"de· !'tıd rın reverans yapmıştı. Eğildiği sı-

lotı a korsajının içinden bir madalyon sa· 
]{Un halısı üzerine düşta 

lld adınfarda hafif bir hastalık vardır, 

ba~a .tecessüs derler. Bu derdin ilk kur· 
1 kendileri olurlar 

ba~ Broşunuz dü§tü ~tmazel, gösteriniz 
~Yırn \1 . 

broşe İzabe! genç kızdan evvel eğilerek 
~ u alc.lı. Bir saniye sonra teessür ve 
~n dolu götlerle genç kıza bakıyordu. 

!bhı adalyonun içinde veliahd arşidükün 
itnı:atür resmi, resmin altında da snrih 
ltrşı;~ vardı. Genç kız kıpkırmızı kesildi. 
dette~ş~s de öyleydi, fakat onunki hid· 
tek k 1 .ıleri geliyordu. Yerinden kalktı, 

e ırne .. 1 dakık soy crneden saJondan çıktı. Bir 
dcrha~ sonra saray müdürü genç kıza 
leblp; ~azıruınıp saraydan çıkmasını 

., edıyordu. 
A.r~d"k fdilebn u c .Ya~ılan kabul resmi tahmin 

eceğı gabi soğuk oldu. :Ar§idüşcs 

- Gerçekten sevişiyorlar mı? 
Bitişik odada an'ane şampiyonu olan 

saray mareşali Montenuovo sabırsızlıkla 
dolaşıp duruyordu. Geç kalmıştı. Kathe
rine ınuvaffakiyetini temin etti ve bu iyt 
haberi kendisini göz ya,Şları arasında ku· 
caklıyan Sofiye bizzat verdi. Scribe'in ~ 
serlerinc benziycn komedi bir izdivaçla 
nihayet huluyordu. Asıl facia senelerce 
sonra Sııray Bosnada ilö sevdazcde karı 
kocayı mezarda da birleştirdiği zaman 

vukua gelecektL 

Her zaman için acı b:r hatıra 
Fransuva Jozefin uzun müddet süren 

saltanatı sona eriyordu. Harb içindeydik. 
Evvela kayıp sonra istirdad edilen Galiç
ya tekra: kısmi bir istilaya uğramıştı. Ro
manya ile İtalyanın harbe girişleri netice· 
si olarak cephe büspütün uzamıştı. 'Ve 
Avusturya - Macar kalesinin elan sağ • 
lam görünmesine mukabil bir çok çat -
laklıklar inhidamın yakın olduğuna d~ 
}Alet ediyordu. İmparat<>t için inhidam • 

- Ne istiyorsunuz? 
~u, yı1lardanbcri biriktirdiği kine ni • 

lıayet serbest cereyan verebilme haline 
gelmiş olan saray mare§Sli Jdi. 
Katherıne Schratt bu suale verecek ce

vab bulamadı. Gözleri yaşla doldu ve bü
tün vücuclü asabi bir titreme ile sarsıldı. 
Saray mareşali devam ediyordu: 

- İmp::ırator hayatta iken kendisini zi
yaret etmenize müsaade edebilirdi. Fa • 
kat ölümünden sonra sizin için burada 
yapılacak şey kalmamıştır. 

Fakat tam bu dakikada salonun kapm 
a~ılarak aaha on beş dakika önce sadece 
bır veliahdden başka bir şey olmıyan im· 
parator 4 üncü Şarl göründü. Ve kolunu 
Matmazel Sch.,ratta vererek onu ölünün 
odasına götürdü. 

Fransuva Jozef asker yatağı üzerinde 
sonsuz uykusunu uyuyordu. Göğs·· .. .. . unun 
u~enne bir altın haç koymuşlardı. Ve 
bır gcri~onun cam üstlüğünün altında 
da,w vaktıle Katherine'nin toplamış ol
dugu kuru çiçekler duruyordu. 
Katherirıe diz çökerek yüksek sesle dua 

etti. Bu sırada argidü§es Mari..Joz.ef in) • 

anlaş~ak temayülünde olduğunu göste
ren bır .flareket vardır. Adeti, herkes u
muyor ve bekliyor. 

* Bu müzakerelerin başlangıç günlerin· 
deki hava, mart ayında b l u unmamıza 

paratorun parmağından üzerinde bir ge
yık resmi mahkuk olan yüzüğünü çıkar • 
~ak~a meşguldü. İmparatorun ölümünün 
uzerınden yarım saat geçmemiıti ki ai
lesi e~radı bir halka için yekdiğerile kav
ga edıyorlardı. 

O vakit Matmazel Schr _ . . d att goz ya•ları 
ıçın e: ~ 

-:- ~aj:ste bu yüzük ile gömülmek is
tedığınl otedenberi söylerdi, dedi. Ve o
da uşa~ Ketterl yüzüğü tekrar ölünün 
parmagına geçirdi. 

* 
~atrnazel Schratt'm Gloriettegasso so

kagındakı köşkünde 20 yıldanberi her 
şey yer~ y~rind~ kaldı. Harb sonu Viya. 
nanın uzerıne bır bora gibi çökmüştü. 

Sarsınhnın uğultusunu Avusturya pa i
tahtında hiç değilse bir ev işitmedi, ~u 
ev eski imparatorun hatırasını hiç aöıı-

lanacaktır. Eğer halledilecek d 1 
halli kolay olsaydı ;.1er b gü avakarm 
" .. kl . . ~ u ne adar 

auru enıp gıtmezdi. Muhittin Birgen 

~~ye~. bir llmba halinde muhafaza eden 
koşktur. Ve harici i.Jemin uğultusu bu 
köşkün duvarlarını aprak içine giremez. 

Medhalin meşe kapısında sonu kırmw 
kordeld ile nihayetlenen bir kordela var
dır. Bu tokmak çekilince kü~'Ük bir çın • 
gırağı harekete getirir. Tıpkı eski bir ma
nastırda olduğu gibi, her sabah yaşlı bir 
kadın bu kapının eşiğinde görünür. Elle
rinde beyaz eldiven, koltuğunun altında 
itina ıle kılıfına konulmuş bir şem ·ye 
var:ıır. Şapkası moda harici, siyah elbi • 
scsı 20 seneliktir. Zira Matmazel Schratt 
lrnpara~or Fransuva J ozefin öldüğü ~n
dcn ben kendisi için hiç bir şey ısmarla • 
marn ıştır . 

Kapı; eski zamanın dostlarının, emek· 
tar saray müdavimlerinin geçebilmeleri 
i~in pek seyrek olarak bazan açılır. Bu 

( DeıHımı ' iaci "'1/lu.dll) 
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• lfarabi, artık karısından ellman de -
mişti. Gece kavga, gündüz: kavga.. Sabah 
kavga, akşam kavga.. Kavgaların sonu 
gelmiyordu. Harabi bir kaç defa uzak 
yerlere kaçmayı düşündü. Fuat neye 
yarardı?.. Kansı peşini bıra'knuyacaktı 
ki .. 

Nihayet karannı verdL 
- Kendimi bir kuyuya atar, bu b · 

dından kurtulurum. 
DedL Bu kararla yola çıktL Ağaçlık 

bir yerde bir kuyu gördü. Düş(lndü: 
- Kuyuda su azsa, bir yerim kınlır. 

Daha fena! 
Çok uzun bir değnek aldı, kuyuya değ

neği sallandırıp suyun yüksekliğini an -
lıyacaktı. Değneği uzattı, tekrar çekmiye 
başladığı zaman değnek çok ağırlaşmıştı. 
Oflıya, ahlıya değneği güçbela çekebildi. 
Değneğin ucunda çirkin bir ifrit vardı. 
Harabi ifritten korktu. İtrft: 

- Korkma, dedi, ben sana fenalık ede -
cek değilim, bilakis iyilik ederim. 

- Bana ne iyilik edebilirsfn ki; ben 
hayattan bezmiş bir insanım! 

- Hayattan nçin bezdin? 
- Niçin mi bezdim .. Daha ne olsun, ne 

~akit eve gitsem kanmla kavga ederiz. 
Bazan da dayak yerim. 

- Sen parasız bir insana benziyorsun, 
taluninim doğru mu? 

- Evet doğru, kıt kanaat yaşıyoruz. 
İşte bütün kavgalara sebeb bu para • 

sızlıktır. Sen paralı bir in.san olursan 
lıa\ ga azalır. 

- Ben nasıl paralı bir insan olurum 
ki.. 

- Kolayı var .. Şimdi sen bana büyük 
l>lr iyilik ettin. 

- Ben sana iyilik mi ettim? 
- Evet, ben tam kırk senedir, bu kuyu-

nun içinde karımla birlikte otururum. 
Karımın kırk senedir bana yapmadığı 

kalmadı. Kaçmak kurtulmak istiyordµm. 
Fakat kaçamıyordum. Sen değneği u • 
zattm ve beni kurtardın.. Ben de buna 
mukabil sana iyihk edeceğim. Şimdi şeh· 
l'e gidersin. Ben zengin insanların ço -
cuklarına çoluklarına musallat olur, on· 
lan hastalandırınm. Sen doktor olduğu .. 
ıı.u E.öylersin.. Gelir.. Muayene eder, 
gQya ilAç verirsin. Ben çekilirim, hasta 
iyi olur, sana da bol para verirler. Artık 
karın da kavga etmekten vaz geçer. 
Yalnız şuna dikkat et .. ancak ilci has

taya gideceksin. Eğer üçüncü bir hastaya 
da gidecek olursan o zaman seni öldürü
riim. 
Haı c.lbinin evlendiğindenberi ilk defa 

yüzü güldü. Güle oynıya evine döndü. 
Karısı onu görür görmez: 

- Gene geldin ha züğürd herif, §imdi 
seni dö\•eyim mi, öldüreyim mi, bapnda 
mangal maşasını kırayım mı? 

Di) e bağırmıya başladı. Harabi: 
- Sus karı, dedi, bundan sonra talih 

bizn gulecck.. Para mı istersin, kum gibi, 
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KARIN GELİYOR 
Anlatan 

İsmet Bulflll 

• İmparator Fransova Jozefin 
hususi hayatı 

(Bqtarafı '/ tr.ci ıayfada) ı jdi. Bugün tek bir mumun zayıf ışılı i 
ıiyaretçilerm arasında meseli sabık aal· dalma sadık bir ruhun hatırasından 
tanat müşavirf .Plan bir musevi vardır ki ka hiç bir şey yoktur. Bu ruh da FraJl 
pu mevkie tayini münasebatile katollkliği suva Jozefin cenaze merasiminin yapıl 
kabul etmiş, fakat vaftiz edilmesini mil- dığı günden itibaren hayattan çekilrrdl 
teakibı tir, 

- Majeste bugün vaftiz edildim, fa - O gün imparatorluk alayı payitah 
kat dün ne kadar Yahudi isem, yann da sokaklarını doldurmuş ve (Mari-Te 
o kadar Yahudi olacağım, deml~ir. zamanından kalma saray arabaları son 

Gene bu ziyaretçilerin arasında şehir cu defa olarak görülmüştü. Cenaze a 
tiyatrosunun sabık san'atklrlanndan bir nihayet Kapusin makberesinin kapalı 
aktör vardır ki bir gün Frans11va Jozefin pısı önünde durmuş ve asırlıktan da 
anaızın geldiği Katherine'in İschl'deki say bir an'aneye tebaan kapalı kapınm it 
fiyeımde bulunuyordu. İmparatorun gel- kasından gelen bir ses sormuştu: 
diğinl iptlnce alelacele milsaade alarak - Girmt:k istiyen kimdir? 
çekilmek istemif ve imparator bu isti • - Majeste Fransuva Jozef. Allahın 
calin sebebini sorunca: yetile Avusturya imparatoru, Macartl 

- Majeste, siz benim yerimde olsay- tanın, Bohemyanın, Hirvatıstanın, Dal 
dınız ve birdenbire imparatorun kar - maçyanın ve İlliryanın katolik kralı 
şısmda kalsaydınız ne yapardınız, bil • yüksek ve çok kudretli cedlenne ka\' 
mek isterdım, demişti. mak arzusundadır. 

Ve her yıl ağustos ayının 18 inci. ikinci Sessiz, sağır duran kapının önilnde 

c- .ıCorkma ben sana fnıaıık edecek değilimh tqrin ayının 21 inci günleri imparato .. taleb üç de.fa tekrar edildi, fakat kapı 

yiyecek m1 iıteralnc kUJ sütih de .. he • f - Ne var? 
run doğum ve ölüm günlerinin yıldönil • ne sağır, gene sessiz kaldı. 

men hazır.. - Hükü.D'.\dar hasta, sen herkesi iyi e-
münde. kimsesiz köşkün kapı ve pence - O zaman saray uşağı daha mnte 

- İnanmam ama, haydi neyse.. dermişsin, onu da iyi et. 
resi sumıJcı kapah bir odasında bir mum başka bir cümle söyledi: 

- İçeriye .girmek istiyen sadece 
günahkardır, kardeşin Fransuva Jo Onlar böyle konUfllI'larken sokaktan Harabi birdenbire ürktü. Çünkil ~u {l. 

tellilın ~ini duydular• tellil bağınyor- çüncü olacaktı. İfrit ona eğer üçüncu de
du: ' fa kendisile karşılaşırsa öldüreceğini 

söylemişti. 

yanar. 

tir. Ve kapı açıldı. 

- Şehrin en zengin tüccarının kızı has
tadır. Her kim onu iyi ederse çok para 
verecektir. 

- İyi edemem! 

Eski zamanlarda her ağustosun 18 inci 
günü top sesleri işitilirdi, geçid resimleri 
yapılırdı, asalet ünvanlan dağıtılırdı. O 
gün bütün imparatorluğun bayram günü 

.;;....---~---..;........;;... ________ ===-:ı;.-----------ı -Son-

Dedi ama kimseye dinletemedi. Çalya- Jzmirde gangster 
Harabi evden fırl~ dosdo~ru zengin 

tüccarın evine gitti. 

ka hükümdarın yanına götürdüler. İfrit Va.k'alarını andıran 
hükümdarın vücudüne sarılmıştı. Hara -
biyi görür görmez: Kanlı bir hadise oldu 

- Ben doktorum. dedi, kızınızı iyi e -
derim. - Geldin ha, dedi, bu üçüncil oldu. Ar· (Baftarafı J inci ıa11fada) 

tık seni öldürebilirım. mecburiyetinde kalmıştır. 
Kızın odasına girdi. Kız yatakta idi. Dolablıkuyu karakoluna vaki müra-

ı Harabinin hali harabdı. Fakat birden-
İfrit vücudüne sarılmıştı. friti kimse caatta ıı-: ı:ahsuı lıalka küfrettikleri. ta-

Har bi " d.. İfr't bin kendini toparladı: uu y 
gormüyorau ama a · gor u; ı : banca tP>Chir ettikleri, kahvedekileri ö-

- İfrit, dedi, ben senin bana yaptığın -y 
- Kıza şekerli ıu içil', ben giderim. lümle tehdid eyledikleri şikayet edil· 

t ~yitiği unutmadım. Şımdi bu iyilığe mu· 
DedL Harabi şekerli suyu içirdL frit rniştir. Bunun üzerine 89 numaralı polıs kabele etmek ıçin buraya geldim. 

gitti, kız iyi oldu. Tüccar Harablye çok İbrahim yanına bır arkadaşını alarak Ka-
para verdL - Haydi canım, senin elinden ne iyilik narya kahvesıne gitınış, suçlu Bekir ve 

Bir zaman böyle geçti. Artık paralan gelir ki! arkadaşının üzerindeki tabancaları almak 
vardı. Karısı Harabl ile kavga etmiyor- - Karın kuyudan çıkmıı buraya gelJ • istemı§tir. 

~ di G yOT. Ben daha evvel davrandım. Sana ha-du. Tam parası bitme .. üzere ı . ene Bekir derhal kahvenin dışanaına 
ba l d ber vermiye koştum. 

telW sokaklarda bağırmıya ş a ı: gangsterler gıbı brlıyarak kapıyı tutmuş, 
cKar•n geliyor, sözünü işiden İf.rit he-- Vezirin kızı hastadır, her kim iyi e- tabancasının ucıle pencere camını parça-

men hükümdan bıraktı ve arkasına bak. derse bol para verilecektir. lamı§, aralıktan halka ve kahvehanedeki 
madan kaçtL Uzak uzak diyarlara gitti 

Harabl vezirin kızını da tedaviye gittL polislere ateş etmeğe başlamıştır. 
" d" ... 1 ....... İfriti" Hükümdar iyi oldu, Harabi hükümda-

Vezirin kızının vucu une sa.~ Bu yu-zden kahvede panik kopmn• yü-nn başdoktorluğuna tayin edildi ve İfri. .,, 
gördü. tin şerrinden kurtuldu. zü mütecavız müşteri kanapeler, sandal. 

Gene kıza şekerli su içirdi. İfrit gittL --------------- yeler altına yat.mlf, bir kısmı da polia-
Ku: iyi oldu. Vezir Harabiye çok para YARINKİ NÜSHAMIZDA: leri siper alarak hayatlarmı korumak 
verdi. Siyahh Kadm kaygusuna düşmüştür. 

Bir kaç gün geçmifti. Harabinin kapısı Bekir ~teşe devam edince polilin attı-
ab Çeviren~ K. N e;yytr tak tak vuruldu. Kapıyı Har i açtı: ğı kurşunlardan birisi suçlunun beynine 

İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Piyasada satılmakta olan ispirtoların sr.tı§ fıatları, 15/Mart/938 tarihinden m. 

baren indirJecekıir. 
Dükk!inlannda yakılacak ispirto c.Boy:alı Kamineto İsp;rtosu• ve şişe içinde 

tuvalet ispırtosu satanlar; mevcudlarını birer beyanname ıle 14/Mart/938 ak
şamıra kadar 4'yakılacak ispirtolara aid olanlar Kabataşta kfün Bapnüdürlüğe 
ve şişeli tuvalet ısp:rtosuna aid olanlar da en yakın satış deı:oıanna.. bildire-
ceklP.rdir. cll 84· 

isabet E:derek yaralamış, §erir yere yu
varlanmıştır. Ayni mermi kahve karşı

sındaki berber dükkanında trq olan Ha 
sana da isabet etmiş ve kolundan hafif 
yaralamıştır. 

Suçlular sarhoıtular. Hele Bekir sar
hoşluktan çılgına dönmüştü. Bekir ölum 
halinde hastaneye kaldırılmıştır. Muct
deiumumi müdafaa halinde Bekiri yara
lıyan polisi serbest bırakmıştır. 

"Son Posta,, nın 
Şam mektubları 

(Ba, tarafı 1 bıcı ıayf ada) 
dağa kaldırmışlardı. Vali bulunup 
rılmış, fakat, Suriye hukumetı bu. 
bu adamlara diş geçırememıştL Fr 
lar bunları Tedmür'e giiy& nefyetmıtl 
hakikatte onlan orada mureffehen bir 
tele yerleştirmışlerdi. Bu mesele etr~1 
da aylardanben halk. arasında dedikod 
hükumetle Fransızlar arasında da m~ 
kaşa cereyan ettl Şam lıükfunetin» 
mevkii bu hldise hasebile çok kil~ 
müştü. 

Nihayet, galiba Fransa • Suriye muP 
hedesi üzerinde son aünlvde Suriye il 
leyhine vaki anlaşmanın mükAfatı o 
rak, bunların Şamda muhakemele 
}'ransızla:- müsaade ettiler ve bu ada~ 
lar da, diğer avenelerile birlikte kuvv• 
bir jandarma müfrezesınin kuvvetli 
mayeaı altında buraya nakledildiler. 
kında Şam ceza mahkemesinde muh 
melerine başlanacaktır. 

Bu adamlar Fransızlarca o kadar ın 
him f&hsiyetlerden olmalıdırlar ki 
velld akşamki radyo Koloniyal, c 

mür'de }'ransanın nezaret ve müraka 
altında bulunanı. dört şahsın • isımle 
de birer birer sayarak - muhakeme 
mek üzere Şama sevkedıldiklerinı bild 
meği de unutmadL Şam hükumetin 
Fransızlara verrneğe mecbur olduğu 
takım siyasi ve iktısadi imtiyazlara J1l 

kabil halka kar§ı bir nevi tavız ola 
verebildiği yegane şey bundan ibaret 
sa gerektir. Bakalım, muhakeme neti 
sı ne olacak? Beliti bu da cılk çıkar! 

== --== Son Posta'mn edebi romam: 6 
car Fatma sedire kendini attı, birkaçı da yatan ye~il duvaklı insan kurusunu' dişleri, tombalak ve sağlam vücudü 
onun mCıtad kuluncunu bastırırken ö- görünce kaynanasının önüne dikılip: Murtaza cfendı içm ideal bır kadın 
hürleri Mürvetin etrafını sardılar. - İşte snr..a erkeklik namusunu is- Fakat Murtaza efendı geveze bir 
Hafız Bedriye hanım mutfakta ezdıği bat ettim. - dedi - Acar Fatma da çat- kek değildi! Kadını şımartmaktan 
bir bardak nişasta ile içeri girdi. Önce lak bir Jmhkaha nrasında uzun bir ma- nircti! Onun için bir defa olsun o 
anasına, sonrn kızına içirdiler. Mür - şaUah çekerek damadını alkışladı. pek sevdiği ve beğendiği, güzelli· 
vet ağlıya ağlıya: Doğan çocuk bir türlü serpilemiyor- övecek bir kelime bile söylem 

_ - Galiba ben doğuruyorum - diye du. Mavi takkesinde, kafasından büyük Naciye temiz, temizliği titizlik de 

Ah, Şu Hayat! 
Yazan1 Nezihe Muhittin 

dikildi. Beti benzi aarardL Komşuları- kmı salJanıyordu. O, bir çocuk değil bir hastalık şckHni almış bir kadın olın. 
Niçin yemin ediyorsun .. sana soran var - Kış!.. - diye seslendi - teknede ça- na maskan olmuştu. Bir aralık kızın insan kurusuydu. Acar Fatma hanım tu. İki günde bir evin tahtalannı 
mı? .. Ama eğe!" bir daha Kizım sözünü maşır ıslatmıştım .. onları yıka. tahta- kulağına eğilerek: şimdi de çocuğun gürbüzleşmesi için ne tan aşağı ovor, çamaşır yıkar, ütü 
söylersen ~ı kızgın maşayla ağzını boşa as, sofayla merdivenler toz top~k - Yedi aylık demiştin, sakın yanlış cKirll brdeşleri• bırakıyor, ne başvur- par, yemek pişirir, misafir gelince 
burnunu dalarım ... İşte bu sözüm ku- içinde or~lannı da siliver .. ben sokaga hesab etmi4 olmıyasın! - dedi. madı.k ckırbRct• dükkAnlan.. baştan tahtaları siler, sedirlerin .. 
lağında kiipe olsun!.. çıkıyorum - diye kapıyı çekip dışan Mürvet can acısı ve korkuyla her Bu kadır emekten sonra kış başlar !erini yıkar ı.·e ütülerdi. Murtau e 

].forvet korkudan sarararak: çıktı. şeyi unutarak pamıaklarile hesab et- başlamaz önce Ali efendiyi, sonra da dı kadın işine kanşmıyan ve kadlll 
- Pelt; anneciğim - dedi - bir daha Tam dört saat mahalledeki yardak- meğe başlRdı hiç büyüyemiyen çocuğu birbiri arka- sini işitmeğc ç<>k mütehammil alını 

söylersem dilim kıskaçlara gelsin... larının evlerini dolaştL Hikayeyi anlat- - Hiç unutur muyum? .. Kazım bu- smdan Mcrkezefendi mezarlığına göm- bir erkekti. Onun için karısının · 
Acar Fatma sakin bir sesle sordu: tt ... Köşe b:ışındaki bakkaldan akşam raya niı;ansn on beşinde geldi. Mayıs düler. karışmazd•. O, yıtlnız eve döndüğü 

- Gebe olduğunu kocan da bilmiyor gazını bir şişe içinde eline alarak eve bir, haziran iki, temmuz üç... . .. e man karşısmda güler yüzlü, sesi sB 
mu? döndüğü z~man Mürveti morarmış Acar Fatm:ı ağrıdan kıvranan kızı- Bahçe duvarları bitişik komşular hiç sı çıkmıyan uysal bir kadın istiyo 

- Neredı?n bilecek? bir halde ot minderin üzerinde kıvra- nın kolun:1 bir çimdik atarak bitmiye:ı bu gürültüler içinde yaşar- Naciye de onun istediğinden ali 
- O halde beni iyi dinle.. bu, gece nırken buldu. - Çenen tutulsun e mi, başka birşey- larken beri tarafta Murtaza efendi ile Gündüz mütemadiyen didindıği ha 

bunu ben cn:ı haber vereceğim .. sen sa- K1za b~r şey sormadan hemen pence- cikler demem teneşire gel! - diye ya- karısı çok mes'uddular. Evlendikten akşam üstü kocasının geleceği sa~ 
km a ~ zını açm:ı ha!.· reye koştu vP-: vaşca kulağına fısıldayınca Mürvet: sonra çok gPçmeden Naciyenin babası işlerini mutlaka bitirir ve onu g 

- Açmam anne; töbeler olsun aç - Yeti~in dostlar, Mürvetim elden - Ölüyorum.. ölüyorum ... Beddua birkaç ay sonr:ı da Murtazanın annesi yüzle kn""Şılardı. Nacivenin çocuğu 
marn.. gidiyor - diye feryadı bastı. Sonra ko- etme anneciğim diye inlemeğe başla- ölmtişlerd'. Başbaşa kalan genç karı duktan S'>nra da ayni hal devam ek"l'llmç:ıK 

Bu ha~adis Acar Fatmayı hem şaşırt- şarak bitişik komşunun tahta perdesi- dt. koca birbirine dil dökmesini bilmedik- ti. Çocuğu~ iş eri de üstime bindıği 
mış, hem sev:ndirmişti. Yalmz beynini ni giim güm yumnıklıyarak: Yatsı ezanı okunurken yedi aylık ço- leri haid<> içten içe sevişiyorlardı. Kü- de NacjyE> gene hiç şikayet etmeden 
kurcalıyan bir mesele vardı. Kızının - Nerdcsiniz ümmeti Muhammed? .. cuk dün.vaya geldi. Mahalle kahvesine çü'k Münirin gülücükleri neş'elerjııi günde b:r e~ri ba~tan aşağı siler, t 
kamındı yedi aylığa giren bir gebeliği Mürvet ölüyor ..... diye bağırdı. Tek ~ koşup AU <."fcndiye müjde gğtürdüler.. büsbtifüfl artırıyordu. Naciye tam Mur- lan ovar, ça.."lıaşırlan yıkar, ütüler, 
birdenbire ortaya nasıl atacaktı? Alem rar kızıntn yanına gelinceye kadar adamcağ:z btı miicize karşısında dili tazanın tahayyül ettiği bir güzeldi. Kes- cu.ğuna çok temiz bakardı. Sağla$ 
buna ne derd!? Birdenbire yerinden merdivenlerden kota kop çıkan kom- bağtana~k ellerini göğe açtı. Ve sar- kin kara ka§ları ve göıleri vardı. Uı.wa eeeç !fK>iy.e bu titizliğine kurban 
1• 1 '"''l'\k Ç411af!llı eiYdL llün*: IU bdınlar oda71 doldunıverdller .. A· ak an!k btndn tdritt lGbusa yanm- eiyah sıç1a'n, ı>embe vanakJarı. beyaz W.lL - Arkoa _,.. 
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.'ifşa eden ·idam olunur!-,, 
H•rb .. n•YI m•• .. n •na•nd•kl mUcedele 

Olanda'nın ürkek ve korkak hali devam ediyordu. Niha1et birgin otelde kendisile 
konuın ak htedi imi söyleyince: "Yorgunum, ayuyacağımlndecli. Ozaman bir .:t:n· 
hire sert bir har;ketle kolundan tutup çektim. Hayret ve korku ile yüzüme bakb 
lltliyorsunuz ki, Asor adalarından r 

"-iru Avrupa üzerine k~ın yüksek taz
:. hava cereyanları eser .. yüksek hava 
ı.:.. kasındakı bu cereyanlar ise tabii 
~~.uatüvadan, Afrikadan geliyor, o
~r k! bu hava cereyanlan yukarı 
~alardan bu .mikropları taşımış ve 
"1Yarenize kadar getirmiş olsun. 
u'!!~ doktor benim bu esrarengiz 
:--Staııjunı ilmi bir surette izah ede -
~ek f çin E:n o1mıyacak nazariyeler 
:."'""QUla ka1kı~ınıştı. Bense sarih surette 
~eskiden şüphe ediyordum. Ve hi
-qri Olandanın anladığına kat'i su-
-.ıe hükünı vermiştim. Yalnız, Dra-
~ bu mikropları Afrikada bulunma
-ca nasıl el.ine geçirmiş olabilirdi? 
l>faveski eğer Afnkada da bulunmuşsa. 
• 'takit, bana bir suikasd yapıldığına 
ferre kadar şüphem olmıyacaktı. 

Bunu Olandadan anlaniak mümkün-t Fakat hastaneden çıkıncaya kadar c- şu,.,...,.. ı>raoaki hiç Afrikcula kluftdu ,_ OlmMla?a 
disint- hiç bir şey söylemedim. . . onun? Draveski ile ba Jıususta görüştün mü?. 

~O gün sonra hastaneden tekrar o- - ~çın ~y ben .. sual sorarken Olanda karşımda taş kesi1mif gibi 
gittiğimiz zaman, her şeyden evvel - ca el rım,rma' p .... 1Pt muhterem duruyordu. 
~. · b t·· dti -sendesua so ···· ~ yı ısticva t!tme ıçın a e ya ' blan Her Dravesld tle muha- - Sana soruyonım, Olanda? Prens 
~ordum. Zira. Draveski bana böyle şef ~ , .RadziwilJ "'-lesi Jıakkmda Draveski 
...., ·1---d ka 1 k bere ediyor musun... • • ._.. 
\rorı ~~ y~~ışsa, ona rşı e e - - Şübhesiz!... • ile muhabere ettin mi? .. 

aılihlBn ıçın çalışmak hususun - .. i . ., Olanda b" müddet •-..adüd ettik 
fakı taahh_d.. " kab 1 ed .. .. e - Şubhes z mı.... ır ~ -
111--: . u umbi 0,_ edu elmakr go~__:- Olandanın bu cevabı beni birderıbi- ten sonra, beni iirperteD bir sükOnetle 

-.uucesıne r AOJU ya o .uu.uu t Ola da bana suikasd yap b ..:ı· -..di. VakıA bu ad ve esrarengiz re pııırtmış ı. n . ceva ver~ı: 
~l .. be'. ta hh"d.. ün mahi mış bir adamla bili muhabere halınde _Evet!.. 
htinı 

1

~: alt: e~şti~ Ç.lik kral: olabilir mi? O ~~'Olanda da suikaad- - Ben hasta iken sen Dünkerk'den 
~ Raqziwill ile mesele.ne ohnUflU? dem~!_~ mı ~di.di e bajırdım.. ~ bir yeıe nınldın mı? Olanda, ne duru-
lliı bıç vakit kaybetmeden çelik kralile - ~ı yo k·~ Y yorsun, soylesene? •• 
ı,_--11 hall ek .. Mo t lan1a' .lllll\inı yo .. Ev t• 
~uzu etm uzere n e - . da t saki bir tavırla sor- - e .... 
~loya gidecekken benim hastalığım Olan pye n - Ner ye gittin? .. 
>ilıünden 20 güJ'ı Dünllwkde kalmış du: .. k k ' - Monte Karlo'ya gı'tthn .• 
'-ııunuyorduk. Bu hidise yüzünden - Neyi.~ imkanı yo ~ZllI!1·· · 
l>raveskinin faaliyeti durmuş olabilir . - .Hen~z be.n Drav:skı cenabl~~ı~ın - Arkası vcar -
'-lydi?~Şinıdi tamamile karışmış, altüst dıledıklen şekıldc deh olmuş degılım. 
~ ve büsbütün dejjfmit olu ,,.. qı.o't:cıs btrn .U.tdi!·~.~~ .. 
~ nasıl hall~tmek miimkün olacak- - Fakat, d ye kekeledi, ne dernek 

..__. . . b 1 istedığini anlıyamıyorum!. 

tanbul Borsasa kapamı 
fiatlan 10- 3-1938 

L~t ayına gırmış u unınamıza ve Se Ora eski ile muntazam muha-
""llVal~ann birdenbire güzelleşmiş ol - be- ed~ mvusun' 1-------------1 re ıynr · · Ç S K L .E 8 
~ ra~ oı~.h~eden.o- - Ediyonun diyorum sana. 
~ kapalı bır otomobille gıtmemıze p k! Dravesld şimdi nerede?. Açalı' 
~ dikkat etmişti. Onun dışarıya : X.:ndrada.. d, 

~kterı adeti çekinmekte oldu - p \'' benim hastalandığımı bili- =- o.7961 
.aıu farkediyordum. - ~ 1' Puta ll,J176 

ıı.~Pkek ve korkak haH devam ediyor, yo:~~bhestz .. ben haber verdim.. MUbO ı::= 
~bir şey IÖylemiyordu. Memnun oldiı mu?... ::-8 M,7460 

Kapamş 
629.71 

0,79IO 
ll,M76 
16,llliO 
4,7064 

•_.71 
s..u 

""111 
~le te\rgr yerleşir yerleşmez Olan- Olanda korku dolu gözlerile yüzi1- =- = 
-~ dibi k 1 ' ded" me bakt': T ......._ ı.4153 ı,.wa _ ~ım _ _ raz onuşa ıın... ım. _ Meml\un oldu mu, ne demek .. Pna a.6167 11,6671 
~ yuzume bakmadan, gayet ll- dedi. B"ll.lda son dereCe müteeair oldu. 9IJW ...., 4,IOIO 

bir sesle: . ~ . olduğunu da haber verdim, lılWıtd &'810 n. .. 
..... Başka zaman konuşuruz, şimdi çok Senınd ıyı ell!!ovindi' llerlla ı.t'Jıa 13726 

90n e~ -. •• • • 4.1817 t. 
"':_ • um. Hemen uyufac:ajımL. k ">ıl' vuwna S.!117I s. 187i 
~iğini v~ yatmak üzere hemen ao- - Ço gan nb. ollun? :::..PllM au 1 .. : 

......_ __ ğa başlad1ğmı görünce fena bal- - Nıçi'? gadeli olup oJmadıimıı aor- BellnMI SU-7 St,ms 
• lllZdım. O vakit onu sert bir hareket- - Benim Toab'- 2.7268 l.7llO 
durdurdum. O hayret ve korku için- du mu?.. kın .... ..1rm __ ...a... Moao.a ~~ 2S 70 

Ol da -ş .....,.. ~ BtMtııtt .. _ ,. ..... 
16züme bakıyordu: an .,.- , t------------VDia-'-1 

._ 01 d 'd--~· S b" - Deli mi ... 1ı111ı..,. an a. cuını. ana ır şey sor- . d.s profesör Pylsowiç gibi S 8 B A M 
~~ ' -~~- . N yorumacaksın.. ., bu hastalıktan deli olarak çıkacagımı t------T-:~-~---1 

e sor . . . dun. Olanda! At-111 K.,... 
..... Şu senin Draveski hiç Afrikada bılmıyor m11~ birden: Anadal• ... • • 

mu' Olanda, sesi utrtyerek, _. .. 
'Afrikad' mı?. - ASta' diy~ bajırdı. ~ • • ft4lll 

~ .. eskiden Afrikada bulunup - Hayre~! lrlenerek omuzlarmı silk- =:..:.:-
dlğını biliyor musun?.. Olanda sın MerUa baDDll 

• a canı sıkıhnış bir tavırla cevab tl:_ Fakat niçm hayret ediyorsun? de- ~= .. 
V• . . . d' Doktt'r bana böyle bir şey söyleme- lLW.l 99 Dlllf. 

allah. bıhniyorum. Hem şınıdi bu ı. . "lümd' en turtuıabilece- Şark DtliJ'm8DI 
n ünasebet. ki' dı· Ben aenın o Il\ em ı var . · . değildim. Fakat deli ol- tVUI 

ıtO 71 
ıo 26 ,. 
ı271 
ı ıı 
7 

-· 
lrdenbire· jinden emın 1a bilm. 

Olanda• Bana doğru söyle! diye man tehlık~si olduğunu as ıyor-
~ bana doğru söyle! dum. rtas da buhranlı bir halde 

IRTlK&AZLAa 

._-.uda 'benim bu hiddetim karşısın- Odanın ° d:ünineğe bqlamışt.mı. 
~~ ararmıştı. Aksi bir tavırla do~~a, ından kemirici bir ua- ~ ":99 ~ =u 

-ııe bakarak: Dişle n aras • • u ..-ıı .. 
L.. 'Me o? Deli mi oluvorsun Allabq- biyetle: deli değilim!. Ben deli deji-
~? dıye ldeta mınldluıdı. - Ben 
rı:-- dod, nımak kalmışb diye bajJr- Um!.·· 
~ Bana .L.X..._--u ~liyeceksinf Diye dP söylenfyord.um. Sonra, blr-

uvg; uouııı <IU:J bi .L.-. IOl'dum Udi .. 1 '9o 
hiç Afrikada bulundu mu?.. den re uuauP : hi lik • ı ftdll 

,.,._~nda ürkek bir tereddüdle cevab - Olanda
1 

1
• ~~ ~~ • a ,.. 

w ... '-1. kralı mese e5\DUC'U • a .... 

-
._ ~tt N im ki" Olandanm gözleri o vakit birdenbi- tndt aL ,_ 
.._ Sen ;aın~o ~ ~~b ver!.. Rica re korkuyla dOldu. Adeta tırpeıir gibi 1----P-A_a_A_L_'A_a ___ _. 

~rn 80- ... 1 N '--dar zaman f!V· olmuştu. Fakat sualime cevab verme- 1--------.ı------ı "'91 bn' ... _._ . e a.a 

~muş, biliyor musun! dl. Ç4!llk kralı meselesi ne oldu? eti- ~ 
~ :::_ bahrlvesinde hizD1et e- ye-te]uartadun. ber ~ ben ~tıı 

1 İstanbul Belediyesi llinları 1 
Hususi idareden aylık alan emekli ölretmen ve memurlarla öklüz1eriniıı Mart 

138 Oçer aylıklan 8 Mlrt 938 Sah gununden ıtiberen Zıraat Banbsından veri-

lecektir. 
Emekli ve öksüzlerin aylık cüzdanlarıle bi.thkte Bankaya müracaatları lAn 

olunur. cB.. cl26'h 

"""""" llaltepecle -om-1'1 ınevkiindeki bili arazide mevcud tq, beyaz toprak, kil ve 
kaolin ve aulı .mnadı çıkarmak üzere talibine ruhsatname verilecellnden bu.· 

radan bu maddeleri çıkarmata bafka talip olcfulu takdirde ilin tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında Belediyeye istida ile müracaat etmeler{ Hızuınu ilh 
olunur. .a. cU.. 

1 litaallul Valalar Direktlrllğ8 ilblan 1 
Semti mefbur ve Cadde veya Muhammen aylJlı 

mahallesi aokalı JfO. IU Cinai Lira KUl'Uf - _ __., 
Bahçekapıda 4 cü Vakıf Hanın zemin 

katında ı..s Mağaza 57 ~ 

Bahçekapıda 4 CÜ Vakıf Hanın zemitı 

katında 8 > ~ 00 
Mahmutpapda Sultan odalan 21-23 2 dükkln • 00 

Çarpda Püsküldllerde 4 Dükkin 1 50 

Şehremini Denizaptal Topkapı 298-340 • 3 50 
Bahçekapıda 4 cü Vakıf Hanın 1 ci 

:Q.lmda 40 Oda 22 00 

Bahçekapıda 4 cil Vakıf hanın 4 e6 
katında 28 • 18 Ol 

Mercanda lmameU han üst katında 5 • 4 OG 
Müddeti br: Teslimi tarihiDden 931 •Deli Mayıs sonuna kadar. 
Sayım Ocaluıda Mandırada Mandıra 'ft otlakiye 450 00 
Müddeti tccır: Tealiml tarilıinden MO 1enesi Ağustos sonuna kadar. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılnuftıİ'. ı .. 
tekliler 15/Mart/938 Sah günü saat on bete kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakd-
lar Bapnüdürlülünde Vakıf Akarlar kalembıe plmeleti. (1348) • 

Devlet Demiryollan ve limaalar1 işletmesi Umum idaresi itanları 
Muhammen bedeli 2.198,75 lira olan 18 kalem elektrik mılmnesi açık eksilt. 

-. usuliyle 15/3/938 Sah IÜJıil saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu fflebne htnuıncla 
Sabnalrna ltomisycmmıca mtıbayaa edilecektir. Bu ite lfrmek lstiyenlerln ıa.. 
aunl vesik•l•riyle ve ~ "l,J teminat akçeJeriyle Komjayona müracaatları J.lzımdm. 
'Şartnamesi paruaa olarak Komiiyonca \lerilmektedir. (1350) 

1 Kachk6y Yakdlar Dlrekt6rıuıo lllnlan 1 
Kadıkoyünde İbrahimağa mahallesinde Cami yanında 17 No. lu dükkln 31-/SI 

938 sonuna kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden isteklilerin Kadıköy Vakıi-
lar Müdürlüğüne müracaatları. (1359) 

G.m.b.H. 

HAMBURG 
........ ~ , .. l&lilllUlm.&.o&. ............... -

Bamburg, Brem, ADftrl. ı.tanbDI 
ft Karadenis an.anda ubDM ft 

aYdel muntuam ~ 
Henldta ftpura 11 lfaıta dolra. 
Der!nd.Je ftpuru 11 Marta dolru. 

Oalllea ftpunl • Marta dalrW 
Buısu, Yama, K09tence tem 
Hme•nnndın banlı:el edılelk 

npurlar 
DerlndJe npuru 1J Marta dalna. 
Yatında Bamburl, Brem,~ ft 

RoterdaıD Hman•vı ICID 
buün edeeM ftPQl'llr 

Androa ftpunl 11 lıfarta *J1rL 
Lar1ssa ftparu 11 Marta ..... 
.................... ,..0.... 

lıbQaa ...... DOTÇll LSY.&Jrn 
Lbns -- .,.,...,im 1 .... 

T9lefoD : ... - .. ,. 

&..... ~ 
.ANTİVİRÜS İLE TEDAViSİ 

PATI 
le VE DIŞ BASllR /llE#ELERINİ. 
BASUR lfElfELER/NİN HER TÜRLÜ 
İLTİNAPLARINI, CERAHATLANlllŞ 
FİSTÜUERI AZ ZA1W1DA EYİ EDER 
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Al'Uiam. 
TlYATROSU 

Puarflll 
(KaMOJ ·mt•ı(•> da: , ...... . ........ , 
BDJDt TodTI! 8 perde 

" Çaqamba (0*1lclar) da : 

(UNUTULAN ADAM) 

fehlrTI•• ..... • 
--·:·'"·- Dram llaunda 

Bu üpm uat 20.80 ela 

FiDAN AK/ 
Dram 8 percle 

Yuu : Pımdell 

Komedi ımmı ba aqam aat 20.80 da 

DALGA 
Yazan: Ekrem Beşld 

Komedi 8 perde 

BALll O•lalTI 
t• Mart Puartell 
üpmı Saat 9 da 
Beflkt8f Saadpark 

u,atrolmlda 
m8111T-

8*1Ha .. • 
Operet 8 perde 

u Kart Salı üt&· 
mı Panplb Kur

tuıue ıdnem•mndı P 1 P 1 Ç A 

Son Poıta 
Tmal. ........... "BaJt ....... 

T.-aaa.oa&a11ı ..... 1DD1r.• 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıba ,.. .,. 
re&lmlerill blltb Jaatlm 
mahfuz .. pzeteml8I aittir. 

ABONE FIATLARI 
t • t 

s..e Ar Ar At 
"'- Kw. Ke. s. .. 

TO'RKID 1400 760 .. tlel 
YUNAJdSTAM llNO 12IO '110 170 
~ 1780 1400 800 ... 

AIMme becleJI pqh:dir. Adnl 
dlllftirmek 21 ara.-

n _. 

G.ı- ...... ..,., ....... 
,,.,.,..,, .. ,,.....ıq., ...... 
Cevap için mek1.ubJara 10 bnl1ü 

Pal illval Unmdlr. 



, 'SON POSTA 

Son Po.sta'mn tarihi tefrikuı: 48 

•• UÇ BOZ AT 1 

Yazan: Ziya Şakir 

, Kamer Han müttefiklerine adamlar yollıyarak: "Yeni bir ordu kurmasına vakit 
bırakmadan Timur üzerine yürüyelim!,, demiş ve kendisi de 10 bin süvari ile 
Göktepeye gelmişti. Halbuki Timurun hazırlıklarından hiç de haberdar değildi 

Dağların henüz dör\te biri bile geçi· J Cihangirin on bin atlı ile Cardan isti-ı rinin geçebilecekleri derecede kuv· 
tememişti Birdenbire müdhiş bir kar kametine yürüdüğünü haber alınca, vetli köprüler yoktu. Her noktası, gir
fırtınası başgöstermişti ... Bu bir fırtına kendisini Göktcpede emniyet içinde dablar teşkil ederek akan nehirler de, 
değil. bir felaketti. görememiş, (Burke Goryan denilen hiçbir noktada gcçid vermiyordu. 

Sert bir rüzgar esmiye başlamı.ştL mevkie çekilmişti. Aynı zamanda, Kap- Kamer !fan ile Hatay Bahadır. Ti-
Bu rüzgar insanları ve hayvanları bile çaklılar da: murlenk'in oğlu Cihangiri aldatmak, ve 
yerlere seriyor .. savrulan karlar, göz- - Timur, on bin atlı ile oğlu Cihan- ellerindeki kuvvetin mikdarını sakla· 
leri kör ediyor; yerden havalanan buz giri Cardan'a doğru gönderdi. Kamer mak için buraya çekilmişlerdi. Onlar 
parçalan, tesadüf eden insan ve hay- Han ile aramızı kesti. Oğlu ile on bin daha ha!ii, Timunın bütün kuvvetini, 
vanların viicudlarmı bıçak mbi kesi- atlı göndermesine nazaran, her halde Cihangirin maiyetindeki atllllardan i-
yordu. kendi kumnndası altında bu kuvvetin baret zannetmekte: 

Bu müdhiş fırtına altında, bir adun üç, beş misli bulunmak !azını. Vaziyet, - Hele Cihangir, biraz daha ilerle-
bile ile!'lemek mümkün değildi. Timur, iyice anlaşılıncaya kadar, hele acele e~ sin.. İli nehrinin dağlarla muhat olan 
artık bütün askerlerine, tevakkuf emri miyelim. vadilerine girsin ... O zaman, buradan 
vermişti. Çaresfa, bu fırtınanın geçme- Demişler, ileri atılmakta istical gös- fı.rlarız. D:ığ yollarını aşarız. Cihangiri, 
s i beklenecekti. terme!nLslerdi. nehirle dağlar arasında sıkıştırırız. Bü-

Llkin şimdi de. başka bir felaket zu- Harzemlilcre gelince, Yusuf Sofu, Ti· tün kuvvetini, kılıçtan geçiririz. Ondan 
hur etmiştl. Biltün insanların ve hay- murun bir an evvel ortadan kalkması- sonra da, mv.zafferen Semerkande gi· 
vanların yiyecekleri tükenmişti. nı istemekle beraber, tıbkı Kapçaklılar reriz .. diyP., düşünmekte idiler. 

Süvarileri ölen atlar, kesiliyordu. gibi düşünen noyanlannm ihtiyat tav· Bunlar; kışın maruz kaldığı feJaket· 
Bunların kemiklerinden ve eğerlerin- siyelerine riayet etın~; o da ihtiyat ile ten dolayı•Timurun büyük bir aciz ve 
den ateşler yakılarak etleri pişiriliyor harekete karar vermişti. zaf içind~ olduğuna o derece emin idi-
du. Fakat, gene açlığın önüne geçile- · O ler ki; sarayın bazı kadınlarile beraber, 
rniyordu. (Di15ad Ağabigüm) ü de beraber ge-

Telefat, hergün arttıkca artıyordu. Kamer Han'm çekildiği (Burke Gor- tirmişlerdi. 

Lira kazanan 

9185 
Sonlan ( 85) rakamlarile biten btıtlln 

numaralar yirmişer lira amorti kazan -
mışlardır. 

t5,000 
Lira kazanan .. 

Sonları ( 16) rakamlarile biten bütün 
numaralar yirmişer lira amorti kazan -
mışlardır. 

1,000 lira kazananlar 

33689 24870 
Timur ordumnun nizamı mucibince yan) mevkii, son derecede emindL En Hatay Bahadır; kazanılacak muvaf
yapılan sab:>h ve akşam yoklamaların- kudretli b:r ordunun bile. bu mevkii fakiyete son derecede kanidi. Bu mu
da, yirmi bin süvarinin, ateşe tutulan kolayca ele geçirmesi mümkün değil· vaffakiyeti kazanırken. yapacağı kah
bir buz parça:;ı gibi eridiği anlaşılıyor- dL ramanlık!arı göstermek için. nişanlısı 
du. Buradn, sarp dağlirın arasından a- Dil<jad ağayı beraber gelmiye bizzat o 500 lira kazananlar 

Üç gün znTfmda, askerin mevcudu, kan ırmaklar, üç boğaz teşkil ediyordu. teşvik etmişti. 32875 26629 1170 37630 15690 
yedi bine inmışti. Bu halde bile meta- Bu ırmaklarda, büyük asker kuvvetle- - ~rkası var -
netini zerre kadar kaybetmiyen Timur ı=::::===========:sm 200 lira kazananlar 
büyük bir soğukkanlılıkla: l IES) ~ • o v o 1 .-İzmir f.PytatCI Otlkj v ndl~şriyizmatlr VllAye,tl 5713 34386 26002 2035 11234 36090 - AnJaşı!dı. Bu sefer de, bir şeamet ~ ~ 1bJ1 ~ _ I_ ~ ... ""' • 27711 21112 15366 30662 6317 34800 

var. Şu halde., geri dönelim. +- 100 ıı·ra kazananlar 
S .ustntlstlk Müdürlüğü 1935 - 1936 yılının 1s -

Demiş .. ve, emerkande ric'at emrini Bugünkü program tatlstl~lnl nesretmlştlr. 
vermişti. 11 _ l\lnrt • 1938 _ Cama Polildfnil: - Bu aylık Tıb mecmuasının e J 57 inci sayısı çıkmıştır. 

Ric'at kolay geçmemişti. Yedi bin at- S TAN BUL Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
1 d k d .. b. · S ka d · Merkezi ta.rnfır.dnn çıkarılan bu Çocuk mec-

l an, anca ort mı emer· n e gı- 12.30 •• pı11kla Tllrk muslkls1. 12.50: Hava-\' rnunsının 76 ncı sayısı renkli bir kapak için· 
rebilmişti. Hatta bizzat Timur mile biı- Öğle neşriyatı: de blr çok güzel yazılarla intişar ebnlştlr. 
kaç kere donmak tehlikesine maruz qls. 13.ClS: Plt'ıkla Türk musikisi. 13.30: Muh- -- ·----- - ------ --
kalmıştı. Ve Semcrkande avdetinden telif p:ak neşriyatı. İstanbul ikinci icra Memurlu-

d b . ··da h sta t Akşam neşriyatı: • d 
sonra a, ·ır mu et a yatmış L 18.30: Pli\kl:ı dans musikisi. 19: Konferans: gun an: 

1054 21451 30746 7828 37158 19686 

32018 27~1 33079 25498 31060 16153 

18391 36761 30025 25173 22132 

33243 18848 23747 2855 19729 
1507 

4165 

17207 36125 26507 35310 38745 15761 

5005 38847 8757 14824 23336 

50 lira kazananlar Timurun düşmanları., bu felaketi ha- Ali Kamil Akyüz (Çocuk terbiyesi). 19.30: Bey Mahcuz olup bu kere paraya çevrilme. 
ber alır almaz, son derecede sevinmiş- oğlu Halkevı gösterlt kolu tarafından bir sine karar verilen Beyoğlunda, Pangaltı 22598 2138 7425 5393 25942 12275 
!erdi. Bu büyük fırsatı kaçınnıyarak temsll. 19.55: Borsll haberleri. 20: Muzntfer Haiaskfırgazi caddesi 140 numarada ka .. 
derhal Sernerkand üzerine saldırmayı Güler ve arkadaşları tarafından Türk musi- slcr ve tavuk kafeslerinin birinci aç:k 27984 38942 36765 14055 29212 31840 

h k .. .. kisi ve h~lk şarkıları. 20.30: Havn raporu. 
istemişlerdi. Fakat o sene Ü um su- 20.33: Ömer Rıza tnrafından arabca söylev. artırması 17 Mart 1938 perşembe günü 37502 24111 27966 29777 33927 20090 
ren bu emsnlsiz kış, bir gün bile fasıla 20.45· Vedia Rıza ve arkadaşları taratından saat dokuzdan on bire kadar yapılacak- 5779 24280 33739 11385 30066 33027 
vermeden, bütün şiddclile devam et- Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat Ayan). tır. Bu artırmada mahcuz eşya muhaın-
mişti. Bu vaziyette harekete geçmiye; 21.15: !,fustafa ve arkada.şlan tarafından men değerınin yüzde yetmiş beşini hul- 1244 25146 31799 36717 22934 35097 
ne Kaşgarhla:-, ne Kapçaklılar. ve ne de Türk musikisi ve halk şarkıları. 2ı.5o : Orkes- madığı takdirde ikinci açık artırması da 39045 26369 39274 23498 25136 25778 
Harzcmliler hı"r tu"' rlü cesaret . edeme- tra. 22.45: Ajnns haberleri. 23: Plakla solo-

lar, opera ve operet parçalan. 23.20: son 23 Mart 1938 çarşamba günü ayni saatte 11142 15741 35451 34503 17730 28400 
mislerdi. haberler ve ertesi günün programı. yapılacaktır Alıcı olanlar muayyen gu··n 

~ . 4674 14142 20361 20881 36479 13407 e llWIW ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
Kış, böylece geçmişti. 11 - Mart - 1938 - Cuma memuruna müracaat ederek pey vurup 28305 18879 384 4700 10049 25164 

Yalnız Timur, vaktini boş geçirme· A N K A R A almaları ilan olunur. (5795) 8767 1677 30690 663 11018 31125 
miştl. 

Bu zeki ve ihtiyatlı hükümdar, ma· ötıe neşriyatı: İstanbul Birinci lHis Memurlu· 25825 29070 16339 22241 6095 6838 
ruz kaldığı f'?laketten. düşmanlarının 12.30: Muhtelif plö.k neşrlyatL 12.50: PlAk: ğundan: 19048 18775 12779 31724 26786 21247 
d h 1 · t "f d k Ik • t hın. Türk musiklsl ve halk §arkılan. 13.15: Dah1-

er 8 ıs ı a eye a ışacagını a ın n ve ıurtcı haberler. Çorap fabrikası sahiblerl iken iflas e. 20780 11859 38881 34364 37408 8644 
etmiş; bütün klŞ çalışarak yeni bir or- d M h d Sab't ka d ı · k , A.kş:ım neşriyatı: en c me 1 ve r eş en . ol,ek- 12713 17fı91 10994 9061 13737 22553 
dunun hazırlanmasını temin eylemişti. in tı"f şı·r-:..eıı· masasına sonradan gelen !s-18.i:O: Knnşık plak neşriyatı. 18.55: glllz- "" 

Timur; bu hareketile. çok büyük bir ce ders (Azime İpek>. lS.lS: Türk musikisi tnnbul belediyesinin bina ve buhran ver- 29486 36733 36930 1673 15056 25765 
isabet göstermişti. Çünkü, bahar gelir ve halk şarkıları: <Makbule Çakar ve nrka- gisinden dolayı istediği (518) lira 96 ku· 22280 34252 22419 23985 8735 26294 
gelmez Kamı.:r Han müttefiklerine a- daşları). 20: Saat O.yarı ve arnbca neşriyat. t (481) ı· 90 k b b k 

ruş an ıra uruşu es a ı arıu- 36204 11057 17828 
damlar Yoll"'mşı· 20.15: B:ı.ksofon solo: Nlhnd Esengln; plyano-

0 • niyeye binaen red ve yalnız (37) lira 6 
T . · a· ~ · f l~,- tt k da MarsE-1 Bl. 21: Konrerans: Cemal Arıtman 

- ımur, gcçır ıgı e e:u.e en ·en· kuruşun buhran vergı"sı' mukabı"lı" ol 0 rak (Köy kalkınmo.sında hayvan yetlştlriclllği). ... 30 lira kazananlar 
Cini toparlamadan evvel biz harekete 21.15: PlCLkJa dans musikisi. 22: Ajans haber- ve beşıncı sıraya kayıd ve knbulüne k3rar 
geçelim. Yeni bir ordu toplaması.na va- ıert. 22.15: Yarınki program. verilmiş ve olbabdakl alacaklılar sıra 28101 22231 32931 21350 18662 5773 
kit bırakmadan, Semerkand üzerine defterinin düzeltilmiş olduğu alacaklıla- 18196 7704 7286 27733 15212 29770 
yürüyelim. ,--------------~ l"' ım k ·· flı1n ı , rın ınn umu o a uzere 0 unur. 21165 37643 33098 14297 34163 35744 

Diye h3 bcr göndermişti. l 7"7 ~b t i ( 
Ve ken'3isi de, Tiınurun bütün hazır- ı. ~ u e C 

5799
> 1!>672 6770 35978 21722 35273 38652 

iıklarınciı"ll ~fil olduğu için, on bin sü- Ecza11eler İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 23162 17155 36716 36956 13591 5538 
vari ile hareket ederek (Göktepe) ye Bu gec" nöbetc:ı olan eczaneter şu.nlardlr: 1 Müflis Ayan oğlu Mehmedln alacaklılnrı 
gelmişti. İstanbul cihetinde.kiler: 1 tarafınd~n Mas'l mevcudu arasından tcrkl-

0 Aksaraydt>.: (Ziya Nuri), Alemdarda: 1 nine kar.ı.r verdikleri bütün hakları hnkkm-

h ı (Esadı, Bcyazıdda: (Asador), Samatya- da alacal:lı Mel'..med tavzihln1 istemiş oldu _ 
Timur·, tam tec izati e mükemmel bir da: cTeofllos), Emlnönünde: (Salih Ne- ğundan bu cihet; ile mevcud para hakkında 

ordu çıkardığı için. vaziyetinden o ka- cnti), Eviibde: (Arif Beşir), Fenerde: karar vertı•nek üzere alacaklıların 23/31938 

22811 16265 37116' 4021 2718 19908 

20763 17634 3171 4978 29067 10745 

18406 26488 39065 13131 18378 27891 

37139 432 33642 12468 10045 20513 aar emindi ki; Kaşgar hükümdannın <Hüsameddin), Şehremininde: (Nazım), Çarşamb'l. g1ınü saat 15.30 da dairede hazır 
böylece hududa geldiğini haber alma-, şehzadehaşında: (Asan, Karagümrük - bulunmnhrı Masa Memuru kararlle ilan o- 9374 17390 20424 

de: m:emnl), Küçukpazarda: (HulQsl), lunur. <5Sl00) 
8020 20972 35767 

33196 30477 35190 

15123 7357 9789 

sına rağmen kat'iyen telaş etmedi. Bıı.kırköyU."lde· CHllfU). --------------- 36784 22395 474 
Yalnız oğlu Cihangire, şu kısa emri Beyot'a clhetindckllcr: İstanbul Birinci İfias Memurluğundan: 3G356 33944 34228 

verdi: istııdf-J raddesinde: (Galatasaray), 
- Qn bin süvari al. Seyram ve Car- Tünelbnsında: CMatkovlç), Oıılatada: 

tfrn istikRmecine doğru hnreket et. <İklyon, Fındıklıda: <Mustafa NaU>, 
Timuru11; C"ğlu Cihangiri bu istika- cumhuriyet caddesinde: <Kürkçlyan), 

Kalyoncuda: (Zqflropulos), Flruzağnda: 
mete sevketmekten maksadı, gerek CErtullrull, şışllde: (Asım>, Beşiktaşda: 
Kfışgaı· hiikiimdarı Kamer Han'ı, ge- (Süleyman Rcceb). 
rek müttefiklerini şaşırtarak düşman- Boğ:ızlı;i, Kadıköy ve Adalardakiler: 

ÜslcUdnrdn: Cİttihnd), Sarıyerde: CA
llarının kuvvetlerini parçalamnktan i- safl, Kndıköyünde: (Saadet, Osman H11-I 
baretti. liısl>, BOyükD.dada: (Halt), Heybelide: 

Nitekim; bu büyük kumandan. dü- (Halk). 

Qiincesinde hata etmemiştL Kamer Han, ·--------·-------

MüOls Hrlstakl Hacı Yuslf ve İlya Mak -
roplo kollektıt şlrketl Masasına ahiren ge -

292 17562 10831 1272 22634 4835 

len beş alacaklı:ıın taleblerl kabul ve sıra 1165 36968 37817 2609 18535 34443 

defteri düzcltllm!ş olmakla ııa.n olu _ 29786 3847 11996 18650 24560 12485 
nur. (5S01) -"'---· - ·----·----

Sou Posta l\Intbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 
S. Ragıp EMEÇ 

SAIJİBLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGIL 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DabWre nıütehassuı: Pazardan maada 
herııün <2 • I> Dlvanyolu numara ıot. ff &e
ı.eton\1 22:Sll8 .. 21<Kt 

30338 34905 15446 

20868 33524 23061 35654 4511 

36636 19770 29512 35366 23684 

23386 30995 11947 24484 20349 
13463 16951 117 32867 15511 

38098 36287. 23949 17171 8459 
1601 17478 26623 27316 19845 

33869 14955 32570 16436 13219 
24831 11949 19498 36664 mı 

Üsküdarda iki 
kaza 
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Bir adamın sol ayağı, bir 
adamın da parmaklan 

ezildi 
ttsküdarda Boyacı sokağındaki Has" 

nın f ırmında çalışan Şaban hamur ııuı ' 
kınesine elini kaptırarak parmaklan ezil-ı 
diğinden Nümune hastanesine kaıldırW 
mıştır. * Üsküdarda mekteb sokağında otu' 
ran Şfrketihayriyenin iskele tamircile -
rinden Ahmed Üsküdar vapur iskeleslııl 
tamir ederken iskeleye yanaşan bir va • 
purun sarsıntısından dol ayağı tahtalJlf 
arasına sıJ...,şarak ezilmiş. tedavi edilrn~ 
üzere Nümune hastanesine kaldırılmıştıf• 

Gizli bir Yahudi 
mektebi bulundu 

Balatta Hamamimuhiddin mahalles~ 
de AynaJıbakkal sokağında oturan Ne " 
s!m kızı Rihanm evini mekteb ittihaz ~ 
derek rivardan topladığı çocuklara ruh• 
satsız ders vermekte olduğu haber alın" 
mış, arama neticesinde Rihanı 14 ÇO • 
cuğa ders verirken yakalıyarak müd • 
dclumumiliğe teslim ctmi lerdir. 

(ki yangın başlangıcı 
Ayvansarayda Aktarma sokağında aş

çı Mchmedin dükkanında. KızıJtoprnkU 
Kalamış caddesinde bahçıvan ManoluO 
kulübesinde iki yangın başlangıcı olınUiı 
her ikisi dn büyümeden söndürülmü~· 

Bir otobüs bir adama çarptı 
Şoför Saimin idaresindeki 3440 numa • 

ralı Şişli - Fati hotobüsü Taksimde Tar • 
labaşı caddesinden geçerken Cevdet ls • 
minde bir şahsa çarparak bacağından ya
ralamıştır. 

----------------------------~ r-
e ı r Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Dişlerin ehemmiyeti 
Ve muhafazasına dair 
Bazı mülahazalar: 

Ha:mur. yarısı iyi çiğneme ile aftızda 
olur-

iyt çiğnemeyen kimselerin Blhbatt da· 
ima bozuk olur. Kansızlık ve ıı:Afiyet do
lnyıslls verem gibi çok tehllkcll basta .. 
lığa tutulmayı kolaylaştırır. 

İyi çl~nemek için de dlşlerln tam ol
ması l~ımdır. 

ce·ılz fındık gibi sert yemlşlert dt.ş-
ıerıe kırmamalıdır. Katı ·ve madeni el -
simlerle de dişleri harab etmekten çe .. 
klnmelldlr. 

Dişlerin üzerindeki parlat kısmı teş
kil eden ve rnlna denilen clstm sert ol .. 
makin beraber kırılmağa da müsalddlt 
ve çatı:ır ve çatlaklık ihmal edll1nıe tıa
rnızlcı.rın ve rntkroplnnn tesırııe dil bu .. 
radan çürür. 

Tedıı. vı edilmezse zayi olmak tehlikesi 
hasıl olur. O zaman ağızda noksan dişle 
gıdcı.lar Jftylklle çiğnenemez. Ve bu J6J .. 
den hazım~ızlık, sıhhntslzllğl doğurar. 

Bu;ıdar. başka noksan dişler konuş .. 
ınakh bozuk!uğn, yüzün bnrlcl ve bedll 
letafeUnl boz:ırnk oldukça çlrt1n.llğe do 
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"enrn 
l\c trı 
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l!u 
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~ar,. 
leııi 
~tı 
ti-~ 
tıle 

d..sııı 
~o.Jt\j 
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l ?i 

dQııa 

~) 

~beb ~u~ ~ 
Yapılacak yegCıne şey, nltı ayda bir ' ~ 

defa dişle:! muayene ettirmek, çüıiitıeri ~ 
doldurmak, diş etlerinde ve clvannda 11· 
tlhnb vaısa tedavi ettirmektir. 

Cev:ıb isteyen okuyocalanmma po5P 
pulu :rollamalıırını rica ederb. Akil ~-
dlrdc Jstelderl mukabelesls blabWr. _.. 
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• ''B· · b I" zı aşarı ar -a a adar ede ransa a r nı ı 

'' netices ·: Frank düştü (B f d ) prensipi parltimentonun açılış celsesinde tantı, bu toplantıdan da her zamankin· 
l3 _ .. aştaraf ı 1 ınci say a a .. 

11 
u goruşnıeler soğukkanlılık ve ıtıdal söylediği son nutkunda bir_ ker~ . d~ha den daha sağlam ve realist polıtikasındn 

Ae teıneyyüz etmiş ve bu suretle, Kemal saglamışlardır. Liderin bu sozlerını, sı~e: devama a7.metmiş bir halde olarak çık· (Baştarafı ı inci sayfada) 

li~ut~rk'ün t~mamile t:min edilmiş ?oli· haı fi harfine tekrar etmekten daha ıyı maktadır.> isternek~elci maksadını izah ettikten 
tıı 'le askerı bir emnıyete ve aynı za· bir cevab veremem: Yabancı sermayeye karşı Türle sonra, Meclisin ekseriyetini teşkil c -
banda kuvvetle tarsin edilmiş ekonomik el.Hz Wıaınlarımızi gökten ı>e gaibden politikası den Sosynlist grupu tarafmdan hiç bir 
v r Vaziyete dayanan tam bir nefse gü- dc>ğ " l, do{Jrudan doğro.ya hayatta~ alm~ş Çeyrek saat geçmek üzeredir. Görüş· tasvibkar harekP.t görmediğinden, tek-
1-iennı.e hissini vermeye muvaffak olduğu, bulunuyoruz. BWm yolu~ çızen, ı· meyi uzatmak arzuma rağmen, nezaket lıfinin reye kfJnmasını dahi bekleme -
ellıalist Tür ki yenin politik havasını ak· çindc 1ıaşııdığımız ~urd, ~agnn®_n çık· kaideleri muhatabımın kıymetli zamanı· den, arkadaşlaı ına işaret etmiş ve hep-

~ttırrniştir. tığm.ız Tür1: milletı ve bır de mılletler nı daha fazla işgal etmekten beni menet· 51 birden Meclisi terketmişlerdir. 
B.ıgün 'J';i ı kıye esaslı surette istikra·/ tarihinin hin bir facia ve ıztırab kaydc· mektedir. Bununla beraber, veda etme- Bundan sonra öğleye doğru Elize 

rır,, bulmuş km·~etıni ve imkanlarını dt ıı. yapraklarından çıkardığımız netice- den evv~l k~ndisine son bir sual daha sarayına giden kabine azaları, hükCıme-
ı:- drık ve valnız ekonomik kalkınma lerdır.> sormak :stcdım~ tin müşterek istifasını Cumhurreisine 
r bt<ur.ın 

1
• k"b d bulunan bir Endüstri Yabancı sermayeye karşı Türk politi· \'ermişlerdir. 

ı:: • ı a ı arzusun .ı . .. • k B k"l d d" ·. ·· · d ·· l"ıl kc.t oiar::ık gözükmektedir. Celal Bayar sözlenne şoyle devam e.· ası. aşve 1 e e ım kı. Türkıye e mu· Cumhurreisi kabinenin istifasını ka-
tsasrn R · · h At.,tu .. rk'ün ve · ti esses bazı yabancı şirketlerin hükumet bul ederek, Sosyalist partisi şefi Blumun n ' eısıcum ur "' mış r: . . . . . f d 1 • . ~·ekil c F ı B a n parlamentonun M mleketin endüstrileştırılmesı ışıne tara ın an satın a ınması, malı mehafıl- yeni kabineyi teşkiJe memur etmiştir. 

) e a ay n ' 4 e · ·ı d T '" k h .. kA t" · Tü k" d k' hı: rıı ıçtima devresine başlaması münase· de gene bu pratik düşünceler şeklı ' e ~ ur u um~. ının r. ıyc e ·ı ecne· Bu vazifeyi kabul eden eski başvekil 
lh tı,e söylcdıkleri, diğer parlernenter başladık ve devam ediyoruz .. ~iz .b~ ~e- bı sermay.e ve muessAeselerın~ n_ıuanz bu- Blum, derhal istişarelere başlıyarak ev· 
tıt!ı'ııleketlerde adet olanları hacim itiba- 'ı selenin mevcudiyetimizle, ıstıklalımızle ı lunduğu .ıntıbamı .. hasıl etmıştır. . veıa ayan reisi Janneney, bilahare me-
d 1'-' geçen iki nutukta, Türkiyenin ken- s1kı bir surette alakadar olduğ~ fikri~d~- Başvekıl te~essu~le cevab ~erdi: • busan reisi Herriot ve nihayet radikal 
-s.ııe ol b .. . . . hır' tezn . Ek omik bakımdan kendı kendımı· c- Ekonornık polıtikamızı sıze umumı partisi şefi Daladier ile görüşmüştür. 

.. an u guvenının ycnı • • yız. on . . h 1 ·1 , h · · 
t\inü d h t k"l t kt d' kif t edec<><Hmizi iddıa etmıyoruz. at arı e JZa etmış olduğumu zannedı· Blum, ekşam üstü toplanan sosyalil>t 

a a eş ı eme e ır. ze aye '1:>. T ,1 ·h . ed·-· .. 
'1taıürk 1... ık d Eko ıomik kal· K a· kendimizi boş lfıfla oyalamak e- yorum. \: mı etmek ıst ıgınızı sandt- grupu !çtimaında istişareleri hakkında i· 

• Ul . nu un a • , eı. ı, v • k tl . t• l . k 1 d" . 
11?ııa T .. k " · 1 ·· ··stakil daima ı· d d gviliz otarşist değiliz. Faka!, gım şır e er ıın ıyaz 1 şır et er ır ve ım- zahat vermiştir. Grup, Bluma karşı iti-

~ı. , ur ıyenın ıur, mu , .me ın e e ı . . ı·. ··dd tl . . b ' . k 
·ıa kuuveıli, daima da1ıa ref aJılı Tür- ekonomik bakımdan istihsal veya ımah •)az mu e ennın ıtmesme ço . za- madını teyid ederek, halk cıebhesiniıı 
!le idea limn belkemiğidir. Türkiye bu Hiz.ım her ~eyi yapmaya azmetmiş bulu- man k~lmamıştır. Bunlar memleketın e- prensiplerine dayanan bir kabinenin te
~1kınmadan iki büyük kuvvet serisine nuyoruz zira Türk müstahsili kendi is- konomık kalkınması yolunda yapılan şekkülüne muvafakat etmiştir. 
"Yanmaktadır> diyor. Ve biraz ilerde tihsalini~ kıymeti fazlalaşması sayesinde, gayr.e~lerı takib . ede~i~meler~ için ~endi Diğer taraftan ayni surette bir toplan-
J<!etin .. l de d' . B""yiik 1 k t• dahili havati ihtiyaçlarını teşkılat ve servıslermı tensık ve ık.mal tı yapmış olan radikal grupu, partinin 

ıı. e şoy e vam c ıyor. c u mem e e ın " t k · b tfği . .. .. 1 d H lb k' '.M 
;"1'0nıız en medCfliğ ve en müreffe1ı mil- karşılıyabilccek kabiliyettedir. e me. ıca e 1 nı goruyor ar ı.. a u 1

• yeni hükü'7nete iştirak edip etmiyeceğini 
ıeı 

1 
• •• • A bu şırketlerden bazılarının tesısatı mo- bild' d ı Bl k b' · · 

~. oLarak varlığımızı yukscltmektır. Beş senelik plan d ht" 1 t k k b""l d . ırme en evve' um a ınesının ne 
"11 11 l ~·ı d"" •• ern ı ıyaç ara ar ı te a u e emıye- gıbi bir harici ve mali siyaset takib ede-
~1'..,da nız kurumlarında degı • uşunce- Bn"vekaleti resmen deruhte ;ettiğim cek derecede eski idi Bazan, tadilatın 

'' e t zı· b" · k ltib •nucı olan ~ l" · ceğini öğrenmek istemiştir. 
~, .. , .e. me '. 1". ı.n 1 yap.:owy . . . zamnn, parlamento huzurunda, r.ea ıze e- yeni tesisattan daha pahalıva maloldu-ııı.ılc T k ız di ik d lıdı J Blum, bu hususta yarın cevab verece-
ıqd ~tr mı etı~ın namı 1 ea 1 

• deceğimiz ikinci beş senelik planın U· ğunu bilirsiniz. Bu şartlar içinde mezkur 
" eaz.ı en kısa bır zamanda ba .. ş?.rmak n1umi hatlarını da çızdim. .... şirketler bızzat kendi arzularile hükUınet ğini bildirerek, bugünkü ~stişarelerine 
" fık 1 k ı· b b tmek 1 1- nihayet vermiştir. 

~~b ~r 1·.e ıar~ ·e ı, cra er yum Gene bu münasebetle madenci ik P a- tn,afından satın alınmayı tercih eylemiş- Frank düs.tü 
urıyetıntledır.> nımızı da anlattım. Bu plô.nın şimdiden lcrdi. 

J\I ı t b • b' tbikat t"cel ri Türki Paris 10 (Hususi) - Chautemps kabi-r . n ı cşcm ır ıııa . ilerlemış olan ta ı ne 1 .e ' . • Arzu etmediğimiz tek scnnaye 
ılhakıka, Avrupa ve Asyanın bırleş- yenin ekonomik inkişafında bıze en mu· Arzu edilmez telakki ettiğimiz tek bir 11esinin istifası üzerine frank düşmüştür. 
. noktasında olan bugi.inkü Türkiye, hinı tediye vasıtalarından birini temin e- nevi sermaye vardır: Bunlar da serseri Düne kadar 155 frank olan İngiliz lirası, 
lŞ bir inşaat yeri manzarası arzet· dcceğini gösteriyor ve gittikçe de daha sermayelerle münhasıran politika ve spe- bugün 159 a çıkmıştır. 

eltte ve orada, sükun içinde sağlam ~e fazla gösterecektir. Fakat bu görüşme· külasyon gayeleri güden sermayelerdir. İstiladan evvel 

1Qhleşem bir bina önüne geçilmez hır nin hedefi, size politikamızı övmek de· Fakat ciddi sermayeler ve şahıslar, ka· Paris J O - Şotan bu sabah istifa et-
~ Yiikselmektcdir. ğildir. Şimdiden elde edilmiş neticelerin nunlarıınıza ve ekonomik siyasetimize meden evvel meb'usan meclisinde söy-

Tam bir Tiirk tipi bizatihi kafi dercc·ede beliğ olduğunu uymak şartile, Türkiyede daima en de- }ediği nutkunda hazine vaziyetinin hiç 
lıaıen, bu geniş meknniz.manın işçi ba- zannediyorum ve istikbaldeki neticelerin r in anlayış zihniyetini ve en samimi de işaa edılmek istendiği gibi korkunç 

eıl,fn Başvekil Celfıl Bayardan hususi d~ bunlardan daha az beliğ olmıyacağı· dostluğu taşıyan bir kabul bulacaklar- olmadığım kaydetmekle başlamış ve 
;~örüşme elde etmeye çalışmıştım. na emin bulunuyorum. Israrla tebarüz dır. , hükfunetin kanuni olarak Fransa ban-

11Yiik bağa gözlüklerile, sakinliği ve ettirmek istıyeceğim nokta, faaliyetimi· Artık avrılmak zamanının geldiliüni .knsındnn daha beş milyar frank alabi-
ldali ile zariflik ve sevimlilik ve asalet zin muharriki olan zihniyetin doktrini· anladım. Bu mülakattan ve dünyanın bu lecek Qir durumdı:: olduğunu beyan et
lu demokratik tevazuu ile, Celal Ba- miz.in, sadece realist bir düşünceden baş· köşesinde topladığım diğer bütün intıba- miş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

<il', bir .Amerikan entellektüeli hissini ka bir şey olmadığıdır. Zardan edindiğim kanaat şu.dur ki: Türk- •Fakat Fransa bankasından müte -
~ektedir. Celal Bayar, tam, bir mo- Yapıcı ,,e yaptırıcı Türk. de~l~ti Zeri, bu derecelerde modern olan bu es- madiyen para çekmenin hasıl edeceği 
tıı l'ürk tipidir. Bir devletin ekonomi makinesını, hu· ki milleti, her cı.n daha ziyade hesaba kat- psıkolojik tesirlerden çekindim ve mil-

ausi teşebbüsü kırmayacak şekilde işlet- mak lazımdır 1'e l<izım gelecektir. Onla- li müdafaa sandığı için yapılacak is -
mek lazımdır. nn dostluğu veya düşmanlığı, ihmali ih- tikraz hasılatından bir mikdar para a
Yapıcı ve yaptırıcı olan Türk devleti, ıiyatsı.zlık olabilecek bir ıınsurdur.,A. A.) }arak bu avrınslar! kapamak ve bu su-

a;ı cıBir çeyrek saat» 
. §Vekil, beni, saat elinde kabul etti. 

~~k fakat ayni zamanda kat'i bir ifade 
, hana bir çeyrek saat tahsis edilebile· 
gllıden menuıun olduğunu bildirdi. 
"~ki hatıralar, zihnimde yeniden can· 

ı)or: 

kd. ı· 

yapanlara yardım etmekte ve ta ırc -a· retle memleketin kalk'lllma azmini gös 
k ferdi mesaiyi tanzim ve yoluna sok- Payasta bir kaçal<ÇI öldürüldü termek istedim. 

yı kt ve mahreç bulmaktadır. Şiddetle pnyas (Hususi) - Cenub budu B ma a d b'rl .. - inaenaleyh ortada fclfıketi mucib 
mürnkabe edilen ve gayeler~n en . ı dunda, kaçakçılık yapan firari bir ka - hiç bir §CY yoktu ve bu i~i başarmak 

Her yedi ayda 
Bir habine 

(Baştarafı 1 inci sayfatla) 
bugüne kadar (53) kabine iktidar 
mevkime gelmiş, bugünkü Cumhur
reisi M. Löbrôn'ün riyaset müddeti 
zarfında gelip geçen kabinelerin sa
yısı (15) j bulmuştur. Şotan kabinesi, 1 

bundan evvelki ile beraber takriben 
on ay yaşamıştır. Üçüncü cumhuı ıyel 
devrinde iktidar mevkiine gelen hü
kumetlerin hayatı ise, vasati olarak ı 
yedi cıydan fazla sürmemiştir. • . 

ıçın de hükıimetin başında bulundum. 
İşte bu taleblcrim haksız bir heyecan 
uyandırdı. İstediğim salahiyetleri an -
cak rnemlekeE:ı menfaati uğrunda lml
lanacaktım. Fakat Torezden Reynoya 
kndar giden b i-r hükfunetten, veya halle 
cephesi vcynhud da bir milli seian\et 
hükfuneti teşl:ilinden bahsedilmeğe baş 
landı. Biitün bunlar benim ölümüm de
mekti. Bu gibi şayiaların ortaya nt· 
mak hükfuneti küçültmek demektir. Bi 
naenaleyh h ükumeti meclisde zuhur e
debilecek herhan gi b ir hadiseden ma -
sun bulundurmayı düşündüm. 

Maliye Nazırı, ekonomik ve mali 
kalkm .. 'llla projelerini hazırladı. Bu pro
jeler partilerden hiç birini incitmiye • 
cek mahiyette idi. Tam salfilıiyetlcr is
temem çok muhakkakdı. Çünkü mali 
me deler üzerinde yapılan müzakere 
ve mün:ı~aşalann zararım hep milli 
kredi çeker . 

Bunwı içir.dir ki meclise son b ir mü
racaatta bulunuyorum.> 

Sağcılar masında kanlı bir müsademe 
Paris 10 (A.A.) - Paris m ebusu Teten

je'nin reisliğindeki sağcı grupun b ir iç
timaından sonra, bu grup mensublarile 
yakın diğer bir salonda içtima etmiş olan 
r'ransız sosyal par tisi azaları arasında 

bir çarpışma olmuş ve birkaç kişi hafü 
surette yaralanmıştır. 

Blunı'un beyanatı 

Paris lO (A.A.) - B. Blum saat 15,30 da 
Elizcden çıkarken şu beyanatta bulun
muştur: 

cCumhur başkanı kabine teşkili vazi .. 
fesini bana verdi. Bu vazifeyi ifada so
nuııa kadar çalışmaya azmettim. Vaziye
tin istilzam ettiği hükfuneti yani müsta· 
kar, devamlı, kuvvetli ve demokrasinin 
bütün kuvvetlerini birleştirmeye ve yü
rütmeye muktedir bir hükumet teşkiline 
çalışacağım.» 

~ 'Yüzde yiiz Türk müessesesi 
dairelerinden bazılannı pratık uzvıyet· til, hudud bekçileri tarafından vurul _ 

1 h 
• · e getirmek olan ve masraflarını muştur. Hadise şöyle olınnstur: 

............ ....... ................................................ 
~ Celal Bayar tarafından kabul edil· 
( ğinı şerefinin ilki değildir. Bundan 
~&(ıne evvel, bugün Türk bankaları i· 
t e §Öhreti dünyaya yayılmış en büyü· 
1 •~lan ve yüzde yüz Türk bir müessese 

td 1 eden İş Bankasını ilk kurduğu gün
e bir kere daha görmüştüm. Arada 

1 ~n :müddet zarfında kendisi İmar ve 
~ dn \Tekili, Hariciye Vek5.leti Vekili ve 
~eta da Ekonomi Vekili olmuştur. He
~ 1htiyarlamamış olan yüzü, ayni sa· 
tı-lt\} enerjiyi, belki biraz daha fazla ol· 
~1.ık ve otorite ile, eskisi gibi muha· 

lıt ettn<!ktedir. 
)'ltı e Yeniden, Reisicumhur Atatürk'ün 
~· n bir dostunun, bir ilk gUn ~ arka· 
~ ~llltı., soracağım suallere en salahiyet· 
llq ~\ıablar verebilecek adamın, karşısın· 

1.ılunuyorum. 
~e:rnalizmin ekonomik doktrini 

)•tı olarak, zihnimi en ziyade kurcalı· 
....._ ~ sun}j sordum: 
~ l{eınalizmin ekonomik doktrinini 
~ anlatır mısınız? 

~atb tkiyede vekarı ve soğukkanlılığı bir 
'ıYe:~esel teşkil eden ve ismi muvaffa· 
!laftı ın bir nıütcradifi telUkki olunan a-

--...' 15\ıalime tereddüdsi\z cevab verdi: 
~ul}ıhl{e~alizmin ekonomik doktrinini, 
~a t ~rıyet Balk Partisinin programın
tı-.aı·lltıf edilmiş olarak bulacaksınız. Ke· 
lı~t rejim, şahsi mülkiyet ve şahsi ça· 
~ltltl'rıa Prensiplerine hürmet esas~na ~a: 
"'1.)tıf kla beraber, şahsi menfaatın mıllı 
ltn aate tekaddüm etmesine müsamnha 
~t~~· '~erdi ben> ile .sosyal ben• in 
>.al}ı aştıgı her ihtılafta Türkiyede, her 
l )dan, •sosyal ben:ıt galib gelir. Biz, her 
~""" n evv~ realistiz. Bizi, nazariyeler-

er ıı.ın • b . -:ı 
çoğaltması memnu bulunan umumı ır 1• 926 seneı;!nde kardeşi Hamdi ile 
dare sayesinde varidat memb~larını kıy· Dörtyolun Büyükçaylı köyünden Hü -
metlendirmeye veya servetlen yaratma· sam ve Kürd Mehmed arasında çıkan 
ya muktedir gelir kaynaklarını meydana bir kavgaya ayni köyden Hacı İsmail 
çıknrıyoruz. k, oğlu Celfıl de karışmış, bu kavgada Hü

Bu prensıpi tatbik mevkiine koyara sam bıçakla Hamdiyi, Celal de Hüsa -
lnız raporlar yazmaya alış~ bazı me- mı öldürmüştür. Bu hadiseden sonra 

~:urları, bu r~orları bizzat tatbık et- Celül Suriye hududundan aşın~. gı _ 
ye de mecbur ettik. yaben de O'l sene hapse mahkfun ol -

m~tarşinin hatalanndan d.~ birç?~ defa muştur. . 
. t' msızJık ve israfın muteradıfı olan Celal, bundan sonra, Iskenderunda 
m ıza d .. 

k mik liberalizmin ifratına uşme· ve Halebr!e hırsızlık yaparak dolaşmış, 
e o;~zin kendimizi sakınmaya çalışıyo- hükCımefünjı müteaddid defalar ken _ 
nıe s disini Suriyt' hükiunetinden istediği 
ruz. Politik plan halde bir türlü ele geçememiştir. 

h ld · ve ve Cel81, daha sonraları kaçakçılık yap 
Politik planda da, da i e nızam .. • 

h . te işbirliği ve taahhudlere mr.ya, fı~at buldukça hududdan geçe-
k~r vet .. a~;ine müesses demokratik bir rek kaçak eşya getinneğe başlamıştır. 
h~r!.11ees~:ıarmı tarsine gayret ediyoruz.• 6 Mart gecesi bir arkadaşile beraber 
go: uş . kaçak eşya ile hududdan geçerken hu-

Enıniyet meselesı dud bekç!leri tarafından verilen •dur!:ıt 

Bir kadın torununu otobüste 
unuttu 

Bursa (Hususi) - Şoför Abdülhaki .. 

rnin kullandığı 4 numaralı şehir otobü-

sü Çekirgeden Bursaya gelip yolcula

rını boşalttıktan sonra taksi mahalline 

giderken ,ş<;fö:-, otobüste kalan 2 ya

şında bir erkek çocuğu görmüştür. Ço

cuk, hüviyeti hakkında sorulan sualle-

re cevab veremediği için polise teslim 

edilmiştir. Akşam geç· vakit, eski bekei

lerden Nurinin ~ocuğunu aradığı görül

müş, çocuk, polisce, babasına teslim e

dilmiştir. 

Bu minimini yavruyu, büyük anne

sinin, otorüste unuttuğu an1aşılmıştır. 

• 

Ardanoçta başarılan 
ehemmiyetli işler 

Ardanr.ç (Hususi) - Beş yıllık prog-
rama göre Ardımoçda yapılan işler 

şunlardır: 

Asırla"danberi etrafa malarya 
fan on altı bataklıktan on ikisi köy ka
nununa tevfkan kurutulmuştur. Bu 
bataklıklar.dan her birinin derinlıkleri 

iki ila yedi buçuk metre i arasında ve 
mesahai sathiyeleri b\n ile dört bin 
metre murabbaı arasında bulunuyor -

du. 
Merkez nllhiyesinin faal dört 

mektebin<' dört mekteb daha 
ilave ed:lmiştir. Şimdi sekiz mektebde 
tedrisat wrdır. Bu mekteblerin ikisi 
köy büdcesile idare edilmektedir. 

İkinci sual olarak, B.~~ekile ~n_ıniyet emrine mavzeri~i ç~.virerek mukabe -

l 
. hakkındaki duşuncelermı sor- ıe etmiş, kısa bır musademeden sonra, Muradlıda ımar faaliyeti 

nıese esı b d" dedı· ki· · d 1 k "1 .. dum. Çok kısa ceva ver ı ve • · .. birkaç yerın en yara anara o muş, 

4
_ Bizim için emniyet, evvel~ kend\ıyanındal~I arkadaşı, sırtında taşıdığı eş Muradlı (Hususi) 

k d
. "zin kuvvetine, sonra ittıfakları· yayı bırakar~k kaçmıştır. - Mura.dlıda imar 

en ımı . ı· . A Ö A t d k . . .. 1 d dayanır. Jcografik vazıye ımız, V· len Celfıl, hükwne o toru tara- ışıne onem e evam 
mıza d ve yakın şarkta müessir b ir rol I f ından rnuay<'ne olunduktan sonra kar edilmektedır. Göç-
rupa a ö ı b" 1 k" d"l · · l k d"l · nmam.za müsaiddir. Ye ır ro 1• ıcieşlerinc teslim e ı mıştır. :men er ·en ı erme 
~~~ türlü yabancı ideoloji~. il~aml~rda~ Bırak•lan kaçak eşya gümrüğe tes - verilen evlerin bah-

d bir halde, bu ideolo1ılerın hıç bı- 1 lirn edilmiştir. çelerine fidan ve çi-
tı~a ekarşı da cebhe almak istememekte - · · · · · · · · · •· • ~ · · · · · · · · · · ~ · çek ekt "kleri gibi 
rıne lh.. hizmetinde bulunmayı 1 Şch'l!ldebaşı aFERAlh SJn~rnada 1 bazıları da şahsi te-
ve yalnız su un Bu .. ünden ltıbaren 4 film 
arzu eylemektedir., 1 _ Kiıttiir fiJml şcbbüslerile ev yap-

Rnlkan Antantı 2 - At~ Kraliçesi mışlardır. Bunlar-

k · · TURKCE sözlü milyonluk film dan emin Öztürkün 
Bac:vekil, Balkan Antantı onseyını.n 

~ h kk .J~ d b 3 - Gündüz insan, Gece Kurd yaptıgı· ev ve gös-
toplantısı neticeleri a ın~ a ır 

skonnc kelı"me lCıtfetmesine dair olan suall· Heyecan ve korku filmi. terdiği imar faaliyc-
• 4 - Clnavd Yolu <Buck. J ones) ti Umumi Müf ettLş 

me su cevabı vermiştir: Amerikan kovboy filmi. D ~ B ikan Antantına esas Her "et• , cumartesi ve paz"r General Kazım irh tarafından da takdir edil?Di'5 ve 'kend isine elli m eyva 
- Konsey a .. .. • teş.kil eden fikir ve menfaat birliğini bir matlnelerlnde: f ıdanı hed iye edilmiştir. Resimde Emı n Özturklın yaptırdığı ev görübnck-

'•ı, tık"d tcl'lla 1 elerden ziyade realiteler ve ba· 
r altikadar eder. 

l..ia . . Atafürk'iin sözleri 
eJ'inıız, Reisicumhur Atntürk, 

bu kere daha teyid eylemiştir. Balkan An· l, ___ ç_ı_· N_'--Ç-İN ... '-Tro--p·u·-ik-in_cı_· _p_ro_gn_mı __ -' tedir. 


