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ne miimkjinse yaptılar. Bugün Fransa 

C)&renme)r. bJ~ seçtiğini& aealekda lbttlaa l8hlJa ot- mn Anwpadalri miilkülitını gönnl 
~ aahfm bir..,& :l'alrat • flamıiil'cd•fleı. biall • W11D oluycrlar ve hriJmla Mmdı 
nizden, jhtilasmızdan bir eser çılraramam1f 18eniz, yer altın-. dan kurtulması zamanının yaklaftı 
da l:allalf, meçhul bir madene bemersiniz, l'l!lldıman 'Wl'eJl görüyorlar. 
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betle acaba daha ne kadar pahalanacak 
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·- Fransada mka\u ..... ediy 
l'rana Avnıpada polit\ka yapıyor. B •\l itlerle ııe alikamu var ki cezasını 
çeblim. Paramızı F an .1. fr.mp>a b 
Jiyan Manda idar bize hayatı z h1r c 
diyor. l'ransada fr ~üpiyOI' ama • .bı 
aun netifesmde pıy sada hUıl olan 
farkluuun bayata o~an tesirini Fr 
!ıük.ılmeti daima y ru yen• yedb 
hafifletiyor. Halbukı b;zde yalnız f 
~p 81)'8 fiatlan çıkı1or.a 
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. T.'.E L G RAF HABERLERi 
Yeni hayvanlar vergisi 

kanunlı dün 
Meclis te kabul edildi 

~ Gazetelerde ~ \J-;;r,.;...-..ıu.ı 

rÇ k 1 k d '\ -;: Gö!!U~! ~!~!e~a0runu' A[ E e Os Ova Ya a kazalara kaqı. başlıtüe yudıtı ba:,mnkale- ------
1 de. dün &abnh Masıa:t yolunda •utua ıeıen • lngiltere ile Fransa niçin 
otomobil faciasından ve arkadaşımız Tahir 

manevralar Şukrünfın ölümünden ~onra, beleolyeyl, blk tam anlaşamıyorlar? 
s1k kaza olan bu yolda tedbir aım.ata duet 
etmektedir. · Yuan: Selim Ragıp Eme~ 

Prag %3 - Bugün büti.ir. Bohemya- ı ~ 
Cumhuriyet - e:Memlelcette t•ırlzml kuv- Büyük harbin sonundanberi Av• da hava taarnızlarma karşı :nüda • 

\'etlendlnneliylz. serlevhalı başmakalede rupada cereyan eden hadiselere faa manevraları yapılmıştır. rrag ve Nadir Nadi, bu mevzua temas etmekte ve 
Ankara, 23 (Hususi) - Meclis bu- Değişen Cb> fıkrası. diğer bütün şehirlere tayyareler ta • ecnebi seyyahların bir memlelceUn U:tısadJ bakılacak olursa, bunların karşısında İn-

.. .. .. 1 h . Bu kanun .mucibince hayvanların kııydına il ile :ı;... d b. kt · 
t:unku toplantısında subay. ar eyetıne başlandığı tarihte henilz iki yaşını bıtlrme- arruz etmiş ve sun'i bombardımanfor bünyesi üzerinde yapacağı miısbet uslrlerl g· tere · .u:ansanın erın ır no aı na.-
mahsus 2900 numarah terli kanununun miş sığır, manda ve cıeveıer. yapmıştır. !saymaktadır. Bu arada diyor ti: zar ilıtilifı halinde bulunduklarını go • 
birinci maddesinin değiştirilmesine aidj Değişen (c) fıkrası: • Manevralar Çekoslo\•ak müdafaa •Memleketin ekonomik kalkınması u~run- riin1z. İç rejim bahsinde ayni demokratik 

rak 1 1 k t1 daire • da hiç bir noktayı ihmal etmek L>tcmlyen esaslardan ilham alan bu iki memleketi. Jayihayı ikinci müzakeresini yapa Hüklllnetce tayin ° unaca tar ar - tejkilAtının mükemmel olduğunu gös- hukO.metlmlzln blr turtzm konsres! toplıya-
kabul etmiş ve demi.ryollan ile eşya al.nde memleket. ıç ve dışından tedarik edilip termiştir. Sivil halk ıJdıkları talima- jrak esaslı bir çalışma programı hazırlanma- bu derece denn bir surette ayır&n .feY· 

. .. . . damızlık oldukları resmi vesikalarla teyld O· · A ikl di fa l ğ d B naklıyatına muteallik beynelmılel mu- 1 b ~ teke ve koçlar. ta harfiyyen riayet eylemiştir. sına ön ayak olmasını istem... sıyası ve ısa men at ayn ı ı ır. 11 
l:avelenameye istinaden teşekkül eden u~~şe~ ate) fıkraın: A. A. 1 _.._ sütunlarda mücmel surette temas eltı • 
heyetle beynelmilel nakliyat komitesi Devlet, Tlllyet ve belediyelere ald ha)'l'&ll- 1----ı"~------------• Kurun - Asım Us cHarb tebllkesfıt istınll ğim bu mevzua, Almanyanır Avusturya• 
tarafından ittihaz ()}unacak kararın lar. Daha/ılıkla başmakalesinde Almanyanın Avusturyayı 11- yı ilhak etmesi ve Çekoslovakyadaki Sil-

dd 1nl bl r ~ hakl ve bunu taklb edecek olan Südet Al-mer'iyet suretine aid Jauihanın da bi- MezkiU kanunun 16 ncı ma es n • - det Almanlarının mukaddera:ı mevzuu 
J net hayvanları sahlblerl de hayvanlarının 1 ı- d l manian, Da11zlg ve koridor mesclelerlnln her b h ld ğu d b' d f dah 

rinci müzakeresini yapmıştır. yoklama muamelesini havt kayıd llmOhıı- lt'.l UCQ e e blrlle İtalyanın maddeten detll:se de manen a so u şu sıra a ır e a a av· 
Bundan sonrıı hayvanlar verglsl kanuna- b lerinl beraberlerinde bulundurmalda mü- bir şeyler kaybetml§ olacağından ve tı•ınlan det etmek faydadan hali değildir. 

nun bazı hükümlerlnln değ1!t.ırilmeslne ve k:~le!tir» diye yazılı 18 incl tıtrası bldırıl- M .. h • I • t.elfıfi için Afrlkada veya Akdeniz sahillerin- Ötedenberi İngiltercnin kıt'avi Avru • 
gene bu kanuna yeni bazı hukürnler llAve- t Ute aSSIS tedkık erıne de bazı harekeUer yapmağa teşebbils etmek 
i d i ta - k 1 ll il mış ır. lstiyeceğlnden bahsediyor. Bundan sonra da paya kar§ı takib ettiği siyaset, Avrupa • ı;. ne o. r nunun muza eres ne geç m - Mezkür kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki devam edı·yor nın kara memleketleri arasınd:ı kuvvet 

tir. . şekilde değlştirllnılftfr: İnglllz-İtalyan müzakerelerin! zikreder. baş_ İ 
Mustncellyetle mtizalceresine karar verilen v rglnin taalluk ettiği malt yılın hillulün- İzmir, 23 (Hususi) _ Şehrimize ge- muhan1r, herhangi bir yerde patlıyacak blr müvazcnesine istinad eder. ngilterenin 

bu kanunun heyeti umumiyesl üzerinde 'Meh- dene ltıbaren bir mali yıl içinde tarhedllml- len İsviçreli mütehassıs Loren hayat tüfek veya topun sirayet aahasıru t.ayin et- imparatorluk yollan emniyet altında bu-
med Uğur (Sıvas), Halil :Mentqe, Emin Sa- yen ve tarhedlllp de kat11eştlğ1 mall yılı ta- h lılı~ h kk b ~eE.!_n,_m_iişk __ w,_oı_a_ca,..ğın....,.ı_sö_Y.,_lil..,Y_or_. ____ lundukça, ingiltereyi, Avrupa ile sadece 
znk (Eskişehir), Naşid Uluğ (Kütahya) ve- ~b eden -· mali •ıl 1,.lnde tahsil o!unmı- pa a gı .~ indaki te_?kikleıine aş-
satr hatibler mütalealannı blldlrmlşler, ne- ..., il.,... ür ru~ z~ •• &.rar lamıştır. Mutehassıs bugun odad1 mey - ı• uzaktan alikadar olur görürüz. Kıt'avt 

m1 lr yan •erg er m u U6 • b . spanya da ha rb Avnıpada zaman, zaman zuhur eden ticede maddelere geçil §t · _ . 1454 numaralı kanunun 13 üncn maddesi vacılar, se zecıler, satıcılar ve bakka-
Kanunun kabul edilen şekline gore. ınurlbince hayvanlar vergisinden aynlmakta liye sahibleri ile görüşm~tür. Tedki- harbler, İngiliz noktai nazarına göre, bo-

20 ı 1936 tarih ve 2891 sayılı :ıtımımun bl- olan ve 2459 NoJı kanunun 6 ncı mo.dcleslne kat 4 saat sürmü tür. zulmak istidadını gösteren bu müvaze .. 
ııncı maddesi aşağıda yazılı şekilde dctI.şU- tevfikan tayyare resmi olarak hannece cl- Tü k. ed ş k Nasyonalı·sılerı·n 1·ıerı· neyi iadeye matuf ıslah hareketleridir ve rumıştır: h1 1 19~o _ft,1 yı- r ıy e perakende satl§ta azanç 

bayetine devam olunan sse er .,,.. ,.....,. . b · · f w .. bu harbleri yapan milletler, zahirde :nıil-Türkiye cumhuriyeti hududu içinde bulu- 1 bid tinden itibaren bu vergl tahsUAtın- nıs etının azlalıgı mutehassısuf nazarı hareka"b devam edı· or 1 

aye Y H menfaaUeri birbirlerHe karınla=n küt-rıan koyun, kıl keçi, tiftik keçi, sığır, man- dan terrik edilmez. dikkatini celbetm~tir. •
7

• :r-

da, deve. ve domuzların sahibler.i bu kanun kk L maddesi hükmüne - Saragos, 23 - Havas mı.ıhabirınden: lelerdir. Hakikatte, 1ngilterenin, bu ıslah 
mucibince vergiye tabidirler. Kanunun muva a n hl· ç • ı ·ı ~rJ b • Dünkü taarruz neticesinde Fr.:ı.nko tedbirini yerine getiren ikinci derecede Ver...4 mükellefiyeti her yıl "•yıd mu"ddeti- göre de, 1938 mal} yıJı Verglleri btl kanU ın l er ın ku ka • 

6• ..... t hı vvetleri Hues mıntakasında on kı- imillerdir. Büyu··k harbden sonra esaslı nfn gJrmesile ertesi mall yıl için baş.ar. kümlert dairesinde ar o unur. rl 
Mali yıl girdikten sonra ecnebi memleket- 1931 ...e daha evvelki mall yıllar vergile - f apon u imha lometre derinliğinde ve yirmi kilomet· surette bozulan bu müvazenenin tekrar 

ıerı\en Türkiyeye ldhal edilen hayvanlardan nln gerek itiraz, temyiz ve ikramiye ~rlne, J 4 re geni~liğinde bir arazi parçası işgal husul bulması, İngiltere için hayati e • 
o yı! için vergi alınmaz. gerek mütelle.flyet.. vergi nlsbetl ve mucuru Ef f •ı etmişlerdir. hemmi:yeti haiz bir mevzu olmlJitur. Bu 

Mezkiir kanunun ikinci maddesinin Cb> zamana müt.aalllk muameleleri taaDük etti- l er Cwnhuriyetcilerin ric'aü sebebledir ki zaman zaman Almanyanın (c), ve (e) tıtralan .... ~ıda yazılı -ldld~ ır.ı zamanlarda mer'i bulunan kanun hUktim-
_.-r; ..... • Şanghay, 23 (A.A.) - Röyter ajan- Aikaniz, 23 (A.A.) - Havas ajansı- Versay muahedesi ahkamını ihlal etmesi, değlştJrllmt§tir: ıerl dairesinde tnLac olunur. 

sının muhabiri bildiriyor: nm muhabirinden: Frankist pişdar İngiltere tarafından şekli birer protesto 

H d ... • • k • t ı Bir Çin rnembaından gelen haber}e- kuv\'etleri evvelki gün şiddetli bir çar- ile karşılanmış ve biç bir filli reaksiyon atay a Seçimi on ro re göre, Pukov - Tiençin demiryolu u- pışmadan sonra Alkaniz - Gandesa yo- husule getirmemiştir. Ingilterenin bu a
zunluğunca büyük kanala kadar ilerle- lu üzerinde kain Val de Algorfo ka:sa- taletidir ki Fransanın da mefluç bir l-alde 

d k h ' •ıd• miş olan 10.000 kişilik bir Japon kolu bası civarında sevkulceyş noktasından kalmasını intaç etmiştir. Fakat ispanya. e ece ey et seçı ı Çin kıt'aiarmın yaptığı bir yan taı:ırru- mühim addedilen bazı mevzilen işgal nın iç ihtilaflan bir takım devıetler.n 
zu neticesinde imha edilmiştir. etmişlerdir. müdahalelerini davet edecek bir hale ge. 

'/Jnil Suşov'u tazyik eden Japon tehdidi Frankistler, cumhuriyetcilerln mu- lince, i§in rengi değişmiştir. Çünkü . Hey' etimiz Cenevr eden .ayrıldı, Pazar g. bertaraf edilmiştir. kavemct hatlarını kırarak beş yüzden İberya yanmadasın:ı. İspanya hakim 

· Jstanbulda bulunacak Yeni bir Japon taarruzu fazla esir alnuşlar, takriben 2000 kişiyi !Qlldtğı müddetçe, İngiltere için endişeyi 
-----------~. Şanghay 24 CAA.) - Japonlann Pukcu - öldürmüşler ve Katalonya yolu üze- mucib bir hal mevzuub:ıh:> değildi. Hal • 

Cenevre 23 (A.A.) - Anadolu ajanı:ı· komisyonu, eski Yunan murahhası B. Fo- Tlentsın demlryolu boyunca yaptıklan taar- rindeki bütün manialan tahtib etmiş- baki İspanyada vaziyetin değişmesi Ak· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: kas tayin edilmii ve ayrıc.ı kontrol he • ruzda ulradıklan munffatlyetslzl!lln acısı-

1 
d. d . . bin . H. d 

1 
h' 

1 k yetine iki Yunanlı iki Yugoslav aza se . ru çıkarmak Qzere üç tol üzerinden yeni bir ere ır. h . tcil b··ı·· bh d rinerudzınbirin~e. innteetihl~L ın !~..=ad rec ke-Hataya gidecek Milletler Cemiyeti o- • . . ' taarruza hazırlanıyorlar. Burada ne kadar um unye er u un ce e e en LA.eye a·u~ eme -
misyonuna, intihabatın kontrolü için ter- çılmıştır: . _ k' har k t asker varsa, hepsi cepheye sevto!unmuştur. ric'at etmek mecburiyetinde kalmışlar- tl. lngilterenin İspanya hldiseleri br • 
file edilecek 21 kişilik kontrol heyeti bu· Heyetımız dün gece Tür ıyeye e e dır. psında duyduğu heyecan işte bundan • 
gün tesbit edilmiştir. etmiftir. B. Numan Menemencioğlu .. i~ Ankara Şehir Tiyatrosu Bir itaıyan alayı imha e4llmiş dır. 

Hatayda ihdas edilen hususi mahke • gün Belgradda kalacak ve pa7.Br gunil artistleri Bağdadda temsil- Londra 2.1 (Hususi) - Hükfunetç!ler, Kıt'avl Avrupa işlerine İngiltereyi sü-
menin reisliğine de muhtelit mübadele htanbula varacaktır. Hueska mıntıkasında Franko kuvvetle • rüldiyemiyen Fransa ise, İngiltere ka • 

·Türkiye ile Franko hükOmeti arasmda 
ticari münasebat teessüs etti 

. ler verc:cekler . . . . rinin taarruzunu durdurmui olduklannı dar İspanyanm vaziyeti ile ali.kadar ol-
Ankara 23 (Hususı) - 17 kışılik hır ve bu kuvvetlerle birlikte harbetmekte mak vaziyetinde kaldı. Bunun sebebi, 

grupla turneye ç~kmı~ ol~n An~ara Şe- olan bir İtalyan alayını tamamen imha et Pirene hududlannın emnıyeti idl İber
hir tiyatrosu artıstleri nlSllnın ilk haf- tiklerini bild.irmektedider. ya 7U1JUdısmda zayıf bir İspılnya bu. 
tasında Bağdadda .temsiller verecektir. İtalyan alayından yalnu bir kişi kur • lunduğu müddetçe., Fransa için endişe e-
Heyet şimdi Mersınde bulunmaktadır. tulmuştur. dilecek bir nziyet yoktur. İtal,a wya 
Bağdaddan Mardin, Diyarbakır yolıle AlnwıJUUD İspanyaya el atmalan, bu 

.Ankara 23 (A.A.) - Balkan Antantı konseyinin Ankara toplantısı esnasında 
takarrür etliği veçhile, General Franko hiikUm.etinin Ankaraya aelmiı olan <lele
gesl B. Döprat ile, ikusadi. ticari ve konsolosluk işlerile meşgul olmak üzere 
Türkiye ile :bu bülWmet arasında ajanlar teatisi kararlaştırıldığı öğrenilmiştir. 

gelecek ve buralarda da temsiller vere· Askeri Şôra azası bakımdan l§in rengini değiştirmekte idL 

cektir. ıerefine ziyafet Bunun haricinde Fransanın Afrikadaki 

Ankara, 2.3 (Hususi) - Frankonua mümessili Marki yarın şehrimizden 
ayrılacaktır. Mümessil bugün Alınan v.e İtalyan elçileri şerefine bir ziyafet 
venniştir. 

Viyanada yapılan yeni · Ankara, 23 (Hususi) - Askeri Şura müstemlekelerile olaıt muvasalwnı da 
• azalan şerefine Meclis Reisi Abdülha- tehlikeye dmakta idL Çı.nkü Fransıa 
ıcraat lik R d t f d b . kara ordularının büyük ihtiyatları Afri-cn a al'.a m an yarın ır çay zı-

Berlin 24 (AA.) - Hıtlerin blr em1rn:unesile f t' . .1 ekt' {Devamı ll İlıd ~·~ada) 
Avusturya polisi de bptı Alman polisi glbl ya e ı \ erı ec ır. 111 

Mareşal Göring Viyanada 
~~k~~~~~ptg~~~~WtlQU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kaldırılmış ve yerlıle Viyana poils genel dl- ıı-
rektörlüğil ihdas olunmuştur. Sabahtan Sabaha 

Çekoslovakyanın Paris elçisinin 
sözleri 

Fransa Avusturyanın ilhakı hakkındaki notaya vereceği Par1s 24 <A.A.> - çekoslovakynnın Parıs 
ı d d k • elçisi Osuskt, gazetecilere yaptığı blr millA -cevabda ihürazi kayıd ar ermeyan e ece mış taııa demi.Itır ki: 

• _ Çekoslovakya Alman ekalllyeUeılne 
Paris, 23 (A.A.) - İyi bir memba- turya federal ordusuna mensub olarak mühim tavizlerde bulunmu~tur. Hlçblr 

dan öğrenildiğine göre, Fl'l:lnse., Avus- Tunada bulunan Avizolann kumandasını 'memlekette ekalllyeUer Çekoslovakyada Al
turvanın ilhakına dair tevdi edilen AI- eline almasını, Alman donanması baş • manlann gördüğü iyi muameleye mazhar ol-

J be) A k d m1 ı R-d t i t• mamaktadır. Almanların Çekoslovakya p:ır-
man notasına vereceği ceva a lrnan- uman anı a ra o ere emre m ş ır. lAmentosunda malik oldukları ı:ızal~ mem-
yanın kullandığı met.od hakkın~ ihti- Bu Avizolar, bundan böyle, Alman do • leketteld nürus nisbetlerine tamaınlle uy • 
razi kayıdlar dermeyan edecektır. nanması çerçevesi dahfünde bir Tuna fi- gundur. Çekoslonkya Almanya ile ol:ın ger-

Berlin, 23 (A.A.) _Japon sefiri Von lotillası teşkil eyliyecektir. ginligt izale edebilir. Yeter kl, Almnny:ı bu-
'.Ribbeıftrop'a Hirot.a namına Anşlusu Budapeşte, 23 (A.A.> - Meb'usnn mecll- rıu lstesııı_. ________ _ 

sinde harlct siyaset hakkında lıugün hara-
tebrik eöen bir telgraf tevdi etmiştir. rem mftnakaşalar oımut ve hükumetten u- Maslak kazazedelerinin 
Bu telgrafta Anşlus'un ya1nız Alman tizahlarda bulunulmuştur. 
halkının eski arzularını tatm\n etmek- Katolik part.lsinden Kont Sekenyl. haılcl 
le kalmayıp ayni zamanda kornintern siyaset meseıeıerı hakkında Macar efkt.n u- DUi\ sabah Maslakta vukubulım focl oto-

, d' · mumiyeslnin kMI derecede nyümlatılmadı- mobil kazasında ağır yaralar alan 'fan ga
aleyhindeki blok'u da• kuvvet.en ırmış ğından dolayı hükumeti muahazc etmiş ve zet.esl yuı makinesi operatörlerlııc:1en Bey-

sıh1 i vaziyet eri 

olduğu kaydedilmektedir. Avusturya h:ıkkında ne Macar ıadyosunun, 0ı;ıu belediye hastanesinde yatan Şn.flk ve 
Berlin, 2.3 (A.A.) - Alrnarı istihba- ne de hUkümet gazetelerinin hl;bir sempati Nihadın sıhhi vazlyeUeri tehllkell, jaraları 

rat bürosu, Göring'iıı yarın Vıyanay8: göstermemiş olmasma teessüf eylemi~ ve de- ağırdır. Bu gençler, henüz kendi'erme gele-
kted' miJtir ld: memf lnıdir. gideceğini bildirme ır. •Avusturyanın Almanyaya ilhakı gbnül rı- Şişll çocuk hastanesinde yat ııı H~~d.ı.rm 

İstihbarat bürosu, Göring'in 10.000 zası ile olmamıştır. Avusturya '>lr oıdu tara- başındaki yara da ağırsa da, tehllkeyl o.tiat.-
Avusturyalı lejyonerin başında Vıya- .tından işgal olunmuştur.. _ mış, bugun biraz kendlne gelmiştir. 

• · eği hakkında bir f ngil~z ga- Başvekll Daranyt cevabında, ııHuküınet da-
na) a gırcc . ~. k . ıma. mllletln menraatıerıne en uygun hattı Telgraf haberle· ı·mı·z 
zetesi tarafından venlen haben te zıh hareketi ıttıha% etmiş ve bundan böyle deı ' 
etmektedir. aynı battı hareketi ittihaz edccettlr.Tı demiş- 11 inci sa yf amızdadır 

Berlin 23 (A.A.) - Hitler, sabık Avus- tir. - -------------

Er me..ııdanında 
Parise giden Türk pehlivanı mt·rdce güre§ tutacak er meydanı bulamadığı 

içln memlekete döndü. 

- Derler ki sporda gaye yalnız beden terbiyesi değil, ayni zamanda ruh ve 
fikir terbiyesidir. Spor yaı:-an adam açık yürekli, temiz ruhlu bir adamdırı 
Sporcu her şeyd.en evvel bir centilmendir. Centilmenin başlıca vasıfları da 

merdlik, ferağat ve cömerdliktir. Kuvvetin acze karşı tahakkümünü ibde 
edecek spor değil zorbalıktır. Spor sahuı insan ruhunun iğrenç taraflarını 
değil, temiz ve olgun köşelerini gösteren bir sahadır. Cemlyet hayatının ka • 

ranlık ve şüpheii hareketlerini :spor meydanına kadar getirmeğe imkan 

voktur. Çünkü orada, açık havada ve gözler önünde çarpışan rekabet ancak 
kafa ve beden terbıyesinin kemalıni gösteren hakiki kuvvetlerin rekabetidir. 

Onun içindir ki Türkun m lli sporu olan gul'e§in sahasına er meydana 
denmiştir. Ora~ a ç.ıkur.laı merdlıkten ve mecdliğe saygıdan başka bir bil 
b sliycmezler. 

Fakat insanlığın en samimi tarafı olan sevgiden en temi? gayesi olmnsı la
zım gelen spora kadar rı ... · harek"tmı ıstisınar etmiye başlıyan medeniyet ar
tık spor er meydanlarını da boı:. .. • 'l\ halıne getirmiştir. Yani, ne olursa olsun 

şöhret ve kuvvet, her işi bir kaT.t:ın~ \rasıtası yapan simsnlar, madrabazlar 
elinde maden damarı gibi işletilen bır sermaye olmuştur. Bunun için spor da 

asıl çehresini hilekar bir bazirgan maskesile·kapamağa başlamıştır. Cemiyet 
ahlakını yükseltmek için çalışanlara karşı ferdin fıtri cevherini r.ehlrliyen. 

ıer gitgide insanl?ğın feragat. fazilet ve kahramanlık gibı merdane hislerinJ 
de yok edecekler. Garbın bu lt>hlikeli çözülilfünden Türk gençltğf ni korwrıak 
için tedbir alalım. Bür1ıan CAhicl 
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/~ah~ :Juiel 
~fart 24 

Seyyahlar otomobillerinden inmeden/ 
Ankaraya gidecekler 

Şile cinayetinin 
· tafsilatı 

Halil, bir fidan için Muhar
renAi öldürdüğünü itiraf etti 

Bir posta memurunun 
tevkifine karar verildi 

lstanbul • Edirne ve Haydarpaşa - Ankara asfalt 
yolları yapılınca iki sahil arasında feri bot işletilecek 

Memur 85 lirayı z\mmeline geçirmekten suçludur, 
bulunur bulunmaz karar infaz edilecektir 

Şilede Ağva nahiyesinin Karabeyli 
köyünden Muharrem ile Göksu köyün-

Londra - İstanbul asfalt yolu inşaatı 1 caktır. Avrupadan seyahat maksadile den Halil arasında çıkan bir kavga ne
ilerlemektedir. Macaristan hududuna otomobile binenler asfalt yol sayesinde ticesinde Halilin Muharremın kafasını 
kadar bozuk olan diğer Balkan devlet- otellerine kadar gelebilecek veya seya- balta ile kesip kÖpardığını kısaca yaz
leri yollan da asfaltlandıktan sonra bü- hatlerini ~nk~aya kadar uzatmak ~te- :mıştık. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Zimmetine para geçiren posta idare- 'I yekun hatalarından doğma olup, hadi· 
si memurlarından Niyazi isminde biri sede bir suçu olmad:ğını söylemiştir 
hakkında, müddeiumumilikce yapıl-1 Parayı da biliıhare iade etmiştir. Müd'. 
makta olan tahkikat neticelenmiştir. deiumumiliğin gördüğü lüzum üzerine 

İddiaya göre Beyoğlu posta telgraf tahkikata sorgu hakimliğinde devam e· 
memuru olan Niyazi, makbuzlarda tah- dilm~tir. Yapılan tahkikatta suçu sa 
rifat yapmak ve yeklı.nları noksan gös- bit görülen Niyazi muhakeme olunması 
termek suretile, telgraf ücretlerinden için asliye 3 üncü ceza mahkemesin• 
85 lira küsur parayı zimmetine geçir- gönderilerek, gıyaben tevkifine karaı 
miştir. Suçlu ise ifadesinde bu hadise- ,verilmiştir. Suçlu bulunarak, karnr in· 

yük yol t 939 yılında ikmal edilmiş ola- yenler, Sırkecı rıhtımından otomobı)]e- 29 ya!=:]annda olan kat'! H r]· k'" 
1 · · i · d 1 k f "b tl b" k ~ ı a 1 ın ove . caktır. stanbul belediyesi, asfalt yo- nnın çın e o ara en o ara ınece ' yakın bir mahalde et f f d ı. f'd ı" -ta d ek, . ed"lm k .. _ ra ı ın l'\. ı ana 

lun ileride turizm bakımından alacağı ay arpaşaya geçec mşa ı e u .rile çevrilmiş bir tarlası vardıt. Henüz 
ehemmiyeti gözönünde bulundurdu- ,zere bul~an ~nkar~, Haydar~şa as- 1 7- 18 yaşlannda bulunan maktul Mu
ğundan şehrin yolun mE::dhali olan Top- falt yolu ı~e hıç ayagı yere de~eden harrem ise bir ü r d k" b kl b 

seyahatlerıne devam edeceklerdır Av- g n e ın e ı ıça a u nin her zaman olması mümkün küçük faz olunacaktır. 

~~~e~i~:.rı~~ ~~l~~d:!:C~f~ f!:~~:r ~upada bu u~u~ s~aha~~e k:K~~ıdan ~i::~a~d:ar~~~t:;~~~d~:s~~:~~~·i:~ 9· k d k 1·1· l ·0- .. ""' -ıy-- .. d.._I .. :"' hh d 
• Florya ile İstanbul ,arasındaki ~eyahat- apıAyanka> seyatsta abu] vherı ef el r: ög·renen katil hergün fidanlarm ar~sı- ır a in a : 1 seneye anan a .ye ~2ra· 1 mUtea i t 
1 . . . . ra· an ava se er en hkO ld f h' d en de ehemmıyetlendırecek, zıyade- Ank il t t b 1 . d b" . na saklanarak Muharremin oradan g-"- ma m O U a ey ın eı f

0 ' ava ! · kt" ara e s an u arasın a ır nı- -~ 
eştirece ır. . sandan itibaren başlıyacnk olan hava mesini beklemektedir. Hadise günü Ağırcezada dün bir cinayet davası Hazine namına, İstanbul muhakcmat 

Devlet De.rm~ol~~n ..• ~ ~~pa do~u- seferlerinin programı hazırlanmtştır. Muharrem gene elindeki bıçağı ile fi- neticelendirilmiştir. müdürlüğü tarafından 2 nci ticaret 
zuncu işletme ~ud~rlugunun uhdesın- Geçen sene İstanbuldan Ankaraya gi- danlardan birisini kesmek isterken pu- Hadisenin suçlusu Hüsnü, maktul mahkemesinde müteahhid '.Hikmet a
de bulunan Edırne ıle İstanbul arasın- den tayyareler Yeşilköyden öğleden suda bekliyen Halil birdenbire üzerine Hamideye birlikte yaşamalarını muh- leyhine bir dava ikame <?lunmuştur 
daki tren hattı çok eskidir. Bu mesafe- sonra kalkmakta idiler. Bu sene her sa- at.ılmış ve çok keskin olan baltası ile telif defalar teklif etmiş, fakat bu ta- Yanan adliye binasının arsasındaki mo
yi Avrupa ekspresi saatte ancak 39 ki- bah bir tayyare Yeşilköyden kalkıp 'bir vuruşta başını vücudünrlen ayırmış- lebi dalına reddedilmiştir. lozların kaldırılma meselesinden doğan 

-lometre sür'atle katetmektedir. Ekspre- Ankaraya gidecek ve akşamlan İstan-1 tır. Bununla hırsını alamıyan katil Sl- Bir gün gene Aksaray yangın yerin- bu davanın hazırlık tahkikatı hitam 
sin daha sür'atli gitmesine hattın mu- bula dönecektir. Pazar günleri hava se- rası ile maktulün kolların; ve bacakl:ı- de teklifi kabul edilmiyen Hüsnü, hı- bularak, mahkemeye intikal etmiş V6) 

kavemeti manidir. Halbuki Orta Avru- ~er~ ya~ıl~ıyacak, yalnız Yeşilko1·yden rmı d kestikten sonra ortadan kayool- ça~nıdçek~.ek k~~~nı yaraıa71~ı;:-~. ü dün duruşmasına baş1anılmıştır. 
pa ekspres trenleri saatte yüz otuz ki- bal ~ca . hır tayy~re ist:yenleri stan- muştur. Halil jandarmanın sıkı tahar- T hrakanl :r mud ebt' g~çm şk, uHsn İddiaya nazaran, yanan adliye binası· 
lometre sür'atle şehirler arasında do- ul uzennde gezdırecektır. . . . d .. . a ta a e cıvarın a ır gun te !"ar a- nın yıktırılma işi bir mukavelename 1· 

İ . . rıyatı netıcesın e uç saat sonn ehnde- 'd · ·· k k k · · f 
]aşmaktadır Avrupa ekspresi Edirne- Adana ve zmır hava ıstasvonlarınm k' k 1 b 1 .1 k 1 t H rı mı eyı gorere onuşma ıstemış, a- le müteahhid Hikmete verilm~ ve bu. 
den İ~nbuia 7 saat 22 dakı"kada gele- hazırlıkları ilerlemektedir. Her iki is- ·~ a~ ı .. ~ ~sı 1 e ~a. a anmış ır. a 1 kat kadının polise müracaat etmesile, 

· ta b' f d 'k . curmunu ıtıraf etmıştır. b" l"kt T ht k 1 k k 1 •t . nun için 5000 lira da ücret kabul edil· 
bilmektedir ki 268 kilometreden ibaret syon ır ay zar ın a ı mal edilecek ır 1 e a 8 a e ara 0 una gı mış- rniştir. Yıktırılma amP'iyesinin hita-
olan bu mesafe için bu kadar zaman 
fazladır. Hattın yeniden inşasına im
kfuı yoktur. Edirne ile İstanbul arasın
daki mesafeyi asfalt yol inşa edildikten 
sonra otomobille trenden dört saat da
ha evvel, 3.5 saatte katetmek kabil o
~acaktır. Sarayburnu ile Haydarpaşa 
veya Rwnelihisan ile Anadoluhisarı a
rasında inşa edilmesi ileri sürülen as
ma köprüden vazgeçilmiştir. İki yaka 
birbirine feri botlarla birleştirilmiş ola-

ve mayısta Adana, İzmir, Ankara, İs- G . ko•• pru·· SU.. Jerdir. mında, müteahhid mukavele hilafına 
tanbul arasındaki hava seferlerine baş- azl Karakoldan çıktıkları sırada hiddet- olarak, molozları adliye arsasından ta· 
]anacaktır. lenen suçlu, ikinci defa bıçağmı çeke-

Havayollan idaresinin hava seferle- rek, Hamideyi birkaç yeıinden yaralı- şfmıştır. Halbuki, molozları 'taşımaK 
rine tahsis edeceği tayyarelerin sayısı Kazıkların çakılması işinde yarak öldürmüştür.. müsaadesi müteahhide verilmiş olma• 

b d h k 1 d - dığına göre, bunlara kıvmet olarak bi· 
on irdir. müteahhid ile mütehassıs Ağırceza a mu a eme o un ugu sı-

Balkan şehirleri ile Türkiye arasın- • . 1 rada, delilik iddia eden suçlu tıbbı adli- çilen 2 7oo küsur lira. ş:mdi müteahhid 
da yapılacak hava seferlerine bu sene ayn f ık .rde de müşahede altına alınmış, neticede Hikmetten istenmektedir. 
de başlanmıyacak, an~ak !.en.~ yetişen Gazi köprüsünü inşa eden müteahhid, ehliyeti cezaiyeyi haiz bulunduğu an- Dünkü celsede davacı taraf bu iddl-
pilotlar Avrupada staJ gordukten ve ile belediye arasında tekrar ihtilaf lnşılmıştır. ayı tekrarlamış, müteahhid Hikmet ise 
tayyarelerin sayısı ziyadeleştirildikten b .. t d··n· d k.. .. .. . . . Duruşma, dün neticeleneTek. suçlu- mahkemeye gelmediğ;nden, duruşma 

. aşgos er ıg n en oprunun proJesını k" d d 1 i f gıyabında yapılmıştır. 
sonra harıce seferler yapılacaktır. yapmış olan mütehassıs Pijo şehrimize nun her i ı suçun an ~.ayı ~. ımnen 

---------------~~---------~ lm't• D- p·· bld' f h w~~~IO~n~7~ m~~tle D"akMuwrilm~il~re~~a~~ ge ış ır. un ıJo, e e ıye en eye- . . . . ·· t1:.1·k ed"l 
t . k.. .. 1 ··d- ·· ··t hh'd - haosme karar verılmıştır. gune H ı ı miştir. 

Robert College'in 75 inci yıldönümü ı ve opru er mu uru, mu ea ı mu- 1 
hendisıeri hazır buıunduğu halde ma- Bir yankesici Adliyedı r dam ki sahtekarlık ~ uçlusu 
h~llinde tedkikat yapmıştır.~ Mütea~- çarparken yakalandı tevkif edildi 
hıd kazıkların mukavele ehkamma go-
re 18 mclre çakılmasını mahzurlu gör- Dün adliyede Asliye '4 üncü ceza Sultanahmed 1 inci sulh ceza hakimi, 
mekte, köprünün sağlam olabilmesi i- mahkemesinin önünde dava dinliy~r~l~- Anargiros ve Eftalya isminde iki sah· 
çin daha derinliğe inilmesini istemek- rin ceblerini karıştırarak, yankesıcılık tekurlık suçlusunu dün tevkif etmiş-
tedir. Dün kaz.ıklar heyet önünde yeni- suretile Mahmud ve Selami isminde i- tir. 
den çakılmış ve kazıklann on altı met- ki zatın küçük ceb çantalarını aşıran Bunlar, Mehmed isminde 75 yaşında 
ı·eden aşağı inmediği görülmüş.tür. Bu- Muzaffer Pişkin isminde bir genç ya- bir ihtiyarı, hüviyeti meçhul Ahmed 
nun üzerine mütehassıs Pijo müteahhi- isminde biri gibi göstererek hal civn.-
din iddiasının varid olamiyacağını, çiz- kalanmıştır. rında Ahmede aid bir arsayı 349 lira-
miş olduğu projeye nazaran köprünün Suçlu, soyduğu Mahmud tarafından ya belediyeye satmışlardır. Be!ediye fi. 
sağlam tarzda inşa edileceğini söyle- yakalanarak, derhal polise teslim edil- zasından Sıdkı da muamele sırasında 
miş, her türlü mes'uliyeti üzerine ala- miştir. Bu müddet zarfında çantalardan vekil olmuştur. 
bileceğini taahhüd etmiştir. birini yere fırlatmış, fakat diğeri elin- Suçlulardan Mehmed, Eftalya ve A· 

nargiros mevkufturlar. Tahkikata de. 
Mütehassıs Pijo şehrimizde bir ay de t~tulmuştur. vam edilmektedir. 

kalacak, köprütıün inşaatı ile meşgul o- Derhal cürmümeşhud müddeiumumi· 
lacaktır. Müteahhidin bugünden itiba- si Reşad Sakanın huzuruna, oradan 
ren tekrar inşaata başlıyacağı umul- Sultanahmed 2 nci sulh ceza mahke
makladır. mesine sevkedilen Muzaffer, cürmünü 

----························· .. ············•·•· .. ····...._. 
inkar etmek istemiştir. Fakat mahke
me, suçu sabit görerek Muzafieri 1 oy 
19 gün hapse mahkum etmiştir. 

- ~-
Di1n mwabakamua ifttrak eden gençlerden bir grup Toplantılar : 

Şehrlmizd:k~ Amerikan Robert ~ol~ jve bunu müteakib mektebin eski me- l Şehir T lyatroau 
111111111111111

1 
Dram kısmı : Müteferrik: 

lege mektebının kuruluşunun 75 ıncı zunları namına B. Bülend bir nutuk Irk hıfzıssıhhası hakkında konferans Ruşen Eşref Atinaya gitti 11111 1 
Bu akşAm saat 20.80 da 

)'lldönümü, dün öğleden sonn Bebek- söyliyerek, mektebe karşı besledikleri Eminönü Halkevt· 
te k~~ mektebin ~!onlarında, yüzler- şükran ve minnet hislerini izhar et

Bir müddettenberi İstanbulda bul.~- F J DA NA K J 
ce guzıde davetlinın huzurile, samimi mi f 
bir hava içinde hararetle kutlulannuş- ş ır. 
tır. Amerika ticaret ataşesi Klesby de 

Merasime, fstik!Al marşile başlanmış mekteb hayatının tatblıklanm anlatan 
---············-.............. ·--·- bir nutuk söylemiştir. Bundan sonra 
Şehir işlPri: kürsüye gelen mektebin eski müdürü 
-------- Ur. Gates, müessesenin tarihçesir.i yap-

Kamyon ve kamyonet ıoförleri mış ve cumhuriyet rejiminin kurulu-
muayene edilecek şundanberi mektebV1 kaydettiği inkişa-

Kamyon, kamyonet gibi ağır araba- fı şükranla tebarüz ettirmiştir. 
ları kullananların sağlam yapıda kim- Merasim faslına Kolejin marşile ni
selerden seçilmesini Şehir Meclisi ka- hayet verildikten sonra, bütün davetli
bul etmişti. Haziranda otomobillerın ler jimnastik binasına giderek, mlebe 
kontrolleri yapılırken bu gibi şoförler tarafından tertib edilmiş olan muhte-
de muayeneden geçirilecektir. lif müsabakalan seyretmışlerdir. 

Yeni tramvay arabalan Bilahare, davetlilere bir çay ziyafeti 

nln seri konferans. 
}arından Clrk Hıf· 

zıssıhhası) mevzulu
.!tı bu a k 4 a m , 
saat '17.SO) da Ca
ğaloğlundakl mer
kez salonunda Dr. 
Şükrü Hazım Tiner 
tarafından verile
cek ve konferansı 

nan Atina sefirimiz Ruşen Eşref dun 111 j Dram S perde 
Atinaya müteveccihen İstanbuldan ha- 111111111 Yazan: Pandell Horn 
reket etmiştir. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20.80 da 

Bir Kavuk Devrildi 
Komedi 5 pe. de 

Yaztm : Mnsahlb 1ade Celal 
orkestramız nma- tisküdar Askerlik Şubesinden: Şubemizin 
törlerlnden Fethi 37 /80 sırasında kayıdlı ve ~sküdarda Solak ... , -----·····-····--·······-··--··-· .. ·--
Kopuz (Keman> •e 1',etht Kopıı.z Binan mahallesinde Tabaklara sokak 3 sa. ERTUÖBUL SADi TEK 
Ramazanın <Piyano> konseri taklb edecek- evde ikamet ettiği kayden anlaşılan yedek 
Ur. Do.vetıye yoktur. Herkes geleb111r. hesab memuru ve gene 302• Do. Kütahyalı T 1 Y A 1' R O SU 

Avcılar kongresi ve 23487 kayıd numaralı Ham oğ. Ahmed A&- 28 Mart 
fstanbuJ Avcılar Kurumu Genel Sekreter- mm istanbulda ise bir batta zarfında ve taş- Pazartesi (KadıkOy -

!iğ-inden: Nizamname! esasinin on altıncı rada iseler nihayet bir ay zarfında bulun- SOreyya) da 
maddesi hfikmüne tevfikan umum1 toplo.ntı duklan mahal ve memurlyet.Jerlnl açık ola. 
pazar günü saat 10 da Eminönü Hlllkevlnde irat bildirmeleri ve aksi takdirde 1070 sayılı Boynk suare 

Tramvay şirketi, yeni şekilde yap- verilmiştir. 
~&~ara~lar&ns~baded&ha~r=~~~~~~~~s=E=N~EN=l=N~E=N~=G=O~Z~E=L~=E=N~~M=U~H=T=E=Ş=EM~=_~E=N~~N=E=~=S~Y=e~Ş=A=H=E~S=ER=L=E=R~Ş~A=H=E=S=E=R=I~~~~~~~ 
ea edeceğini belediyeye bildirmiştir. 

!Belediye bu arabaların hangi hatta iş- s A z A M B A K M A R T A E G G E R T H 
letileceğini şirketten sormuştur. Şirke- e FRlTZ VAN DONGEN - THEO LINGEN- PAUL HÔRBIGE • 

yapılacağından, kurumumuza kayıdlı üyele-1 kanunun ahk(uruna tevfikan haklarında ( A K T Ö R K j N ) 
rfn gelmeleri dilenir. munlJ!ele yapılacağı 11An olunur. 

tin vereceği cevaba göre belediye mü- 1 HANS MOSER • LUClE LUC1E ENGLlSCH 

sraecaekdetıed·r.ip etmiyeceğine dair karar ve- ~ MELEK ve 6 ARA y ı"ınemalannda Baıladı. lı .,. aveteo: Son Viyana hadiseleri - Hitler'in Viyanaya girişi ,••-•"' 
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Memlekette spor hareketleri G~m~!h~cıkögde Zonguldak umumi meclisi 
Bır koylu •• h• k ) d• Çorluda yeni bir spor klülü kuruldu, Edirnede ve 

Bursada da bisiklet yarışları yapıldı, Uludağda 
bir rekor tesis edildi 

Karısını boğdu mu ım arar ar ver ı 
Gümüşhacıki>y, 

(Hususi) - Bir 
şaka, hazin bir f:ı. 
cia doğurmuştur. 

Alan köyünden 
Mustafa, köyün 
biricik gil?:eli Sa
tı ile bir yıl evvel 
evlenmiş

lerdir. Geçenler
de köye kızın Ö· 

lüm haberi yaytl
mış, tamyanlar 

ağlamış, tanımı- Şaka yaparken ka • 
yanlar: b • M f 

V h h n.nm ogan usıa a 
c- a , va .• 

yazık . .- demişlerdir. Köy heyeti Ö· 

Vilayet adi büdcesi 567521 lira, fevkalade büdce de 
270599 lira olarak kabul edildi 

Çorlu (Hususi) - Muhitte spor sev· le oynadıkları göriilüyorsa da takımın lüyü muayene etmiş defin ruhsat \•er
gisini arttırmak maksadile Çorlu genç- hücum hattı müessir bir oyun göstere- miş ve zavallı kızcağız gömülm~ t··r 
liği ?are~ete ~~çerek. (Ge~çler bi:.li~.i) rniyor~u.. ~isel~er merkezden yaptık- Faka~ on, on beş gün sonra bir ~i~~~ :tonguldak vilayet umumi meclisi ilyeleri ve vali 
llamılc hır klub t~s1s ettıler. Kl~bun la.n bır ınışle ılk s~yılannı yaptılar. paylaşması işinde Mustafa ile anlaşa- Zonguldaktan yazılıyor: Vilayet umu- de 111983 lira olmak üzere 567,521, fev-
talnı~ gençlerd;n ıbaret .. ol~n ıdare Lı~ tak~ı .oy~nun ılk kısmını 2-0 ga- mıyan bir kadın, bundan muğber ol- mi meclisi toplantılarını bitirmiş ve vali kaiade kısmı ise 270,599 liradır. 
heyetı oyunc~J~rmın her turı:ı ~urum- libı~etl~ bıt.ır?ı.. • . muş ve cumhuriyet müddeiumunıiliği- Halid Aksoyun çok özl~ bir söylevile ka· Vilayetin 938 iş ve çalışma programını 
~rıru nazarı ıt.ı.bara alarak cıddı te~ : Lısclıler ıkıncı a:vred~ de hakım oy- ne giderek: panmıştır. Bu yıl daimı encümen azalık· teşkil eden büdce birçok yeni hizmetler 
bırler aKlı. Klub Sarı-Kırmızı rengını nadılar ve 4-3 galib vazıyette sahadan B" . k"" d M t f k !arına İbrahim Bozkurd Akın Karaoğuz, ve zengin eserler vadetmektedir. Yeni 
L • •• •• • • c- ızım oy en us a a!'lm arısı .. . '-
ıı;abul et.tı. Teşckkulunden ıtıbaren ge- ayrıldılar. S t g çenlerde 0 •. 1d.. k"" h t· .. Ahmed Gurel, Rıfat Guneş seçilmişler- büdceye göre muhasebe teşkilatı geniş-
.. B · S d H Ik · M U ··r t• ~·k k .. lt.. a ı e u ve oy eye 1 mu-"eral asrı aran alanın a a evı ta- açtan sonra . mu et ışıı u ur d tfgv ..... de .. ··ıd·· F k t ı dir. Ietilmekte, umumi ve k~y yollarına, köy 
L_ ·ı k · ı · d kt .. . . C lAl F d" H Ik . . b saa e e ı ı,. n gomu u. a. a za-
"'IIlll e e zersız erme evam etme e- muşavırı e a er ı a evının u 11 k d ecel" .1 .. 1 • k Meclisin son toplantısında Safranbolu okullarına çok ehemmiyet verilmektedir. 
dir Fotografta idare heyeti ile klüb maç için kovdum 1 kupayı gençlere ve va ı a ın 1 ı e 0 memış. onu ·o- k Ul h" ·ı d Alt k Örnek fidanlıklar, damızlıklar, ağaç ye-
.,... . l b" k .. ··ı kt k "k" .,t "'r- d . . b" - cası bir iple boğarak öldürmüştür. Key- azasın~n u na ıyesı e • a ı ıo a 
.. ,ensup arının ır ısını goru me e - rere ı ı ara ın a ıyı ır oyun f" tte s"zı· hab d d" d çevrilerek - Çaycuma nahiyelerinde ka- tişHrme ve ziraat! koruma işleri yeni <il v .. . ıye n ı er ar e ıyorum.» e- . A . . ., 

r. oynadıgını soyledı. miştir. za teşkilatı kurulması, Ereğlı demıryo. büdcede geniş bir yer almaktadır. Bu yıl 
Uludağda bir rekor tesis edildi Bisiklet yanşı K d 'hb . Junun ve Ereğli limanının inşası ve kö- Halkevlerine ıı bin, spora da 14 bin kil· 

İstanbu1dan ı?elen kadınlı, erkekli, de 
25 

.. d~ ı~ın 1 i~~~n~~yanı dıkkat bulan mür hattının bir kolla Bartın ve Amas- sur lira ayrılmıştır. Merkezde husus mu· 
ecnebi sporcularla Bursadan çıkan Er- 8 haftalık yarışların ikincisi mu eıumum ı adiseye ehemmiyet- raya bağlanması ve Amasra mendireği· 
kek lise~ orman' mektebi talebeleri, kilometre üzerinde yapıldı. Bu yarışta le vaz'ıyed etmiş, tabibi adil ile krive nin uzatılması hakkında hükUmetten te- hasebe için yeni bir bina ve Ereğlide ye--
Dağcılık kİübü sporcu lan Uludağa çık- bulunmak üzere .ş~hr~miz.e .gelen: Bisik· gidil~iştir. Satı mezarından çıkarılmış, mennilerde bulunulması kararlaştırıl- ni bir okul yapılmak üzere büdceye tah-
lllışlardır. Havanın çok güwl olması let federas!~nu ı.kı?cı reısı Cavı~ ha - otop:ı yapılmıştır. Kadına otopsi ya- mıştır. sisat konmuştur. 
dağcıJarı çok memnun etmiştir. Yakıcı kem heyetı ıle bırlıkte yarışı takıb et- pıldıgı sırada kocası da başında buJun- Meclisin tasdik ettiği 1938 vilayet büd- Zonguldakta 80 bin lira sarfile bir lis! 
Rüneş altında çok ünJü spor hareketleri t~. :arış ilk haftay~ naza~an daha durulmuştur. Kadının üzerinde otopsi cesi tutarı 838,271 liradır. Geçen yılki binası yaptırmakta olan Mchmed Çc
l'apılmıştır. Liseli kavakcılarla Dağcılık cıddı ve heyecanlı geç~ı. 25 kılo~etre- yapılırken kocasının buhranlar geçir- bildceye nazaran bu yıl 23 bin küsur li- likelin bu yüksek kültür severliği meclis 
lcıübü sporcuları Cennetkaya, De\•etaşı lik ~lan mesafeyi Cah.ır. 4~ dakı~a 1 ~ mekte olduğu ve şübheli tavırlar aldığı ralık bir fazlalık vardır. Büdcenin Adi tarafından takdir ve teşekkürle karşılan· 
onnan inişi yapt,ktan sonra ikiye ayrı- :ı::ın~yede katederek. ~1:1n?1 ~eldi. '!Jcı doktorlar ve müddeiumuminin gözün- masraf kısmı, umumi meclisi ve muhase- mıştır. Binanın temeline başlanmıştır. 
larak bir kısmı Krazlıvayla-Karabelen- dakıka s~n:.a .. Na~mı ık_Jncı, ~1..r dakıka den kaçmamıştır. Otopsi neticesinde beye 107 bin, nafıaya 41934. maarife Umumt meclis toplantılarından sonra 
tlma çukuru yolu üzerinden Bursaya sonra Adıl ~çuncu geldıler. Dıger ~e~ç- kadının hakikaten iple boğulduğu anla- 23127, .sağlık ve hayır işlerıne 35,235, zi· azalara Parti salonunda valı tarafından 
hımişlerdir. ı:r. de ve b~~ha~sa geç~~ ha~t~nın ıkin- şılmış, Mustafa tevkif edilmiştir. Mus- raat ve baytarlığa 34,970 ve diğer işlere bir ziyafet verilmiştir. 

Bursa Dafrcılık klübünden ufak cısı olan Nıhn de bısıkletının bozul- tafa sorguya çekilince her şeyi itiraf -..--..... -·-.. -.. ..... 
bir grup da bu inisi müteakip Yante: masına rağmen yarışı ikrna~ etti. Bu etmiş ve demiştir ki: M d • • J" t 1· • d • • • b• l • d• 
ltirden kayaklı olarak inmiş, Nazım is- suretle puvanını kaybe~rnemış oldu. c- Son günlerde karımla beraber ar 10 Vl aye IDeC iSi e IŞIDI l Ir 1 
lrlinde bir kavakcının 40 metrelik bir Gelecek haft~ 30 . kıl~n:ıetre. yarışı komşuların ve akrabaların yanında o
l.ıçurumdan dü~tüQ-ü yeri görerek ora- yapılacaktır. Bolgemız bısı~.ıetçı g~nç- turduğumuz, konuştuğumuz .;ıralarda 
dan da Diktekir alanından geçmişler, lere alaca~~arı derecelere gore hedıye- Satı benimle yakından alakadar olmak-
~ayakçı Süleymanın don~uğu yere var- ler venncgı kararlaştırmıştır. ta, fakat karşı karşıya kalınca hal hiç 
tô.ışlardır. Bu l'.'run 60 k 1lometre me.. • de böyle cereyan etmemekte, karıma 
&afe alarak UJudağda bir rekor tesis Sarhoş bır genç bir soğukluk arız olmaktadır. Silzleri· 
~tmişlerdir. . . Bir lalısildarı öldürdü mi kanma yaptıramaz olmuştum. Bir 

Bursada hısıklet yarışları gece yatakta yatıyorduk: 
Bursa (Husu<:i) - Soor federasyo- Zafranbolu (Hususi) - Burada a- S t benı·m ned - .. .. 

k1 b" · lrn 1 k 1 - c- a ı, sen en sozumu 
~~nun tertip ettiği bisiklet yarışların21n5 dcı ~ ı lırv cı~al yel o uş, ça ıış· an ıghı ~le tutmuyorsun, boğarım seni..• diverek. 
1.1tincisi bu hafta Gemlik yolunda ogru ugu ı e tanınmış ma ıye ta sı - k k dm ve boy • d 1 L • • • uç urumu çı ar ı nuna o a-
41,;ilometre üzerinde yapılmıştır. Yarış darlarından Emın Inol on yedı yaşında d kt a· s·gara içimı· t' B" 
ı., d 1 ıur taf d d b" . . f d ım, sı ım. ır ı geç ı. ır 
"ll' çok meraklı -seyirci önün e yapı - ınus a a ın a ırısı :.ara ın an ta- d b k k" S d h" k 
ltı.ış, çok hevecanlı o'muştur. Acar id- banca kurşunu ile ödürülmüştür. Ci- e a tım ı . atı .an ıç ~es çı m.ıy?.r· 
ltıan klübünden 7, Akın spordan 5 bi- nayet ehemmiyetsiz bir kavga yüzün- Uyandırmak ıstedım, an adım kı ol-
likletçi iştirak etmi<:tir. Acar idman- den vuku bulmuştur. Maktul tahsildar, müş .. • 
elan Kemal birinci. Bekir ikinci, Faruk köyü olan Bulak'da sarhoş olarak ba- Kaba bir şakanın doğurduğu bu ha
G.çüncü, Hüsameddin dördüncü, Akın ğırıp çağırmakta olan aynı köyden :Mus- zin cinayet muhitte çok derin .akisler 
~rdan da Kadri beşinci olmuşlardır. tafaya gürültü etmemesini ihtar etmiş, bırakmıştır. • 

Bir köyde kaza ile iki kişi 
yaralandı 

Geçen hafta 20 kilometreyi 56 daki- katil bu ihtara küfürlerle mukabele 
icada alanlar, bu hafta 25 kilometreyi etmiş, bağırmasını ziyadeleştirmiştir. 
•• dakikada yanmışlardır. Bu suretle Tah~ldar, katilin :küfürlerine tokatla 
tılorcu'larnnız gecen hartaYP, n'isbet~e mukabele etmek isteyince tabancasını 
daha iyi derece alrmşlardır. çeken Mustafa tahsildarın göbeği üze- Bursa (Hususi) - Iğdır köyünde tü-

Edirnt'deki maçlar rine ateş ederek adar1'cağızı ağır suret- tün ameleliği yapan Himmet oğlu .Meh-
tdirnc (Hususi) - Lise-San'atlar a- te yaralamış, zavallı tahsildar on be~ med ayni köyden Mehmed oğlu Alinin 

l'asında yapılan maç ~k güzel oldu. dakika sonra ölmüşJ.ür. Hükfunet tabi- evinde yemek yerken duvarda asılı du
~nun daha ilk kısmında liseliler, bi ve müddeiumumi vak'a mahal:ine ran av tüfeği çifteyi karıştırmaya baş
~itleri kuvvetlendinne_ğe başlamıştı. giderek cinayete elkoymuş1ardır. Katil j lamış, çifte ateş alarak Aliyi ve Meh
tan~atların her zamanki enerjik oyunu ı yakalanmıştır. Ölen tahsildann ailesi med kızı Emineyi yaralamıştır. Yaralı-
\oe gol yemelerine ra$nen ayni cesaret- ve çocukları vardır. 1 lar hastaneye kaldırılmıştır. 

- Bc'1 ziraottcn çok iyi 
anlarım Hasan Bnv .. Top
tat ne verirsen onu alır· 
•tn .. , 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kiı 

... Yani ona çok iyi bak. 
malıdır. Toprak ne k'.ldar 
işlenmiş, deşiimif, karl§tı • 
rılmı1- .. 

... Altı Qstüne getirilmi1 
olursa mahsul de o kadar 
iyi yetişir ... 

Hasan Bey - Öyle ise 
İspanya topraklara dün)•a • 
nın en mümbit topraklan 
oldu, deaene ... 

~artıin (Hususi) - Villyetlmtz umtı
mt meclisi mesaisini bitirerek toplantı

larına son vermiştir. Encümen azalıkla· 

rına, Siyret Bayar, Hilmi Kıymaz, Ke
rim Şatana ve Vesile İçsel seçilmiştir. 

Bayan Vesile İşçel, encümen azalığına 
seçilen ilk kadındır. · 

cesinde kültür işlerine 69,632, ziraat 
baytarlık, sıhhat ve hayır işlerine 26,141 
ve muhtelif işler için de 65,083 lira ayrıJ. 
mış, yol, köprü vesair bayındırlık ışlerf 

için Adi ve fevkalade büdceye 130,552 Jt. 
ra tahsisat konulmuştur. Büdceye konu 
lan tahsisatla bu yıl 30 yataklı modern 
bir hastane binası da apılacakhr. Resim· 

Vilayetimizin 938 nlı büdcesl 348,633 de Mardin vllayet umumi meclisi azala:-ı 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bu yı1 büd· .görülmektedir. _ _.. ____ ____ 
Bir genç geni gelin 1 Tatlıçag köprOsiJ 
Olan yengesini öldürdil Tamir ettirilecek 

Sinob (Hususi) - Sinobun Kabalı Finike (Hususi) - Bir yıldır kıs-
nahiyesinin, Şamlıoğlu köyünde tüyler men yıkılmış olarak duran Kumluca 
ürpertici bir cinayet işlenmiştir. Hidi- nahiyesile merkez arasındaki yol üze-
se şöyle olmuştur: . d b 1 T tl k- ·· - -

Köyden Salihin kızı bir hafta evvel rın _e . u. unan . a _ ıçay opr.~sunun 
ayni köyden İslam oğlu Şükrü ile ev- tamıri ıçın tertıb edılen deve gureşlerl 
lenmiş, fakat bu evlenme erkek tarafı- çok güzel ve heyecanlı olmuştur. Gü
ru memnun etmemiş: reşlerden oldukca iyi hasılat temin e· 

c- O kız, bizim ailemizin arasına dilmiş köprünün tamirine başlanmış-
girecek kadar yüksek aileden değildir• ' 
şeklinde konuşulmuştur. Evlenme hfı- tır • 
disesinden bir hafta sonra Şüktiinün Güreşe 20 deve sokulmuş, birinciliği 
kardeşi Sabri yengesini, memesi üze- Nazif ağanın cOğlum• adındaki devesi 
rine iki kama saplamak suretile öldür- kazanmıştır Nazif ağa büyük ikrami-
müş, kaçmıştır. Jandarma teşkilatı ka· · . ' .. .. .. 
tili aramaktadır. Sabrinln yengesini ye olan SO !ırayı almamış, koprunun 
kendi ailesi arasına katılmasını iste- tamirine sarfolunrnak üzere terketmiş
mediğinden öldürdüğü söy~enmektedir. tir. 

• 
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6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında -, 

KAZANANLAR 
• 
1 stanbuldaki profesyonel seyyah ter-ı 11:, evime götürür, afiyetle yer, 

cümanlanndan birine piyangonun dıın! 

içer-

birinci ikramiyesi çıkmıştı. Profesyo- Dedi. • nel tercüman biraz gezmek, eğlenmek 
istedi. Bir otomobile b indi; şoföre: 

- Ayasofya! 
Dedi. Ayasofyada biraz durdu; şofö

re bu sefer de: 
- Kariye! 
Dedi. Ve oradan evine döndü. 

• · Limanda işliyen vapurlardan birinin 
kamarotuna birinci ikramiye çıkmıştı. 
Sevindi. Evine bir an evvel gitmek ve 
müjde vermek istedi. Evi oldukca uzak
ta idi. Vapur hareket edecekti. Binme
di. Bir sandal çağırdı ve ona atladı. 

• 
Bir otobüs şoförüne birinci ikramiye 

çıkmıştı. Otobüste haber aldı. Derhal 
aşağı atladı. 

- Artık zenginim, dedi, hayatımı 
tehlikeye koyamam! 

• 
Birinci ikramiye bir kasaba çıkmış-

tı. Kasab suratını astı~ 
- KıVlrcık eti satan bir yer bilsey

dim, bu akşam paraya kıyar, bir kilo a-

Birinci ikramiye bir terziye çıkmış
tı; terzi piyango müdürlüğünün gişesi
ne gidip biietini gösterdi ve sordu: 

- Kaç taksitte ödiyeceksiniz? 

• Birinci ikramiye bir sütcüye çıktı. 
Sütcü sevindi: 

- Havadan para kazanmak buna der
ler, dedi, bizim kuyunun suyu bile bu 
kadar kir getirmiyor. 

• Birinci ikramiye bir mağaza tezgMı-
tarına çıkmıştı. Onda bir biletine yirmi 
bin lira düşüyordu. Piyango gişesine 
gitti: 

- Bu bilete kırk bin lira vereceksi-
niz! 

Dedi. Şaşırdılar: 
- Ne münasebet, yirmi bin lira. 
Tezgfilıtar: 
- Haydi, dedi, otuz bin lira olsun! 
- Otuz bin lira olur mu, yirmi bin 

lira. 
- Hatırınız için öyle olsun! 
Bileti verdi .. yirmi bin lirayı aldı. 

İsmet Hulftsi 

J_ Bunlan biliyor mu idiniz? _ı 
Deniz hayvanlarmın en vahşisi Oç asır sonra yer yüzünde akılh 

hangisidir? insan kalmıyacakmış 
Umumiyetle de- Bir İngiliz dok-

_~~~~~~~~ niz hayvanlan - ~~ torunun ist:ıüstik-
- nın en vahşisi kö- lcrlc ileri sürdüğü 

.=.=:;;=::;7;-~,,~.LA'.~ pe~ balığı sanılır. iddiaya göre üç a-
Halbuki Antil a - m sonra yer yü -
dalarında Barra- zünde akıllı kimse 
küda adı ''erilen kalmıyacaktır. Şöy 

bir balık vardır ki on yaşında bir çocuk le ki: 1859 qa de • 
büyüklüğündedir. Ve önüne gelen her lilerin sayısı (53~) 
hayvana saldırmakla kalmaz, avına karşı e birdi. 1897 de bu 
son derece honharca hareket eder. Bü • mikdar (312) ye 
tün deniz hayvanları bu balıktan yılar- bir nisbetine düş-
lar. müştur. 1926 da * ise (150) kişide bire inmi§tir. Eğer bu 

. SON·· Pı05TA 

o 

• 

1'rart 24 

* * * Ztımk haıtalığı, mutlaka toprağı ağır lrilli, l'Ulanması uygunsuz, rü-
tubeti GfUl derecede lozla bahçelerde, yaTCuı, bereıi, kırığı, çıkığı 

çolı ağaçlarda olar. Bu hcutalık, bütün narenciyelerin 

Topluca, (narenci
yeler) dediğimiz por
takal, limon, manda
lina ve benzeri olan 
ağaçların zamk has
ta lığını bilmiyen köy• 
1ii yok gibidir. Çün
kii ona tutuımuı •· 
ğaçlar kısa bir za· 
manda kururlar. Bir 
kısım köylüler, zamk 
hastalığını bap çıkıl-

maz bir derd iibi ta· 
nıdlklarından, her 

yıl bahçelerinden üç, 
beş ağa;ın kuruyup 
gitmesini, yürekler! 
yana yana hoş gö • 
rürler. Dörtyol por
taka llıklarında bu 

yüzden kuruyan bin· ı 
1 lerce ağaca rastlamak 

mümkündür. 

Hastalığın ilerle· 

en büyük derdidir. 

Yazanı Taramman 

miş şeklinde görülE'n Bir portakal dalı · 
belli başlı işaret, ağacın ötesinden beri- yor. Havası az, yapısı sıkışık ve bu yilz• 
sinden sızan bal renkli yapışkan bir den ekşimiş topraklarda bilhassa azotlı.i 
zamktır. Fakat, yeni tutulan ağaçlarda maddeleri kolayca emilir bır hale getir'" 
bu zamk sızıntısından önce yaprakların meye uğraşan (nitrobakteriler) yaşıya" 

orta damarlarından sarardığı görülür ki mazlar. Beslenmeyi bir yana bıraksak t:ı 

bu, yakın bir gelecekte zamkın o ağaçta bir türlü ısınmıyan, ısınsa da havasızlık• 
meydana çıkacağını gösterir. Sararan tan. ıazla rütubetten, ekşilikten kökleri.O 
yapraklar, gittikçe çoğalarak kışa doğru bunalacağı ve zamka tutu!:ıcağı aşikardır. 
dökülmeye baılarlar. Yaprağını bu su· Böyle altı bunaltıcı bir rütubettc olduğll 
retle dökmeye başlıyan ağaçlarda, yeni- halde, üstü de aşırı güneş gören sık di• 
den gencelip, dince.mck faaliyeti de dur- kilmiş bahçelerde, ağaçların emdiği Sll 
duğundan ağaç, gittikçe kuvvetten dü· ile, uçurduğu su denkleşemez. Ağaçlaı 

§er ve nihayet verf'""' gibi, kanser gibi zoraki bir ömür geçirmeye, sararıp bo• 
vahim bir hal alan hastahğın, akıntısı ıarmaya başlarlar. lngiliz devlet adamı Cromwel'in ntsbet böyle devam ederse ıgn de ooo> 

de bire ve (2139) senesinde sıfıra inec:ek-
garib bir Adeti tir. Maamafih bütün bu deliler kendile· " . 

başlar. Zamk aktıkça ağaç kendinden ge- Bir de; portakal, limon ve benzeri o.• 
çer, birkaç yıl sonra da göçüp gider. façların ister fırtına ile veya sair sebeb• 

Bu hastalılın, önceleri Kaliforniyalı lede kınlan dallarının yerleri; ister bu• 
mütehassıs Bay Hovvard S. Forvetin ta- dama ile kesilip te açıkta kalan yerleri 
nıttığı (Pythiacystb Citrophthora - olsun kendi kendilerini kolayc..ı onara• 
Pityasistis Sitroftora) admdakl bir man- mazlar. Buralar pürüzsiiz bir halde pet'" 
tardan ileri geldiği sanıhyc;rdu. Fakat dahlanmak, macunlanmak, hiç olmazsa 
memlekitimize gelerek Dörtyol portakal- katranlanmak ister. Aksi haldı> kırıl<t 

Denilebilir ki dünyanın en ihtiyatlı a· rini normal sayacakları için dünyada de
damı meşhur Cromwel idi. Bu adam, bir ğişıni§ bir şey olmıyacaktır. 

1 

Göğsünün yanlanna Ye .koı .s:enar1an-
emir vereceği zaman, bu .emr! bir kaç ---.. -· •• - ........................................ -- na ince nervürlü bandlar eeçirilmiştir. 
§Ckilde yazdırırdı. Mesela bir adam idam bizzat çekerek zarfa koyar v• yollardı. Bir 

1 
Önü kısmen açık, yakası eteğile a~ 

mı cdile<:e.kti? İdamına dair bir emir im- gün katibi bu garab~te Cromwelin na • parçadan yapılmııtır. 
zalar, sonra bir diğer emirle idam edil- zan dikkatini celbedmce Cromwel fU ce-

memesini bildirir, üçüncü bir emirle de vabı verdi: 
bu adamın affedildiğini kaleme alır, son- .Maksadım 

ra bu mektublardan laalettayin birisini, bilmemektir.> 
hangi emri yolladığımı 

OhuyucJilartma 
Cevablarım 
Ankarada Bayan Sabiha;>"a: 
- Evet anlıyorum, gençsiniz, güzel

siniz. Muhitinizdeki kadınlar arasın • 
da görünmek istiyorsunuz, kendi ta • 
birinizle chiç değilse> onJar derece-

sinde giyinmek arzusundasınız. Zev • 
clniz sizi seviyor, arzularınıza baş e· 
ğecek, fakat yaratılıştan ihtiyatkar: 
Kendimizi bazı jeylerden mahrum e
derek çocuklarımız için biraz para a
yırsak diyor, sizın dudaklarınızda ise 
§1.l kelime: 

cŞirndi yapmazsam, ne vakit yapa· 
nm, ihtiyarlığımda mı!> diyorsunu2 
ve bana soruyorsunuz. 

- Kızım, tamamen haksızsınız. El •. 
bette madem ki gençs=n, güzelsin, gi
yinmek, görünmek istersin, fakat mek
tubunda kullandığın şu chiç değilse> 

kelimesi yok mu, bana senin vasatın 
fevkine çıkmak, gelirinizin hiç bir 
kısmını alakoymıyara~ hepsini sarf et
mek arzusunda bulunduğunu öğre

tiyor. İster misin, bırliktP düşünelim: 
İhtimallerin fenasını düşünmek vu-

kuunu temenni etmek değildir. Farze~ 

delim ki yann zevcinin işleri bozuldu, 
bugün ayda 350 l irayı bulan geliriniz 

birdenbire kesiliverdi. Şimdi gardro • 
bunuz tamamdır. her toplantıya yeni 
bir elbise ile gitmek imkanını bulu -

yorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? 
Her toplantıya yeni bir elbise ile git
mek imkanı kalmadıktan başka ge • 
çinme §ek:linl2 de değişmiş olacak, sı· 
kıntıya düşe<:eksiniz, sıkıntınız da gö
rünecek ... 

Halbuki buna mukabil farzediniz ki 
§imdi her toplantıya yen~ elbiseyle git 
miyorsunuz, her ıy mevcud paranız 
biraz artıyor, işleriniz bozulunca geçim 
tarzınız da, giyim tarzınız da gene bu
günkü gibidir, fazla olarak çocuklan
nızın bir de ihtiyat akçesi vardır, han
gisini tercih edersınız, karar vermek 
size aid. 

* İzmirde Bay (P. D.) a: 
Bir çocuğunuz var, eski isimlerin 

henüz kullanılmakta olduğu zaman 
doğmuş ve arabca bir isim taşıyor, 
ınuhitinize bakıycırsunuz, türkçe el • 
bette daha sevimli, daha candan isjm -

ler karşısında bu eski isim ho:unuza 
gitmez oluyor, de~iştirmek arzusuna 
kapılıyorsunuz ve bana soruyorsunuz: 

- Yapmayınız, derim. 1 
Bunu söylerken belki vaktile oku • 

muş olduğum bir İngiliz hikayesinin 
tesiri altında .bulunuyorum, fakat 
bence kulağın ilk işittiği isimde sebat 

etmek lazımdır. Ne çıkar, inşallah 
bundan sonra doğacak çocuklarınız 
jçin daha milli isimler bulursunuz, es
kiyi muhafaza edinız. 

TEYZE 

Çocuk elbiseleri 
lıklarında yakından bir incelem~ yapan çentik, kesik yerlerin az zaman sonra 
Alman mütehassıs Bay Şuvarts zamk zamklandığı ve bu zamkın da günden gii· 
hastalığının bu mantardan ileri gelme- ne yayıldığı görülür. 
diğini, onun daha başka fizyoloji sebeb- Narenciyelerdc zamk hastalığının eJ1 
ler mahsulü olduğunu söyledi. Hastalığı çok görüldüğü bir yer de, gövdenin toP" 
artıran sebebler gözden geçirilince, ikin- rak seviyesinde olan boynudur. Havanı.'1 

• ci mütehasın.sa hak vermek lizırn geli- da toprağın da birlikte zarar~ gören bU 
yor. Ama biz işin fenni münakaşasında boyun noktası, üstelik s-.ı tesirilc de çıı• 
değiliz. Hangi mantardan ileri gelirse bucak zamka tutulur. Hele bizde adet 
gelsin, tarmıman için bilinecek ıey, onu olan sulama şekli hastalıl;ı hiç gecikti!'" 
kolayca t-'nımak, vak.tile önlemek, lıiç mez. Dörtyol, Tarsus gibi narenciyn b(jl• 
olmamasına gayret etmektir. Binaena: gelerimizde ağaçların dibine dar bir çtı• 
leyh biz o güzel işe devam edelim: kur açılması ve suyun bu c:ukura veril • 
Şimdiye kadar yapılan tedkiklerle an- mesi adettir. Halbuki suyun böyle ağaçlıı. 

}aşılmış ki, zamk hastalığı, mutlaka top- yakından teması çok zararlıdır. Zararll 
rağı ağır killi, sulanması uygunsuz, rütu- olmasa bile ağacın kökleri burada değil• 
beti aşın bahçelerde; yarası beresi, kırı- dir ki. .. İzmirin Balçuvasmda da narerv 
fı, çıkığı çok ağaçlarda oluyor. Ağır top- ciyelere kuyulardan su veriliyor. aıız 
ralt1ar kararınca havalanmadıkları için gibi olan bu sular, verildikleri an içitı 
böyle yerlerde bulunan ağaçların kök- harareti birdenbire dü~rürler. Bu dS 
Jeri bunalmakta ve toprakta artık olan fizyolojik bir tesir yapar ve ağacın :mıı"' 

• rütubet dolayısile zamka tutulmaktadır- kavemetini kırar. 
Solda: Koyu yerler, pamuk kadife, kol

larla jile ince pliseli pembe ipekli. 
lar. Zaten bu gibi topraklarda besleyici Zamk hastalığının en mühim bir sebe• 
maddelerin eriyip ağaca geçmesi işi de bi olan rutubet, su mcseiesile pek alal<11: 

pek ağır gittiğinden, ağaç her yıl btraz ı dar olduğundan burada azıcık durınıı1' 
daha mahsulden ve kuvvetten düşerek faydalıdır: Bildiğiniz gibi narcnciyeıet 

Sağda: Mavi ince yünlü üstüne lfıci -
verd deri kemer, 1Aciverd fayden f iyon
ga konulmuş. nihayet muhitine tahammül edemez olu- (Devamı i uıci eayfada) 

illi ahbab çavuşlar: Eskrim müsa'· akası 
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Tarihten sayfalar: Htlrlkullcle bir macerenın hlklyesl: 7 

Zırhın sebeb olduou felaket 
• * * Ben bir casustuml 

l6rahim PGfG bir altfCU'I paıliplatı 7dlaf1111f: ((An Pafll ialanas Ambler 
bot Jarmuyor. Sık aık aalıer araana 6İriyor. Onların ele baplarına 
laeJiyeler veriyor. Düz.me. Jıfrutala aelerimlelıi B•Vtelıliiini elet laata-

ia7fllCll paJİfll}lunaın tahtta kalmamaJan AoınaJ olmatlıiına 
inan malı w....lıtir aanaım» demİflİ. 

Yazan: Erle 

Tam bu sırada arkamdan 
vurulduğunu hissettim 

kafama ağır bir şeg 
ve gere gu'Darlandım 

Yazan: Kadircaa Kafh 
1423 senesinde İmik kalesinin büyük} Avz Paşanın iç oğlanlarından biri ve

kapısı önünde bir kalabalık vardı. Bun- zir İbrahim Paşanın yanına girdi: 
lar kavuklu, şalvarlı, mızrak ve kılıçlı - Pap efendimız elbisesinin altına 
adamlardı. Aralarında bir delikanlı bu- zırh giyiyor. 
lunuyordu: kurtulmak için çırpınıyor, Dedi. 
sövöp sayıyor, fakat dinletemiyordu. İbrahim Pa~ın gözlen muvaffaki-

Nihayet sürüye sürüye oracıktaki bir yetle parladı. İç oğlanının avucuna bir 
incir ağacının altına götürdüler. Ağacır. kese altın sıkıştırdı~tan sonra savdı. Pa
dallarmdan birine bir ip bağlandı, yaj- dişaha gitti: 
landı ve ilmik yapıldı: Biraz sonrıı genç - Avz Paşa kulunuzun elbisesinin 
adam havaya kaldınlaraıt bu ilmik boy· altında zırh taşıdığını söylediler. Hiya
nuna geçirildi ve bırakıldı. Delikanlı neti olmıyan korkmaz. Korkusu olmıyan 
boşlukta sallandı, kıvrıldı, titredi ve ni- zırh taşımaz. Eğer bu haber gerçekse hl· 
hayet dili bir karış fmamış. başı sarkmı~ yanetinde şübhe kalmaz samnm.. 
bir halde cansız kaldı. İkinci Murad bu sözleri dikkatle din· 

Bu genç adam Çelebi Sultan Mehme- ledi. Sadık vezirinin gözlerinin içine 
din oğlu Mustafa idi. Babası ölünce Mu- baktı. Orada duyduğu ve bildiği Şeyi ol
rad tarafından boğdurulmasından kork- duğu gibi söyliyen bir adamın bakışla
mUJ, Karaman beyinın yanma kaçmlf, nndan başka bir reY bulamadı. 
ilk fırsatta Anadoluda bir isyan çıkar- Hemen ayağa kalktı: 
llUft1. - Avz Paşa buraya gelsin! 

İldncl Murad ikinci rakibin: de orta- Diye emretti. 
dan kaldmiıktan sonradır ki geniş bir Vezir çabucak geldi. Padişahın önün-
nefes aldı. de yerlere kadar efilip doğruldu. 

Bu sefer Kastamonu taraflarına dön- İkinci Murad ons doğru yürüdü. 

Yatta~ .. adam İngflb yüzbaıınnın ka-ı 
nsını gorunce: 

- Maria! diye baltrarak kendisine sa
rıldı ve birkaç defa öptü. Herkes bu sah· 
neyi hayretle seyrediyordu. Yalnız İngi
liz yüzbaşısı solukkanlı!ığııı. muhafaza 
ederek onlara d<>iru yürüdü. Bunlar bir 
müddet konU§tular. Bilihare iki erkeğin 
de sesi yilkselmeğe başladı. İtalyan, elle
rini, kollarını sallıyara"- yüzbaşının y~

züne haykırıyordu. Yüzbaşının rengi 
bembeyaz kesilmifti. Bunun izerme İ
talyan, haykırışını kesti. B!raz sonra da 
birdenbire uzun bir kahkaha attı ve ken
disine bir şeyler söyledi 

Bunu müteakip yüzbaşının karşısında
kine vurmak ister gibi hiddetle yumru
ğunu salladığını gördüm. Bayan Hartli 
de işe karışmıştı ve çok garib bir sahne 
hisıl olmUflu. 

Derken fÖyle hafif tertib bir itiştiler. 
İngiliz yüzbaflst mahirane bir manevra 
ile İtalyanın bileğini kawadı ve şöylt> 
itiverdi. Nerede be büyük bir kavga ko
puyordu. İtalyan. bir ara, hücum edecek 
gibi bir vaziyet aldıysa da kortmuı ol
malı kl bili.hare vazgeçti. Bu surC'tle 
mağlubiyeti kabul etmiş oluyordu. ttn. İsfendiyar bey üzerine yürüdü. t.. Ellerile, göğsünü ve kaburgalarını 

fendfyann oğlu Kasım gizlice padişahla yokladL Gerçekten bir ~rtlik ve şişkin
anlaştı. Harb başlar başlamaz kendi ku- lik vardı: 
mandasındaki kuvvetleri alarak kaçt-6. - Sen elbise altına zırh mı giyersin? 

Ben, söylenen şeylerden hiçbirine ku
lak asmıyordum. Sadece bu vak'anın sa
at kaçta cereyan ettiğini sordum. Muha
tablarım, bu sualime üzülmüş gibi bir 
tavır aldılar. Söderıne kulak asmadığı
m& adetl kızdılar. Amerikalı genç: 

Rouz bileOitnı kcnm .,_.ıc fldcletlc biJd 

Babasının mağlüb olmasına sebeb oldu. Avz Pap sarardı w mırıldandı: 
İsfendiyar bey harbin kargaşalığı ara- - Evet, padişahım! 

smda vezlrl Yahşi beyden de bir topuz - Düpnanm mı var? Bu ihtiyata se-
yedl. Sinoba sığındL beb ne ola? ... 
Artık beyliğinden başka hayatı da el· Avz Pap daha çok sarardı. 

den gidecektL Büyük bir korku içinde Belli belirsiz bir şeyler geveledi. 
idi. Fakat ilk çağların tarihi içinde bir Padişahın artık filbhesı kalmamı§tı: 
çoklarının hayatlarını kurtaran bir çare - Bre padişah haini! Ordu içine f._.s3d 
onu da kurtardı; güzelliğıle meşhur olan tohumu saçtığını bilmez miyim sanırsın? 
kızını ikinci Murada vermeyi teklif etti. Padişahtan ne gizli kalır ki? 
Murad kızı kabul ve İsfendiyarın tebaa- Emir bekliyen :ıskerlere bağırdı: 
aını kendisine bırakb. - Tutun şunu! Gözlerini oyun! 

'•··-ad _ .... ~ R 1. d- bil di Buna rağmen, canını bağışlamıştı. 
.ııruu tuı.&a ume ıyo ene ır · Avs .._ kendı.tnl lmrtannak f n 
Fakat en yakın adamları arasında ha- . . ·...,.., _ .. _ . çi 

._,__ bul d ~ . d ··ı f gıydiği zırh yuzunden gozlennı kaybet-
uut:Lin un ugunu sezıyor u. .L. ra a . .. -ı - t-

~ • .ır. 1 da b "bh 'nf mış, suru muşu. 
yay'"&ı casus ar onun u şu esı ----------

JuıvveUendlriyordu. Ziraat bahisleri: Portakal, limon 

- İyi bilmiyorum amma, galiba saat 
3,5 sularında idi, dedi. Tekrar sordum: 

- İçinizden herhangi biri bugün ö~le
den sonrasını plijda geçirdi m?i 

- Ne bileyim ben, herkes gelip gidi
yordu. Bu hadise beni o kadar alikadar 
etmişti ki hiçbir şeye dikk=>t etmedim. 

- Yat burada mı! Yoksa gitti mi? 
- Gideli bir saat oluyor. 
Bu sırada Vopl t&"ündü. Amedkab 

genç: 
- Ne ise dedi Sen timdi ne içmek is

tersin? Vıski mi? Garson, üç viski getir! 

* İkinci Murad iyi kalbli insancıl bir l· d I° v f da 
öamdı. Kendisine karşı ayaklanan olma- V8 man I iRi agaç snn Yemekten sonra. otelin alt kat tara~n-
dlkça onlar tistüne yürümey~ istemezdi.. zamk bastahğı sına bir pingpong masası kurulmuştu. 
Fakat ayni zamanda hisleri de kuvvet- (a.,ta.ra.fa ' lftCı •'Jl/ada) Hemen hemen otelin bütün müşterıleri 
liydi. Bu kuvvet ona etrafında dönen yapraklannı dökıMzler, meyvalarını da masanın etrafına birikınişle:-, ve kendi
gizli dolabları çabuk sezdiriyordu. uzun bir zaman Üzerlerinde taşırlar. Bu lerini iki kişi arasında oynanan oyunun 
Yanında en kudretli olarak beş vezir yüzden suya olan ihtiyaçları pek büyük- harareline vermişlerdi. Bir tarafta!'l o

bulunuyordu. Hepsinin de ayrı ayn kıy- tür. Denebilir ki, sulanmadan limon, yunculara akıl öğreıirlerken, bir taraf. 
metleri vardı. Fakat birbirlerin;. çekemi· portakal yeti§tinnek, sulanmadan bol tan da vakıt buldukça yat hikayesinden 
yorlardı. Onlaıun içinden kendisine en mahsul beklemek akıl kin değildir. Ni· bahsediycrrlardL Bittab: herkes İngiliz 
çok sadık olanı seçmek gerekti. Yanı ba- san • mayısta başlıyan sulanmak ihliya- yüzbaşısının çok atil,t davranmış <>ldu
fllldald bu adamların aralarınöaki reka· 

1 

cı. eylfil • teşrinievvele kadav devam e- ğunda müttehiddi. Bu işe ber. de merak 
beti yatıştırmak içm uğraşmak, her bi- der. Haftada bir, nihayet on günde bir etmiştim. İngiliz yüzbaşısının yaptığı 
rini ayn ayn kollamak bile ba§lı ba~ına sulamak normal sayılır. Fakat tanm- manevrayı sordum. Bu sırada Roux iler
ynrucu bir ifdi. manlar sulamayı. ağacın isteğine yahud ledi. Sağ elile sol bileğimi yakalıyarak 

İçlerinde en çok fiibhelendiği adam aradan geçen zamana göre düzenlendir- kuvvetle büktü ve: 
:Avz Paşa idL meyip, ifl oluruna bıraktıklarından, rast- - işte böyle. Buna Jiu-Jitsu der-
İbrahim Paşa bir akpm padişaha yak- gele sulamalar toprağın rütubetini artır- ler. Japon oyunudu:-. Bu oyunda ben de 

lapnış: makta, tabiaUni elqilendirmekte ve ni- çok mahirim, dedi.. Roux bileğimi o ka· 
_ Avz Paşa kulunuz boş durmuyor. hayet zamkı getirmektedir. Dörtyolda su dar kuvvetle sıkmıştı kı hafif bir feryad 

Sık sık asker arasına giriyor, onların ele oldukça intizamaızdır. Dağlara kar yağ- koparmaktan kendimi alamadım. 
baplarına hediyeler veriyor. Düzme mur yağmışsa su boldur, yağmamışsa az- Bu müsahabelere iştiru etmiı olan 
Mustafa seferindeki geVfe)diğini de ha· dır. Bahçe sahiblerl de buna göre bulun- Şimler, müstacel bir mektub yazacağını 
tırlayınca padişahımızın tahtta kalına- ca ıular bulmayınca beklerler. Bir yıl aöyliyerek ayağa kalktı ve aramızdan 
1mdan hOfllud olmadığına inanmak ge- haftada bir, bir yıl ayda bir sulandığı ayrıldı. Ben de bir müddet oturduktan 
tektir sanırım. çoktur. O zaman ağacın ihtiyacı yokken sonra otele doğru yürüdüm. Otel)n yazı-

Demifti. sulanmıf olacaiı gibi, varken de sulan- hanesi boştu ve ŞimJer orada mevcud 
İkinci Murad bunları dikkatle dinledi Dıallllf olacaiı tabiidir. (Ocaklı ve çaylı değildi. Şu halde müsta~l melrtub hiki-

Pakat kapılmadı. gibi yerlerde m her zaman bulunduğun- yesi de bir masal olacakb. 
O da Avz Paşayı göz hapsinde tuttu: dan bu mahzur orada yoktur. Zamk ta Büyük salondan geçerek yukarıdaki 
~ adamlar kattı, onwl adamlarını nisbeten azdır.) taraçaya çıktım. Fransız Duclus orada 
kendine çekti. Vezırin yaşayışını saati Şu hfilhaten söylediklerimle zamkın bulunuyordu. Beni görünce yanına ça
laaüne öğreniyor, deliller toplamağa ça· neden ileri geldiği anlatılmıştır. Şimdi ğırdı. Bir müddet konuştuk. Blr sandık 
bpyordu. de uruile önleyici ve ~1rici çareleri fabrfkatörü olduğundan bahsetti.. Halbu-

Hem öyle bir delil lhımdır kj A vz Pa • sayalım. Ama gelin razı olun da bu bahsi ki ben P§ırmıştım. Ya Amerikab genç, 
fa gizli mabadını inkara kuvve~ bula- gelecek aefere bırakalım. Tanmman yahud da İngiliz yil7.başısı bana Duc-
ltıasm! B 1 . los'un bir baston fabrikatörü olduğunu 

o 7.arnanlarda, harb olmadıkça hele a ı kesırde bir tren kazası söylemişlerdi. Belki de ben yanıhyor-
~işah divanında zırh takmak adet de- Balikesirden bildiriliyor: Balıkesirin dum. 
lildi. Bu Adetin aksine hareket etrafın- Fazlıkuyusu civarındaki geçidde, dört Duclus: 
daıdıerin sadakatlı?rine güvenmemek ve beş gün evvel bir kaza olmuş, Çayırhi- - Geceniz hayrolsun! dedikten sonra 
kendisinin fena niyet beslemesi demektL sar köyünden Mehrned Akbulut ismin- içeri girdi. Ben de tekrar Amerikalı kar-

Avz Pap maksadını pek gizli tutu • de biPisi, İzmirden gelen trenin altın- deşleri bulmak için aşağıya indim. Ping
)or, kimseye ipucu vermiyordu. Fakat da parçalanarak can vermiştir. pong maaası tamamen b~ştu ve ortada 
ber ihtimale karşı elbisesinin içinde ve Bu geçide bir mania yapılsa, bir de kimseler görünmüyordu. Işıkların da 
~nin göremiy<:'ceği şekilde zırh bu- bekçi konsa bu ka~alann önüne geçi- kısmı azamı sCSndörfilmüştü. Bu esnada 
hındurmayı da ihm:ıl etmiyordu. Çünkü lecektir. Çünkü bu geçidden, daima, Ç<>- yakın bir yerden bir ayak sesi işittim. 
\lınulmuyan bir zamanda birisinin, üs- cuklar, maluller, ihtiyarlar, sağırlar da Dönerek baktım. Fakat karanlık yüzün. 
tciııe saldırması, onu öldürmesi beklene- geçmektedir. Eğer bu mania yapılmaz den hiçbir şey görünmüyordu. Kulak ka
bn · di. Elbisesinin altındaki zırh onun ve buraya bir bekçi konmazsa bu gibi barttım. Ses kesilmişti. Her kim idiyse 
'-hatlık ve cesaretini artırıyordu. vak'alarm sık ilk g6rülecelf muhak - geçmi§, git!Jıif olacaktL 

kaktır. Atalı bahge19 inmele brar verdim 

ve arka taraflardan kendime bir yol aça· 
rak ilerledim. 

Tam bu esnada arkamdan bqıma bir 
şey. vurulduğunu hissettim. Kendimi ta
marnile kaybetmemiştim. Yüztl koyun 
yere yuvarlandığımı ve ommlanmdall 
kuvveUe tazyik edildiğimı farbttim. 
Işıklar gözlerimin önünden kayboluyor, 
kulaklarım zonkluyordu. Bwıa ratmen 
başımın üstünde birisinin heyecanla ne
fes aldığını ve asabi bir elin cebleriml 
kaı:ıştırdığmı hissediyordum. Az sonra 
omuzlarımdaki tazyik kayboldu. Blr a· 
yak sesinin kumlann üstünde çıtırtılar 

yaparak uzaklaştığını duydum ve kendi· 
mi tamamen kaybettim. 

Bu 'nziyette bir müddet kaldıktan 
sonra yavaş yavaı kendıme geldim. Düf-

lskllibde bir cadde 
Ge~elıten 
Bozuldu mıı ? 
İsklllbden Yıınu.z T8ll6rlr )'UIJOr: 

· - fJört sene enel latn•Me lkl bilıü 
cacl<!e yapılmqtı. Bu aıddeler tasabaJ1 
açm.,._ giizellefUrmlfU. Pabt seçenlerde 
bu caddelerden blrfnJn tenarında cadde. 
11 lktye böler tptllde blr mektebin temeli 
atıldı. Rert""a llbl buna besı de hQret et• 
tim. Halbuki bu t"adde açılırken birçok 
evin istlml:'tt f'dllmlı. tehlr haplahanesS 
bile l'ıkılmıetı. hti!ibln blrçot Jeıierlnde 
uu binayı kurmak için birçok bot yerler 
ftl'dır, bu ""1f eadde,I kapar feklld• 
nasıl olup bu mektebin temeli at.ıldıtına 
Ş&.fJyorum. Mahattat ti iN lfde b&ı' J'l.D· 
lqlık olm.ut ·we cadde pnlflllJnl Te tnU. 
samını taybetmltur. Belki blr faJdua o
lur, tedbiri ahmr diye allbdarlann na
un dltlcatlnJ eelbederlm.• 

• Terbiye tınstitiisftntin tedris asuOerl 
ve bir okuyucumuz 

tmıuı birde mahfuz otuJ1ICU}arunal
dan biri, Jardllı melrtubda terb'7e enatl
ttlsll reatm " .. mmındald \edrll anlle
rtnden flkAYf"t. etmektedir. Ba emtltlde 
okuyan oflunun bu den Jılı baflancıcın
da tahsil mftddetlnin 3 Jl}dan 2 Jl}a ln
dlrllmesl yildlnden sınıfı& taldıtuu .a,
lQyor ve dJyor ki: 
•- Benim ollum gibi birçok talebe de 

bu ,Ozden kaldılar. Sebebi n~lr, bllml· 
yorum. Falt:.ıt bbsllin 2 .ene olmasında 
bir mahzur balnndutu anlqılınatıadır. 
Bu nıahzur \Be birçok hldilelerle veWe
te gosterllmlştır. Her şeyden enel bu ena
tıtüdekl tedrla 118Ullertn1 eaaıı nrette 
gö?den geçirmek Ye ıslah etmek llmndır. 
lCüıtttr Ba)".anlıtının nazarı dikkatini 
celbederta.. 

• 'Iokathlar bir lise iatiyorlar! 
Tokattan Nar\dl hnzaslle yazılıyor: 
•-Tokadın nüfusu fG0.000 e 7atmdır, 

bir tet ona mfttebt ftrdır, ıaat ba mek
tebin talebe memadu 181 Ur .,. herslD 

tqüm yere oturdum. Bir kibrit çakarak 
etrafımı &raflırdım. Cüzdanım yerde n
F olarak clwuyordu. lçinct. bulu."lan 
para ve diler bazı kıjıdlar~ kat'iyen t>l 
dokundurulmamqtı. Güç beli ayağa 
blktım ve yavq yavaş. otele doğru g~ 

lerek. hiç kimse tarafından görünme

meıcsizin ve başka biri.:llrun yardunın:ı 

ihtiyaç g&ıtumiyerek odama çıktım. Ağ

nlar i.çfnde IOyunarak yatapa gi!'dim 
ve derhal uyudum. Yalnız ıu noktayı d'i 
hatırlıyorum ki kendi kendime manah 
manasaz .öyleoiyOI', cBayan Hartlinin İ

talyan oldatwıu bildirmeliyim. diyor
dum. 

Çeyiren: lbrahim Hoyi 
- A rklus t1C1r -

bir kat daha artmaktadır. Bu artan tale
benin açıkta k:almaınuın1, ııae tahallle. 
rin1n teiUinS içtn Tokada mutıat surette 
bir ilse ltamdu. BIJlll Kflltir Bakanımı· 
an nuan dittattnl celbederla.. 

• Safranboluna iımıi 
8afranbo1adan Tallt lmn•te JUlhJor: 
•- Oueter:bde Zonguldak YUlJ9t mec

llalnla lçtbmnndan IOIU'a Safranbolunun 
Ulu ı&.mu. lıdlandırılacatuu okudum, bu 
flldr fena blr flt-tr detlldlr, ancak kala da
hWnde Ulus isminde blr nahiye vardır ,tJ. 
bunun lamllfo kazanın lSIQ! tanttınınuş o
lacattıt. Sonra benee 8afranbolunun bu· 
rQnkil 1am1 mOnadlf Te miltenulbdlr. Batı .. 
den burada mebıal mltdarda •tran çıktı· 
lı için tasa bu isimle adlandmbnq "" 11-
mall 60•dolunan Ddbtm ft bOJ1lt bir ta .. 
ası hallne Cl"J::nlştlr. BtnaenaleJh AJUl 
nlunbden rica ed!Joruz, bu .-ı kuaba
nın ismi •J"lf'n talmahdır r. 

• OkuTUCUlanmmn 10trularnaa 
eevablarnmz 

Abuafü il. A. ,..: 
- Mtlraca.atınlzl dolrudan dolruya İs

tanbul Liman Hanında Marmara Blilge-
11 İt BGıon'na J&pauı. Mfiabet blr net.lce 
alacaltnm anırız. 

• ..,._. .. C. M: 
- Adreslnlzl aarth olarak blldlrmectıı.ı, 

Diz için latediltnlz malQmatı b"Jradan V"

rlyonız: Mevzuabahs etutınJz 1aaıyı 
Hen Cronlcle isimli İngll!z gazetesinin 
23 fQbat tarlhll sayısından Aldık. 

• A............. BallaJ Basan Tahsin 
Aru"a: 

- Stzden vaziyetin yalnıı bir tara tını 
dlnledlt. İhtimal madalyanın ~rs tarafı 
başta tClrllldür. Bu nzlyet ka"'81nda ,.. 
pacatırm hareket, adliyeye müracaat et .. 
me• ve muhtar aleyhinde davı açmaktır. 

• Mala&Jada Şaban otla Zahid'e: 
- Bir lltlda ile fnhlaarlar umum mii

dirliilüne •a&i.Jetl bildiriniz. Jılüsbet :ıe.. 
tice a1acalmm Alllnl. 



1 Sayfa 

- Sen evini na3ıl tanıva1ıili11or&ım? 

Bir daha yapmaz 
İki komşu karşı • 

laştılar: 

- Sizin çocuğu • 
nuzdan şikayetçi -
yirn.. 

- Neye, ne ya · 
pıyor? 

- Sokakta benim 
tyürüyüşümü taklid 
ediyor. 

- Radyo aesi duytllmıyaıı ev benimkidir. 

- Ay o sizin yü· 
rüyüşünüzü mü tak· 
lid ediyordu?. Ben 
evvelki gün onnr 
bir tuhaf yürüdüğü 
nün farkma varmış 
bir daha böyle ab · 
dal abdal yürüme 
dive tenbih etmiş • 
tim. 

Çapkın maniler 
in misin, cin mi, nesin? 
Gözü sende herkesin: 
Kırk bir kere ma~allah 
Tutu naUJT Jeğme•inl 

Konuşman, çıtır çıtır; 
Yürümen, pıtır pıtır •• 
Etralında dönerler 
Erkekler fır fır fır fır •• 

Bağladım sana gönül, 
Yanağın bir kızıl gül; 
Görey 'm haydi güzel 
Yüzüme bakıp ta gül! 

Sözünü bitir, Jcme, 
Meramın nedir, deme; 

Buraya gelir 
Hizmetci, baya -

nın odasına koştu: 
- .Bayan. bayan .• 
- Ne oluyor, ne 

var? 

- Yemek od::ısm· 
da yangın çıktı. 

- Öyle ise kah -

valtıını buraya ge • 
tir. 

Traş 
Hasis, berbere gir

di; sordu: 

- Saç kesmek 
lmç paradır? 

- Otuz kuruş! 

- Ya traş? 

o 

Yolunu bekliyorum 
Kız •enin akfam, •abah, 
Yolunu bekliyorum •• 
Gah ıurda, gah burada; 
Yolunu bekliyorum •• 

Boşuna değil emek, 
Bir umduğum VtJT demek. 
Bu mudur acab •evmek; 
Yolunu bekliyorum •• 

Darılma, deme, neden? 
Alıştım hemen hemen; 
Sebebini bilmeden 
Yolunu bekliyorum •• 

Bilmem ki bu hi• niçin?. 
Yanarak için için; 
Bir kere görmek için 
Yolunu bekliyorum •• 

*** 

Çocuk Terbiyesi: 4 

• 
ı 

Çocu 
iyatla 

ardakı 
nasıl gi 

Yazon: An ne Pedler 
- J:Hrçolı anneler, çocuklarının şu fena J 
itiyadıarını giderememekten muztanb
dirler: İki ile yedi yaş arasında olan yav·• 
ruların kimisi başparmağını emmeye b,,; 
yılır, kimisi yerden kırpıntı toplar, ağzıı, 
na sokar. Bazıları tırnaklarını kem!r.\l. 
şunu bunu ısırır, elbise~ini yırtar, çiğner, 

· yahud da burnunu karıştırır, mütemadi
yen boğazını temizler, göz kırpar ... 

Bu kötü itiyadlar ııereden doğar, nasıl 
giderilmelidir, sizinle bugün bunları ted
kik edelim: 

Yukanda saydığım12 şeylere dikkat e
derseniz mühim bir kısmının ağız ve ye-J 
melde alakalı olduğunu göreceksiniz. 
Pek tabii ve makul... Çocuk, ilk hafta
larda en kuvvetli duygu ve zevkini ağız
dan ahr. Anne sevgisi, şefkati bile ona 

e a 
·ı· ? erı ır. 

bu vasıta ile gelir. Billıassa memede bü- a. Büyüklerin çoğu çocuğun ömrü hep 
yütülen çocuklar marna saatlerinde yi- güllük güneşliktir, ıçı hıç sıkılmaz sanır-1 yec:eğin verdiği zevkten daha derin ve lar. Ne kadar yanlış bir düşünce... 

1 
kuvvetli bir zevk alırlar: Koruyucu bir Biz bir yana çeki:ir. işimizle uğraşırız,1 
sevginin tatlı sıcağını... birbirimize dalarız. Çocuğu da bir kenar• 

Bu güzel histen çocuk - e1inde olsa • da kendi haline bırakımı.: ve bu serbest-' 
hf çbir an ayrılmak istemez. Halbuki bu· }iğin ona sonsuz bir eğlence olacağını\ 
günkü yavru tıpkı bir büyük insan gibi zannederiz. Çocuğu aramıza karıştırma• 
muayyen vakitlerde doyurulmaktadır. mak, kendi alemine terketmek itib~mleı 
Eskisi gibi her ağladıkça sevdiğini ağ- doğru bir prensip... Fakat ht!r çocuğa· 
zında bulamıyor. Hatta modern kadınla- tatbik edilecek bir usul değil. Bazı ço
rın çoğu bebeklerini eskı anneler kadar cuk fazla hareket ister, bazısı arkadaşa 
uzun müddet emzirmiyor. erkenden me- düşkündür. Bazısının kendi kendiııe o
meden kesiyorlar. Çocuk emzik şişesin • yun icad edecek zengin btt" muhayyelesf 
de anne kucağının doyulmaz tadını bu- yoktur. Mutlaka birinin yardım etınec:ine· 
lamaz, isyan eder. Fakat ergeç boyun muhtaçtır. Bu türlü çocuklar bırakıldık· 
eğer. lan köşede çabucak sıkılıycrlar ve l~ o 

Ve eline geçmiyen o tatlı zevki telafi ilk yıllarda yaptıkları gibı şu, bu müna• 
için bu sefer kendi parmağım emmeye sebetsizlikle kendilerını a\·utmaya çalı· 
başlar. Esasen küçük!erin ağzı ellerin-
den daha duyguludur. Bebek, oyuncak, 
kırık kırpık ellerine ne geçerse a~ızları
na sokarak yoklamak isterler. 

şırlar. 

- On kuruş! G irerscm çıkmam •onra, 
Gel kalbime gir deme! - Öyle ise be " 

- Kanmdan aynldım, çocuk onda kaldı, apartıman da 
bende. 

İlk dişleri sürer sürmez emmek gibi 
bir de ısırmak huyu başlar. Öfkelendi 
mi, hiç bakmaz dişlerile saldınr. Etra
fındakilere diş geçkemezsP kendi ilstü
nü, başını paralar, yakalarını çiğner. 

Buna mani olmak ıçir. çocuklara ya\._ 
nız başlarına uğra§ah1 1eceklerj oyuneak· 
lar vermeli, fazla faz~a rğlenceler bul
malıdır. Modele göre dızilen, birbirleri• 
ne uydurularak tür!ıi şeköJ alan resim· 
ler, boyalı rnikablar btı çocukıarm zihin 
ve parmaklarını oyalıvacak en güzel vn
ı;ıtalardır. 

* * * nim saçlarımı traş - Ya bankadaki para1ar? 

'--------------- ediniz. - Onlan da avukat aldı. 

Hoşuma gitmez 
- Bu kanapeyi de boyuyor musunuz? 

- Evet! 
- Ne renge! 
- Yeşile .. 
- İşte bu fena? 
- Neye? 
- Ben geceleri 

bu kanapedc yatıp 
uyuyorum .. rankli yatak çaı-şafları bıç 

hoşuma gitmez de .. 

• 
Kaçamadı 

- Bu hizmetçin kaç aydır yanında? 
- Üç ay oldu. 
- Üç ay ha! .•• 
- Neye şaştın, 

üç ay evvel onu 
tut.tuğum zaman 
yatımla seyahate 
çıkıyordum. Yüz

mek bilmediği için henüz yanımdan ka· 
,çam.adı. 

• • Kaç sigara 
- Günde kaç sigara içiyorsunuz? 
-Lutfen bir kere kapıdan dışarı ba· 

kar mısınız? 
- Niçin? 
- Karım orada değilse doğruyu söy-

liyeceğim de!. 

lhtiyatsızlı k 
Erkek evden çı • 

kıyordu. Karısına 

baktı: 

- Eğer işim çı -

kar, geç kal~cak o • 

lursam sana bir tel· 

graf çekeıim. 

Kadın güldü: 

- Hiç zahmet et

me, çekeceğin tel • 

graf m müsveddesi • 

ni şimdi cebinde 

buldum. Herhalde i

il 

- Saate bak, sekiri on g~çiyor. 
- iyi ya kancığım; her sat.ah, kah-

• valtıya kalkmıyorsun diıye danlırdın. 
Tek beraber kahvaltı edelim diye bu 
gece eve gelmedim. 

şin çıkacak, geç ka.. - Sen hiç böyle sokak gördün mü? 

Affediniz 
- Boynumdaki inci kolyeyi nasıl bul· 

dunuz? 
- Fena, berbad, 

siz! bir kat daha 
çirkinleştiriyor. 

- Ne diyorsu
nuı? 

- Affedersiniz. 
birdenbire şaşırdım.. karım, arasıra 

muhayyir olarak bazı eşya alır da. .. 

• 
Anladım 

- Bana fkf lira borç verir misin? 
- Verebilirim 

amlJ vermeyi iste
miyorum. Olur ya, 
belki iade etmez
sin ve iki lira ka
dar az bir para yü· 
zunden bütün 
dostluğumuz mahvolur. 

- Öyleyse on lira ver! 

Emmek ve ısırmak iptilasındaki ço
cuk annelerine onlan memeden güçlük
le kesip kesmedikl~rinı sorunuz. Onda 
dokuz ceveh cevabını alacaksınız. 
Şimdi bu huylan birer birer ele ablım. 

Onları, bize verdikleri can sıkıntısına gô
re değil, bizzat çocuklata yaptıkları za
rar bakımından tedkik edelim: 

Mesela: Parmak emmek... istediği va
kit ne emzik şişesin~. ne dr anne göğsü
nü bulamıyan çocuk bu mahrumiyetini 
kendi yumuşak parmağfü:ı telafiye çah
şır. Bir rahatlık kaynağı gibi .geldiği 
için • ayni şeye - yürüme çağında da de
vam eder. Hatta ytllar geçtikten sonra 
da uğradığı her güçlük önünde bu ço
dukluk yadigarını tekrarlamayı unut • 
maz. Bütün bunlar pek tabiidir. 

Bu itiyad, esas itibarile telaşa değer 

bir şekil değil, sadece bir habercidir. Bi
zi, mühim şeyler üzerinde ikaz etmek
tedir. Çocuğun parmağım emmesinden 
ya gıdasının aksadığı, yahud kendinin 
bir müşkül içinde ve teselliye muhtaç ol
duğu anlaşılır. Buna karşı ilk iş yiyeceği 

• 
Otelde 

, düzeltmek, sonra güçlüğü gidermek ve 
çocuğu avutmak almalıdır. 

- 25 numaralı odada oturan koridor

daki su dolu kovaya çarptı, devirdi. 

- Pekala, hesabına bir banyo para

sı daha ilave edeyim. 

Ou)'duk 

Kötü adetlerden bir başkası: Isırmak. 
Bazı çocuklar dört, beş yaşına geldikleri 
halde bundan bir türlü vazgeçmeZler. 
Annelerini endişeye düşürürler. Birincj. 
si gibi bunun da üzülecek tarafı yoktur. 
İlk boşnudsuzluğunu dişlerHe gösterme
ye alışan· çocuk itiyadını terkte biraz ge
cikmiştir, o kadar ... Bu geç kalış, işi güç
leştirmez. Büyükler bunu tamamile gi· 

Sarhoş evine ~el· derebilirler. Çocuklarda görülen türlü 

di, karısı uyandı: 

- Saat kaç? 

Dedi, sarhoş ce • 

vab verdi: 

· - Bir!. 

münasebetsiz huylardan pek azına doğ -
rudan doğruya müdahale edilebilir. Isır
mak bunlardan biridir. Isırmaya kal:tı

şan çocuğu sıkı sıkı tutmalı, öfkesi yatı
ııncıya kadar koyuvernıemelidir. Hırsı 

geçtikten sonra zaten ısırmak hevesi de 
kalmaz. Böyle her sefer sıkıya giren ço

. Bu esnada saat Ü· cuk, nihayet hiddetjn şunu bunu ısırma-
çü çaldı. Sarhoş kız· ya hak vermediğini öğrenir. Yapamıya-

dı: 
cağı şeyden vazgeçer. • 
Bulduğunu ağzına koymak, tırnak ke

mirmek, üstünü başını çiğnemek gibl 
şeyler parmak emmekle ısırmanın hirPr 

birbiri arkasına üg eşidir. Hepsini ayni sebebler doğurur. 
Bu sevimsiz Adetlew:ı bazan neden yıl-

· - Kulağımız sa· 

ğır değil, ne diye 

h ı.. .. - 1 - neyhar.e dönü•ünde bu sokaktan geçlyonım. lacaksmdır. - Şey, a evet, cı~anCM&T\ ' • :ıı 

defa biri nıruyor .. 

sun, ilk vuruşta duy 

Juk. 

}arla sürdüğüne üç §eyle"! cevab verebili
riz: Can sıkıntısı, tazyik ve büyüklerden 
kapma tesir yüzünden ..• 

b. Bildiğini okumak. <iediğin1 yapma'Jt 
lstiyen, karakteri kuvv<'tli, zekfısı fazla 
uyanık çocuklar tazyik~ en az tahammül: 
gösterenlerdir. Bunları hiç sıkıştırmaya 
gelmez. Evde, mektebd:• karşılaştık!arl 

bir zorluk, küçük bir kardeşle rekabet~ 
hatta yeni bir eve, başka bir memlekete! 
taşınmak zaruretleri bile bunlara ta.ı 

hammül olunmaz birer mecburiyet gi~ 
gelir ve küçüklüklerinark. kötü fidetle4 
re dönmelerine sebeb olur. 

Altı yaşında bir erkek çocuğun nnnes{ 
bana kendi anlattı. MC'lm'bC' başlar baş-. 
lamaz çocuk, paltosunun yakalarını, cecı 

ketinin kollarını çiğnemeyı adet etmiş. 

Ailenin tek çocuğu. . . Evde rakibi yok. 
İçi rahat. Fakat mektebd" kendine güve• 
nemiyor. Yalnızlık eh: vuyor. Öfkclcni: 
yor. Bebek iken kızınca 1sırırd1. Şimdı 
herkesi ısıramıyacagırı. hııecek yaştadır. 
Ne yapsın? Hırsını yenmek için kendi 
yakasını, kolunu çıgm mPye başlnmıştır. 
Kadın çok makuı har kı>t etti: Oğlu• 

nun evdeki silkun v~ ı~tırahatinc her za• 
mandan fazla itina g0"' errl:. Sütünü art
tırdı. Elma, armud gıh' ısırılacak tatlı 
meyvaları bol bol vcrdı Eskisinden da• 
ha müşfik davrandı. F.n ufak iyiliklerınf 
övdü. Böylece çocuğtıtı \..endı kendine i•, 
nanma hissi kuvvet!f'nd .. Isırm.ı huyu·ı 

nu az zamanda umı~tu. , 
c. Bu can sıkıcı haller her zamnıı ço

cukların kendi hu .. ursuzluklanndnJl 
doğmaz. Bizim endış... ve ıztırablanrnıı 
da buna sebeb ohıb•iir liıllrsiniz ki c~ 
raflarındaki neş'esizlı~in büyük ins:ınl.a• 
ra bile mühim tesir:eri varaır. Acı gör
müş bir 'insan önüno<' bütün neş'eıniıl 
kaybederiz. Bu baknndaıı çocuk tn biZO 
benzer. Muhitinde ks) gu ve keder seı'" 
dikçe mahzunlaşır. Bunun için derdlerl• 
mizi hiçbir vakit oıı:ı gösı.cı memeliyiı. 

Dikkat edilecek bir nokta daha vcıtJ 
Çocuğu, bu itiyadların hıç birinden kU~ 
tarmakta sabırsız davranmamalı. ;aı • 

· · d kl. · yar yandan ona, ıtıya ın şr. ıne gore, 
d .. -ıtilJl dınıcı olurken bir y~ından a muı .. ilJl4 

olduğu kadar serbest bırakmalıdır. Ç aft 
kil: Büyüdükçe nasıl o s.ı muhitile ol • 

• k' r,dctlC alakası genişliyecel{, ''e ona es ı a 
rini unutturacaktır. . ur• 

Gerçi buna tahanuriil, oldukça guçt !" 
İnsanın bazan sabrı tükenir. Azarla ltO ~ 
ku ile, hatta hazan b r ıkı tokntcıklB 

(Devamı 14 ünct' sayfada) 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Son 

Meşhur Amerikalı kAşlf 

Amiral Byr1 1934 sene
sinde tek başına altı ny 
Cenub kutbu civannda 
kaldı. Bu nıUddet zttrfında 
bOyOk soğukhrla tek 

başına mncadele ederek hir 
bava telsiz istasyonu kurmaya 
çalıştı. 

Amerikalı kAşifin bulunduğu 
mıntaka 8J OncQ Ce.ıubl arz 
derecesine lek'8bUl etmekteydi. 

Posta'nın Resimli 

Alb lmte .,.r. Her ha-
1te'le bir ölı:üs 1 ulu ayor. 
Yalnız auuıaral.n yanlıt
Bu!tlan, yerli yerler·ae 
ıötıınnelı:, fıkat iklıial 
lıir haneye koymamak il· 
sım. Nasıl yapar81aıs '1 

Amerikalı Nel.on, 18 •J 
sarfıadı pkilea iç pi
yaagoaua da büyiilı: mA-

klfabnı kaundı 

Bir liralık elektrik enerjisi, 
her sene; bir ocağa on ton komnr 

atan ve bunu elli sene tekrar eden 
bır adamın yaptığı işe bedeldir. 

Zabıta Hikayesi 1 

Taraçadan düşen kadın 
2 - Bu çf fte yakın 

bir yerde mufet:i, 

Snayt oturmuş, me -

zunıyc1. gününü ge • 
çir!yordu. Bu smıda 

lruıajına fU cümleler 

çalındı; 

DaJplar, 
eereyaolar 

ye 

riizgirlar 
deai'I .. t
lıııııda ıs 

metrelik 
ae•iye 
farkı 

yaparlar. 

Bir an kanadlannı 

dakikada 860 defa 
çırpar. Bu hesaba gO
re bir saat durmadan 
uçan an kanadhrını 

21000 defa çırpu 

Ba köpek, Amerik• 
muhimınat tre•i ef
radını• ut-1' köpeti 
idi. Mütareke olur 
olmu, tarbia T.: te
kaüt ltitı<lı ren.en 
çılı:anlmıt ft Harbiye 
N1ı2aretınee de mu• 
•ürlenmiftir. Şi.cıl 
muatua ... aa tekaüt 
malıflDI alaaktadar 

fO üa fuJa anam oıan Ye 1 iitii• f.. 
paııyuıa •• uafia a<lamı aayılaıı Doa 
Mariuo, ATl"Up8D•• ea nıurıf a amı idi. 
36 ae•, lıerıria 36 aarayıntla "~ örin 
ye-k piıirilmit ve Marıano hı~ bıriae 
eliai .W-mi9tir. A l11rınıa altıııdaıı 

aallan n.rdı. 20 milyon in ılız lır ... lll 
lıar .,..,.b •ar-.. .. YUraıı bu adamın 
JeSlae akrabaa timdi bır dariilienede 

•t.. bul...utadır 
oıın... 

Takma bir gırtlak ile 
şarkı söyliyen tenor 

Tenor Bukstein ~e->ini kaybetmişti. Doktor olan 
kardeşi çok enteresan bir ameliyat ile hançeresine 

platin kopçalar takarak ona sesini iade ehi 
A111latacağımız hakiki vak'a Cenubi A- · 

merikada Valparaiso tehrinde cereyan 
etmiştir. Cenubi Amerikada büyük f<>h· 
rete malik san'atkhlardan biri de tenor 
Johan Buksteindir. 

clarar etme, mut • 

1ah boşanmahsan 

Valparaisoda halkın delice aevdljj ve 
alkışladığı Buksteinın daima yüksek 
yakalık taktığı ve çok büyük boyunbaA· 

iferben. Vaziyeı b<iy ları kullandığı halkın naıan clikkaUui 
le devam &aemez. \J &adını bırabml1S1U.• celbetmekten bili kalmıyordu. 

1 - Bu kır Jrahvesmde garsonluk f!den bdm ıelince 
Enid Mupl dürbununu apğıya indirdi ve: 

•-- En ufak teferrü•b bile pyet net olarak a:Bstertyor. 
Yüksek bir yerden bakılacak olsa bir manzaraya doyunı 
olnuyacelb d~ 

Herbert Valt düfheeli bir vaziyette otaruyordu. Enicba 
iN IÖUennc lüa:ydue omuzlarını ailktt. 

4 - Aradın ım Dç dakika geçmemişti ki Herbert bir kl>y 
l'Vinın kapı11nı wıaraJI bu civarda bulunan ve isarı atika· 
da11 sayılan lu!iM'~ ı~zm.k için anahtarını iıted: ve gez
ır.ek :çiD lUuil aeleıı bcıeu de verdi. Kad\Q anahıarı ıes:!m 
etU. 

'I - Bfr kaç dakika IODJ'8 milfettıf cansız bf r halde yerde 
7atan 1~ kızın &zenne etildi Kendi kendine: cllerbert 
artık boşanma kannnı verse de faydası yoktur• diye 
düşündü. Kızın ,üzünü bir mendille örttükten sonra Her· 
btrte dönerek sakın bir sesle sordu: 

•- Ben bir ~oliı müfettişiyim. Hadhı~ntn ne ıekilde Ct'

reyan ettjğini belkı bana anlatmak istersini1.~ 

3 - Müfettlf Snayt bu bir milddet o~rduktan sonra 
gitmek ıçin a~aja kalktı. Bahçeden uzaklaşacağı sır3:ia 
.tforbert, hndisine Eşlaya gidecek en kıM yolun hangisi 
oldu~unu sordu. Müfettiş bu muhiti iyi \arudı&uıdan liıuı: 
ıelen izahatı verdi ve uıaJdaıtı. 

1 - Milfettlf, Klllle
illn pnıftdan ıeçtlll 
arada QDI çifti tıllae
Dln taraçasmda 16rdl. 
SnaJı'lD de esti eat"t'• 

Jere tarp biyQk bir 
dfl vardı. 

ı - Jtencllsl de kilileyi gez • 
mek için kiJ evin• dotru aitti. 
Tam bu mada Herbert kop • 
rak plcti: 

cAman dostum. kız taraça • 
dan ..... di1fıil, kotuna dedi. 

• 
1 - Berberi anlattı: 
c- Taraçanın kenanna otur

mllflu. Dürbünü ile manzarayı 

1eyretmek tstıyordu. Ben, biraz 

6tede idim. Birdenbire bir fer

yad işittim. Geri döndüm, bu 

zamana kadu, o düpnüş bulu

nuyordu., 

e Mtifettiı Snayt dth'bünü gimt~rerek Berbert'e 10nla: 
- Dürbün bu mudul"?• Herbel't '8fll'llUt bir eda Ue: 
- Evet, budur!• dedi. Fakat o sırada af&iıya bakınca benzi~ Hataımı anladı. LAkln pk ~ blm•ftl. 
Nwl anlam? Reeim!eri Wkik ile: btf.._ıaenis 13 lnd •jfanma .. lmmt. 

Nihayet tenorun arkadaşlarından biri
nin boşboğazlığı, İfİJ1 hakikatilli meydana 
çıkardı. 

Johan Bukstein'in gırtlağı takma ldi. 
Bundan bir hayli NDe evvel 11rtlajından 
büyük bir ameliyat ıeçiren san'.atk6nn 
boğazının muhtelif yerlerinıl plAtin kop
çalar takılmıştı. San'atklr ameliyabn bu 
izlerini gizlemek için yübek yakalıklar 
kullanıyordu. İfin zlyadesile pyanı diJl- arasında bir feY· Herha ide çok basit btı 
kat olan noktası Bukstelnin bu yanın ve ameliyaL• 
takma (lrtlak ile milkemme~ surette pr- Son zam.anlarda tenor Johan Bukstein 
kı söylemesidir. artık yara izlerini gizlememektedir. Şar

Bu haber duyulunca, Cenubi Ameri- lu IÖyliyec:ejj sıralarda bılakti yakası çok 
kada halk arasında büyük bir merak baş aÇJk bir ıömlek &iymektrdıı·. Bu keşfi ve 
göstermiştir. Herkes bu san'aıkin dinle· muvaffaldyetli ~meliy:1•ı yüzündea dok
mek arzusunda bulunuyorcıu. tor, dünyanın her tarahndaı: her~iin 

yüzlerce mektub almaktadır. 

Eko dö Pari s> azetesi 
neşriyatını ta. i' ediyor 

Bukstelnin anlattığına ıöre kendJsi 
bundan beş sene evveline gelinciye ka
dar, Avrupada muvaffakiy•tle konser
ler vermekte imi1- Fakat bir boğaz has
talığı neticesinde 1eSini tamamile kay- Paris, 23 (AA.) - Geçenlerd~ Jur 
betmiş. Sin'atkinn kardeşi doktor Buks- gazetesinin tabii Leon Belbı tarafından 
tein, Cenubt Amerikanın en tanmmış dok satın alınmış olan Eko dö Pari gazete
torlarından biri olduğundan, bu derdine sinin cumartesi günunden itibaren S4 
ı;are bulunması için san'atkar hemen sene mevcudiyetten sonra neşriyatını 
kardeşinm yanma lider. Kardeşine a- tatil edeceği haber ver mektedir. Ga
meliyat yapmadan evve; doktoı· Buks- zete tahrir heyetinde geç"n sene Epok 
tein, çok mühim tıbbi tecrübeler~ girişir. gazetesinin intişarile b l!van oynlık
Bu tecrübeler tam bir İene devam eder. tanberi Eko dö Pari her gün artan ma-

Nihayet 1izım gelen amellya; yapılar. lf zorlukla~la mücadelC'.\ P mP.C~~r kal
Ameliyattan sonra doktor aes borularını mıştır. Verile~ ~u malumata gore, ge: 
platin kopçalar ile (akord) eder. Bu pli- lecek pazar sununden. 1.' bar~n .Eko do 
tin kopçalar seı boru!annın ıevşek ada- Pari ismi .. Jur ga~etes.nın ıkıncı adı o-
lelerini gerer. Şimdi Johan Bukatein, 1arak ıö_rünecekti ___ r_. ----

Cednubl Amerilwun en aüzel aesli teno- Jki J&ngm ı H'rrfln 
ru ur. 

Bu ameliyat aayeslnde pek bOyik bir Kadıköy vapur iskelPsi ile Ka1yon-
şöhret kazanmıf olan doktor David cuda Tekkapı sokağınrla Kllstantinc a
Bukstein yeni listemi ile hıç aesi çıkını- id evde iki y~gın .baslanı:rıcı olm~ ise 
yanlan seae bVU§turacatıru bt'iyeıJe de ateşin b~y~mesın~ ~evdan venlnrt
iddla ve iddiuını da karde,lnin ameli- yerek her ildsı de ıtfaıye tarafından 
yatı ile tevsik etmektedir. ,s&ıdü.rülmüşt_ür_. __ _ 

Gırtlak irinden fflayı clilalz dolmut Fatih Halkevinde Hr' i denleri 
olanlan dahi iyi edebilecetini iddia t• ,...... __ .__._.. ... , , .. bl ld d 

. . ,- ......,. ..... en: ""''"' 7_,e ~ en-
den doktor David Buksteın eliyor ld: lerl a.çılmı4tır. Yazılmak tc:t.P,.r-.,lertn hergün 

c- Hançere, insanın makineye en çok aaat ıe dan 21 e kadar tie ""~t fotograf l'e 
benzlyen mWıim bir uzvudur. Bir o~ n·lfua htl"ftJet cflzdanları n .. tı'rllkte eviml
mobil pistonlarmm •.amir edildiği aibi lln Patlhte tttaiJe caddeslndeld lı:uratına 
clyi bir makiniıb hasta bir hançereyi plmeJed rica olunur. 

Akınapor ~o-nem 
pekili tamir edebilir. Ses boruları mu-
siki Aletleri gibidirler. Bir keman nasıl A'"...- IDilti llqkanıı•ından: Kltibü-

. mldn eenellk tongresl eumartesı aqamı 
akord edilirse hançere de o suretle tarnJrj_. 20 de ,apılacaktır. B 11 m üyelerin ya-
edilebilir. İnsanın set borularmın vasati llh llD" aatte tıilbde bulunmalan U~n o
gerginlikleri öğrenfldikten BOJJra it hu- ıanar. 

talığm derecesinin tayinine kalır ve u-
fak bir ameliyat ile it düzelir. Kaçakçıblı yapan iki trn•fa yakalandı 
Kardeşim Johann'ın aes borulan çok OOn iatenderundan limanımıza pJen Sa-

2ev-m'..+' Ben bunlan oermekie ikt.if dıbade ftP'llJ'U taytaı,rından HaSIUl ye Alt 
('!" ıı- 09w. • a admda W idil elb18ellk kumaş, etaJ'P, palto 
ettim. Buna Opel'at6rH1k denemel. Plya- .,. .....a llbl lü tatnn ıcaçü ... pa.v • .............. 
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T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
19·Mart·1938 Vazıretı 

Z l!NITH 
Btıttın Anupa ve Amerikada 
en fazla aranan Zenith rad
yolanndan nçoncQ perti 

8 A K • R 
MA0AZALARINA 
ıelmişUr. Takenmeden enel 
radyonuzu lntibab ed.lnD." 

AK T 1 F 
SABA: 
Altın : San kilogram 

BANKNOT • • • • • 
UFAKI·IK •• • •• 

o.JailJelri MahahüWr ı 

ıt.111.m 

• • • • • 
• • • • • 

Til'k Liram • • • • • • • • • • 
Hariçtelti Muhabirler ı 

Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest dövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kltrtnı baki-
yeleri • • • • • • • • , • • • 

Haune Tahvilleri ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiye kaf'lllıfı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından Y&kt tedlyat • 

LneJat Cüzdanı ı 

HAZiNE BONOLARI • • • • 
TİCARi SENEDAT • • , , , 

• • 
• • 

E•ham oe Tahvilat Cüdam ı 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılılt Esham ve Tah
(rillt (itfbarl bymetleJ . • • 

B - Serbest esham n tahvillt , , 

~Oan•lar ı 
Altın ve Davfz lizertne • • , , , 
Tahvil&& fizer.ine • • • • • 1 • , 

il iaeJarlar • • • ~ • • • • 
ll•ltlelil • • • • • • • • • 

1 

1 

1 

1 

Un 

2'1.126. 416,35 
21.655.470,-
1.063.l25,U 50.W.011,11 

t28.545,M 428.MS.M 

8.Uts.729,58 
19.~1.31 

13. 706.063,68 Q.844.574,&I 

158.748.563.-

H.372.277,- 144.376.288,-

t.000.000,-
39.000.000,~ '1.090.643,ZS '"!"' 

18.840.886,02 
7.o72.526,70 45.913.412,72 

56.140,-
8. '1JJ.J23,31 8.789.463,31 

4.500.00C,-
15.590.015,!2 

y .... 343.977 .95!,82 

Neden 
~spirin ?1 

Çünkü ASPiRiN sene1er· 
4 

denberi her türlü so~ukalı 
gınlıklanna ve a~nlara karşi 

tesiri şaşmaz bir iliç oldu~unu 
lsbat etmiştir. · 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen_ Ejy 
sana dikkat_ ediniz. 

marka· 

lstanbul Orman Bq Mühendisliğinden : 
Cinai Mikdan 

Hacmi 

M3. 03. 

MUhammen nhit fiatı 
Lira K. 

Çam 3641 !08 5 15 • 
Göknar 7 0'19 3 85 
1 - Bolu ilinde merkez llçesinde hududlan ıartnamede yazılı Dimbilt devlet 

ormanından numaralanmıı 3641 .Ml. 208 D3. ba denk 7877 adet kerestelik devrik 
çam ve 7 M3. 079 03. ba denk 3 adet kerestelik Gölmar ağacı bir yıl içinde 9-
karılmak üzere 30 gün müddeUe ve kapalı zarf u.sulile artırmaya konulmu~tur. 

2 - Arttırma 5/4/938 tarihine mü.sadif Salı günü saat 15 de Bolu Hükılıwıet 

binasındaki Orman dairesinde yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul metre mikabı muhammen bedeli çamın 51' Ye Gök,. 

narın 385 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Bolu, Ankan, 

İstanbul Orman Başmühendis muavinlikledne ve Ormaıı Umum Müdürlü&üne 
müracaat edebilirler. c1489• 

~ 

PAS 1 F 

Senrtqa • • • • • • 
lhti~A~ • • • • 

Adi ve fevkallcle • • • • 
Hususi . . . • • • • • 

Fedavüldelri Banltnotlar • 

• • 
• • 
• • • 
• • • 

• 
• 
• ~~.172,40 
• 16.007,70 

Ura 

15.000.000,-

6.621.180,10 

ICEllPETEN 61 
SIKER 
ATAll. 

Denıhde edilen evrakı nakdtye • • • 1 
Kanunun 6 ft 8 met maddelerine W.. 
fib.n hatlne tarafından vaki tedtyat . 

158.748.563,-

14.372.277,-

Deruhde edl. evrakı nakdı~ bakiyesi. 
Karplığı tamamen altın olarak 1llve
ten tedavüle vazedilen . . • • • • 
Reeskont mukablll illveten ttd. vaıd. 

Tiirlt Liraft Meudaatu 
Döoia Taahhiidah: 
Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Dfter dörizJer .. alacaklı kllrtnı a.-
1cıyelert . • • • • • • • • • • • 

llaht.ıil ı 

2 Mart 1933 tarihinden ltı1-renı 

--------

1
144.376.286,-
19.000.000,- . 
13.000.000,-,_. 

954,01 

32.989.567,02 

ı 76.376.286,-
11.171.358,n 

32.990.5!1,03 
101.812.606;9'1 

DOYÇE ORIENT BAKN 
0r .............. 

M kail: BerUa r....,.,,.,. .... ,.., 
Galata - tmnbal • lmdr 

Depom: ... Tlttba GOmrqa 

* H• fir61 ....,_ iti * 
Iskonto haddi O/o Si Altın iizerine anu % 41 

,. Dlş T ABIBI '-' 
RATIP TIJRKOGLU 

Sirkeci : Viyana otelı sırasL 
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14 Mart 

Maslaktaki Facia 
Kazadan sonra kaçan şoför dün akşam 
yakalandı, habahatsiz olduğunu söylüyor, 
sarhoşluğu rivayetleri tahakkuk etmedi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kurtulacaktır, diyordu. 

fle Büyükdere yoluna çıkarak hava al • Nihad da ağır yaralı idi. 
mak itiyadındadır, biraı otomobille do - Ekremle şoför Kemalin hastanede 
laşır, biraz yaya yürür, bir aralık da hu- tedavileri yapilclı ve Ekrem evine gön
susi çiftliğinin köpeklerın:.? ekmek da • derildi. Şoför ise ortadan kaybolmuştu. 
ğıtır, sonra saat sekize doğru vazifesi ba- Jandarma derhal harekete geçti ve 
şına döner. kendisini Defterdarda Yavedud cadde-

Bu defa da öyle yapt·. Zincirlikuyu • sindeki evinde bularak akşam üzeri 
dan Maslağa doğru gıderkeb sağ tarafta karakola getirdi geç vakit ifadesi alı
İngilizlerin goll oynadıkları bir spor sa • nan şoförün söyledikleri de şunlardır: 
hası vardır. Onun karşısında yol kena - - Sabahleyin saat beşte matbaadan 
rında durdu, beş on dakika manzarayı çıktılar. Esasen kendilerini tanırdım 
seyretti. Sonra tekrar otomobilıni yü • ve ara sıra böyle sabah gezintısine çı
rüterek on beş metre ilerde şoseden ay- karlardı. Bugün de aynı şekilde otomo
rılarak kıra sapan toprak yol üzerinde bilime bindiler, Hürriyetiebediye tepe-
manevra yapıp geri dönmek istiyordu. sinde, bir müddet tevakkuftan sonra 

Kendi sözüdür: Büyükdereye doğru yola çıktık. Sute-
- Dönerken itiyada tebaan otomobi - razisine yaklaştığımız zaman önümüz

lin penceresinden elinu de çıkarmıştım. de bir otomobil olduğunu gördüm ve 
Gene kendi sözüdür: kHikson çalarak yol vermesini istedim. 
- O saniyede sabahın bu erken saa • O, sol taraftaki toprak yola sapacakıruş 

tinde, bu kimsesiz yold:ı el çıkarıp dur gibi direksiyonu o tarafa do~ru kırdı. 
işareti vermenin manası nedir, diye de Ben de yolum açıldı diye gazı kesme
düşünmüştüm. ğe lüzum görmedim. Fakat b!rdenbire 

Fakat işte kaza Osma"l Kemalin bu ha- bilmem nasıl oldu, önümüzdeki otomo
reketi ile bu düşüncesı arasında bir yıl- bil sola sapmaktan vazgeçerek yolun 
dırım sür'ati ile vukua gelmiştir. sağ tarafına geldi ve işte bu sırada bi-

Osman Kemal anlatıyor: rinci çarpışma vaki oldu. İlk çarpışma-
- Ben otomobili harekete geçirip de on da sağ ön Jastiğim patlamıştı. Sarfetti

beş metre kadar ilerledikten sonra sağ- ğim bütün gayrete rağmen otomobıli 
dan sola doğru dönüp toprak yola gider-1 sağa doğru gitmekten menedemedim. 
ken birdenbire şiddetli ~ir sarsıntı ile 1 Direksiyonum bana itaat etmiyordu. 
sersemledim. Arkamdan gelen bir oto • Biraz ilerde ve yolun sağ tarafında bu
mobil benim önümden geçmek isterken ,lunan ağaca çarptım. Ondan sonrasını 
sol çamur'luğuma vurmuştu, durırıuyıp 1 bilmiyorum. Aklım başıma geldiği za
geçmişti. O saniyede gözüm ileriyE> ilış- 1 

rnan kendimi imdadı sıhht otomobilin
ti, baktım. Bana çarparak geçen otomo - de buldwn. 
bil bu defa soldan sağa doğru bir zikzak Dün gece geç vakit müddeiumumili
yaparak 55-60 metre ilerde bir ağac.a çarp ğe getirilen suçlu şoför vaktin geç ol-
mış, duruyor.> ması hasebile sorgusu yapılamadığın-* dan nöbetci müddeiumwniliği tarafın-

Arkadan gelerek Osman Kemalin o - dan geceyi jandarma nezareti altında 
tomobiline çarptıktan sonra yol kenann· geçirmesi muvafık görülerek alıkonul
daki ağaçlardan birine toshyar.ak duran du. Şoförün vaziyeti bugün belli ola-
otornobilin içinde: caktır. 

Arkadaşımız Tahir ile Tan gazetesinin Şoförün sarhoşluğu hakkındaki riva· 
dizme operatörü Şefik, Nihad, Haydar, yetler doğru çıkmamaktadır. Hastane
Ekrern vardır ve otomobil de Kemal is- de yapılan muayenede sarhoş olmadı~ 
minde bir zatın idaresindedir, anlaşılmıştır. * Facia etrafındaki zabıta ve adliye 

Bay Osman Kemal anlatıyor: tahkikatı devam etmektedir. 
- Ben ilk anda otomobilin çarptıktan * 

sonra durmıyarak gitmekte olmasına ba- Tahiri çok eskiden tanırdık, birlikte 
karak görünmemek istediğine zahip ol- ,çalışmıştık. 
muştum. Ağacın kenarında durduğunu Gazeteciliğe evvela Vakit gazetesin
görünce kazayı anladım. Ve hemen oto- de on beş yıl evvel müsahhih rnuavinli
mobilimden inerek koştum. Feci bir vaz.i- I ği ile başlamıştı. O zaman İstanbul li
yet karşısındaydım. Otomobilin baş ta • sesini henüz -bitirmişti. Bir taraftan 
rafı tamamen parçalanmıştı, içine bak • gündüzleri Üniversiteye gidiyor. diğer 
tıın: Yolculan önlerine doğru eğilmiş, taraftan da geceleri matbaada hayatını 
hareltetsiz duruyorlardı. kazanm1ya çahşıyordu. Çok zeki, çok 

Benim bir iki dakikalık sersemlığim çalışkan bir gençti. Arkadaşlarının ara
geçmek üzere idi ki ilk olarak şoförde sında çabuk teferrüd etti, Fakülteyi bi
bir hareket eseri görüldü. Derken doğrul- t;rir bitirmez müsahhiıhliği bırakarak 
du, otomobilden çıktı. yazı kısmına geçti. Sonra cSon Saab e 

Ben de önüme ilk çıkan yolcuya rica intisab etti. Onu müteakib de uzun yıl-
ederek polis karakoluna ycılladım.> }ar cSon Posta> da çalıştı, son vazifesi 

* cTan> gazetesindeydi. 
Osman Kemalin ihban üzerine hadise * 

yerine ilk olarak yetişE!n polis memuru Zavallı Tahir ... 
Mithattır, onu da sıhhi imdad otomobilı Uvkusundan feda ederek, bazan iki 
ile makine mühendisi Fethi tak:b etmiş· üç i°Şi birleştirmeye çalışarak didinir-
tir. ken esasen zayıf bünyesi, soluk yüzü * karşısında endişe duyarak Uida: tavsi-

İlk dakikada hadiseyi görenlerin fikri: yesinde bulunan ağabeylerine: 
Kaz.aya şoförün fazla sür'ati sebeb olmuş- _ Şimdi çalışmazsam istikbali nasıl 
tur. hazırlarım? suali ile cevab verirdi. * Yarın da.ha 3-4 üncü yaşında iken onu 

Sıhhi imdad otomobHi yarahlan ala - toprağa gömeceğiz. 
rak içlerinden Tahir ile Ali Haydan Et- Arkasında bir kız kardeş, bir yeğen, 
fal, diğerlerini de Zükür hastanesine gö- 1 genç bir zevce ve en acıklı nokta, henüz 
:türüyor. İçlerinden Tahir ile Şefik bit • yüzünü görmediği bir çocuk bırakıyor. 
Jdn vaziyettedirler. Diğerleıi ise ağır ol- zavallı Tahir. 
makla beraber ümid verici halde görün • --------

t mektedirler. Yalnız şoförün direksiyonu /talyan - /ngiliz 
kınlmış, araba camlan parça parça ol - u l 
R'lUŞ olmasına rağmen bir kaç sıyrıktan .nonuşma arı 
başka hiçbir şeyi yoktur. (Baştarafı 1 inci ıtıyfada) 

Biz hastaneye gittiğimiz zaman dok • Musoliniye göre bu iki mihver AV?'u p 

pada müvazeneyi temın edecek ve biz -
, torlar: t · k 

_ Tahir ile Şefik koma halindedirler, zat talya. bu müvazenenın mer ezi ola • 

~ diyorlardı. Bununla beraber kendilerine 
pikür yapıldı, acil tedbirlere baş vurul
du. Fakat bütün bu tedbirler Tabirin ha· 
yatını nihayet öğleye kadar uzatmaktan 
başka bir şeye yaramadı. Öğleye doğru 
Tehiri kaybettik. Şeiik ise çok ağır yaralı 
olmakla beraber verilen haberlerin ak • 
ıine olarak yaşıyor. 

Diğerlerine gelince, doktor: 
- Ali Haydar da ağırdır, ayak kemik

leri, eli kırılmıştır, kata kemiğinde de 
çatlak vardır, fakat ümid ederim ki 

caktır. 

Almanyada 
Nazi aleghdarları 

(Baştarafı l mci ıayfada) 
İhaneti vataniye ile itham edilen bu 

46 kişinin duruşmasına yakında başla -
nacaktır. 

Hürriyet partisi, Nazi rejimi aleyhine 
beyannameler dağıtmakta ve hatta g"zli 
bir istasyon vasıtaslle nasyonal sosyn)!z. 
me karşı radyo neşriyatı yapmakta idi. 

/ T~GRAF H~BERLERf 1 
Türk - lngiliz 

iktısadi 
müzakereleri 

Londra 23 (A.A.) - Havas muahibiri 
bildiriyor: 

İngiliz • Türk müzakerelerini yap • 
makta olan zevat ile yakın temasta bu • 
lunan mahfeller, bu görüşmelerin, Tür
kiyeye bir istikraz verllmesi hedc.fini güt
mekte olduğunu yalanlamaktadır. 

Bu rnahfellerin tasrih ettiğine göre, İn
giliz • Türk görüşmelerinin hedefleri 
şunlardır: 

l - Türk IQ-om, balur ve molibden ma
denlerini satmak üzere, bundan altı ay 
evvel İngilterede tesis edilmiş olan Türk 
kontuarının muamelelerıni genişletmek, 

2 - İş Bankasının İngilterede bir fU • 
besini tesis eylemek, 

3 - Türk - İngiliz kliringinin işleme • 
sini tedkik etmek, lürk sahşlarmm faz
lalaştırılmasını mümkün kılmak, Türki
ycnin İngiltereye karşı olan ve yekunu 
bir buçuk milyon fngi1iz lirasını bulan 
faizlerinin tediyesini kolaylaştırmak. 

Büyük ziraat 
kongresi 

Ankara 23 (Hususi) - Zıraat kongre
si hazırlıkları devam etmektedir. On zi
rai mıntakada tohum ıslah ve üretme 
çiftlikleri de kurulscaktır. İklım prtla
rına uygun buğday tohumu temin edile
cektir. 

Ziraat Vekaleti halkın buğdayını te • 
mizlemek ve tohumlan ilaçlamak için 
yeniden 140 selektör satın almıştır. Bun
lar buğday müstahsillerine dağıtılacak • 
tır. 

Kongrede yeni silolar inşası ve bun • 
ların bir elden idaresi clhetıne &idi!Pcek
tir. 

..,,. Jf 

Fransa in glltereye müşterek bir 
toplantı yapılmasını teklif efti 
(Baştarafı l inci sayfada) huriyetçi İspanyaya sfüıh gönderilmesi • 

;Lık toplantısı busabah başvekalet daire- ni> istemişlerdir. 
sinde yapılmıştır. Nazırlar Chamberlainin Pransız gaze.tcleriııin tenkidi 
yarın Avam kamarasında harici siyaset Parls, 23 (A.A.) - Bu sabah gar.etclerinde, 
hakkında yapacağı beyanatın metnini İngiliz ~bln~.~n dün~ü toplantısı ne Av-
tasd"k tTn•c-1 ro· rupa vazıyetl onundekl Inglllz hattı h:ı.reke-

ı e .... ~ e ır. tine dair olan tefsirat dikkati çekmekt.edlr. 
Metin §imdi dominyonlara tebliğ edile- Pöti Jurnal'den: 

cektir. İngU.lz na.zırlD.rmın maksadlan nelerdll? 
İngilterenin tasavvurlan Hiç şübheslz, Frnnsaya knr§l blr taarruzun 

hiçbir zaman müsrunaha edUeı.1lyeceğinl 
Londra 23 (A.A.) - Havas ajansının ve İngllterenln f\nt blr tenkili ve yıldınm cl-

muhabiri bildiriyor: bl müdahalesile 'karşılaşacağını ~hcrumiyelle' 
Lord Halifax Fransız sefiri Korbon'e bildirmek istiyorlar. Fakat bununla. Orta: 

Ch be la. · ' A L.- d ' Auupada mudnhale arasında büyült 1ark 
anı r ının yarın vam -marasın a mevcuddur. 

yapacağı beyanatın metnim tevct etmiş- Eko dö Parl'de Pertlnaks yazıyor: 
tir. e İnglltcrenln d Uşüncesi ~dur: Ya İt:ılya lle 1 

İyi haber alan mahfellere göre Lord anlqma müsbet olacak, bu takdirde İtalya 
Berlin ııe olan rabıtasını hafifieterek Orta 

Halifax, ademi müdahale komitesinin Jş- Avrupada Pancermantst yayılma yava~lıya• 
lerini tac:til etmesini teminen yeniden caktır, yahud da anlnşma 1937 sonklı.nunun .. 
.sarf edilen gayretlere Fransanın da işti • dakl glbl fena netice verecek ve İngmz mil· 
rak etmesi için ısrar etmektedir. letl Akdenizde doğrudan doğruya olan mwf 

. İ . . ta.atlertnl müdnfna lçln mücadeleye girerek 
Aynı mahf eller spanya meselesınm Cermen Mlteı Europun tehdld ettiği m1lJl 

İngiliz - İtalyan anlaşması için başlıca devletlerin davasına iştirak edecektir. Londra 
manii teşkil etmekte olduğunu söylemek- kabinesi, İngilterenln silf\hl::ınmasının tn· 
te ve İngilterenin Hitlerin Romayı ziy:ı- mamlanması, Frnnsanın istikrar kazanması 
retinden evvel İtalya ne bir itilafa var • ve Londra. hn.vn müdnfan:ruun daha tesirli 

. . . . . . bir surett-0 organize edilmesi lçln anlaşmu-
mak ıstedığinı 1ddıa etmektedırler. lığı tehire çalışıyor. Fakat bu tezin z"yır nok·-
Diğer cihetten Çekoslovakya sefiri Jan tası vardır: HlUer Almanynsı da bu mütldet

Gorrig Masarik, haricıye nezaretine gi • ten istifade ederek Tuna. Avrupasını kendi 
derek Çekoslcrvakyadaki Alman ekalli- tarafına geçirmek lçln tnzy!klerl~l çabukla§-

• • _ •• A tıracak ve o znman harb potans:ıyell ehem-
yetım tatmin etmek uzere Prag hukü • mıyetll surette artacağından, batı devletle.. 
meti tarafından alınması derpiş edılen rının ellerinde son sllfth olan ablukaya da 
tedbirleri bildirmiştir. meydan okuyabllecektlr. 

. .. . Populer gazetesinde Lörü yazıyor: 
Londrada gençlik hüktımet aleyl?!1d~ İngiltere. sükuUartle, açık kartıarlle va 

te:ıahürat yaptı beynelmilel gangsterlerin en şeni icraatları 

Londra 23 (A.A.) _ Muhtelif gE:llçlik etrafındn yarattığı cezasız kal~a havasile 
.. . . .. müdahnle etmektedir. mtıer. Inglltercnlıı 

teşekkullenne mensub bınlerce genç on· Orta Avrupaya knrşı altlkasızlığma tamamen 
!erinde boru ve trampeUerle Vestend'ten ikanı olursa, bu bölgedeki vaziyet duba vahim 
geçerek chükCinıetin çekilmesini ve cum· bir oekll alacaktır. 

lngiltere ile Fransa Lehistan, Sovyet Rusya ile 
• Niçin tam anlaşamıyorlar? Almanyamn aralarrnı 
lzmir iskan <Başıarafı 3 üncü ıayfadaJ bulmıya çahşacakmış 

k d 
kadadır ve bir harb zuhurunda, bu kuv- (B°'*tarafı ı inci sayfada) 

3SaSJD an bono vetlerin A:frikadan Fransaya emniyeUe kesi bertaraf edilmiş olacaktır. 

1 1 nakledilmeleri, harbin mukadderatı üze- İskandinav devletleri de bu tasavvur-
Ça an ar rinde büyük rol oynıyabillr. 4te bu se • la yakından alakadar olmaktadırlnr. 

ı ı beblerden dolayı, büyük .harbin b.aşlan :. Diğer taraftan Çekoslovah hükumeti • 
zmir 23 (Husust) - zmir iskan daire- in 

gıcındanberl, Fraruıa ile gılterey., nin de yakında Almany.a ile anlaşmaya 
si kasasından çalınan ve 1stanbulda sa - kıt'avi Avrupaya taalluk eden bir mesele ,_'-_ d ğ" V d tah . 
tışa çıkarılan 37 bin liralık iskan bonosu . . . A • •• •• teşeuuus e ece ı arşova ıı mm o • 
h kk d ki hkika bi . de tam bır ıtilaf halinde goruyoruz. Bu- lunmaktadır Çünkü Lehistan • Litvanya 

a ın a ta t tmış, suçlular a- uk b" Al k · 
ğ ril : .. ,1 d" . . na m a il Fransanın manyaya arşı ihtilifı esnasında Rusların takındığı va-
ırcezaya ve m~er ır. Suçlular 34 kışı- 1 b · · d ı "lte 

d. 1 b ld b 1 o ın lr vazıyeü var ır. ngı re, teca- ziyet Prag mahfellerıni "inkisara uğrat-

ğuır. =·~ı ~ h 
0~do arı, Çalınmlf oldu- vüze geçmemek ve ıaarruza maruz kal- m.ıştı~ 

d 
nu 1 1 ı e ad ed satın alan 12 kip mak prtile Fransız ve Belçika hududla- Leh Hariciye Nazınnın beyanatı 

e suçu ar arasın a U'. • ı· · taahh-d t...,.ı .. bul 
rının tamamıye ım u e •"""l un- var§Ova, 23 _ Bugün Ayan meclls1nln u-ı 

Mussolininin yeni 
bir nutku 

maktadır. Fransanın arzusu, İngilterenin mumi toplantısında Polonya - Lltyanya hl" 
bu taahhüdünü Çekoslovakya hududla • dlsesi hakkında blr nutuk söyllyeıı hartciy' 
nna da teşmil ettirmektir. Fransa istiyor nazın Bek ezcümle dem.l§tir kl: _ 

. IJtvanya mlllet1, kendi devletini vucudo 
ki Almanya ıle Çekoslovakya arasında getirmiştir. Bu onun hakkıdır. Lttvanya mtı-

Roma 23 (A.A.) - Faşist hücum kıt'a· bir harb çıkarsa, İngiltere, Fransa ile bir- !etinin, bizzat kendi politikası olmak şartlle, 
larının kuruluşunun 19 uncu yıldönümü likte harekete geçsin. Bu ise İngiltereyi istediği politikayı gütmek de dalma hakkıdır. 
dolayısile, siyah gömlekliler, B. Mussoli- okşamıyan bir vaziyettir. Çünkü: Eğer komşuluk münase~eUerimlzi ~nrşılıklı 

· ,· lk 1 k ü V di ı _ Çekoslovakya kıt'avi bir Avrupa dostluk ve ltiyadlara hurmet esası uzcrlnde 
nt) ı a ış ama zere ene k mey da • . . . . • tesis etmeğe muvaffak olursak, Pol ;n.yn, bu-
nmda bir toplantı yapmışlardır. Bu mü - devletıdır. İngiltere ıse, kıt avi Avrupa nu hakiki bir memnuniyetle karşillyacaktır. 
nasebetle Venedik sarayının balkonun • işlerine el uzatmak arzusunda değildir. Macar Nasyonal • Sosyalist şefi 
dan siyah gömleklilere hitaben kısa bir 2 - Çekoslovakyanın Sovyet Rusya Viyana, 23 CA.A.) - Macar Nt.Sıonaı Sos~ 
nutuk söyliyen B. Mussolini, ezcümle de- ile bir ittifakı vardır. Bu ittifak, Çekleri, yaııstıerl ve!i Kont Festetics'ln bugün Viya
miştir ki: Almanlara karşı mütecaviz bir hale ko- naya gelmesi beklenmektedir. Kont Feste_ 

cİtalyan milleti bilir, fakat bütün dün- yabilir. Bundan dolayı da gene Çekoslo- tlcs, bumda Nasyonal - Sosyalist p::.rtlsl er-
dd ti1 l~k d ı k kAnı lle görüşmelerde bulunacaktır. ya da ayni zamanda bilmelidir ki biz, vakyanın muka era e a ıı a ar o ma 

daima kendimizin efendisiyi7. ve ıulha istemiyor. Çekoslovakyada Alman Nazi partisi 
hazırız. Fakat lüzumu takdirinde harbe- 'Maamafih Fransız hududlarını tekef • kuvvetleniyor 
deriz ve harbettiğim\z zaman da İtalyan fül eden İngiltere, blr Çek - Alman har- Prag 23 (Hususi) - Alman çıftçi par .. 

b. Fr k takd' · d tisinden sonra, Alınan hırıstiyan sosya • milletinin bugünkü ve yarınkı ıerefi için ıne ansanın anşması ırm e ne 
muhakkak surette galip geliriz., yapacaktır? Harb Alınan topraklarında list partisi de Henlyo'in Nazi partisile 

Sovyet adliye 
Komiseri 
Tevkif mi edUdi? 
Moskova 23 (A.A.) - Havas muhabi -

rinin öğrendiğine göre, yüksek Sovyet 
meclisi, ıon içtima devresi esnasında, ad
liye halk komiseri Krilenkoyu, çok kuv
vetli sebebler ileri sürerek kabiliyetsizli
ğinden dolayı, azletmfştır. 

Krilenkonun tevkif edildiği bakkm • 
daki haberler, şimdiye kadar daha res • 
men teyid edilmemiş+jr. 

. Vekiller heyeti toplandı 
Ankara, 23 (Hususi) - İcra vekille

ri heyeti, meclis içtimaından sonra top
landı. Müzakereler geç vakte kadar de
vam etti. 

Suriye kabinesinde ihtilaf 

cereyan ettiği müddetçe, Fransayı müte· birleşmiştir. 
caviz sayıp hareketsiz kalacak, fakat mu- Bu suretle Alman ekalliyeti partileri 
harebe Fransız arazisine intikal ettiği arasında, yalnız Alına-:ı demokrat parti• 
takdirde Almanları mütearrız addederek si Çekoslovak hükfımetine müzahir bi· 
harekete mi geçecektir. Böyle bir ihti -
mal, çok mantıksız bir feY olur. Bundan 
ötürüdür ki İngilterenin bu vüzuhsuz 
vaziyeti, Fransızlan mütemadi surette 
endişeye düşürüyor ve kıt'a"; Avrupa si· 
yasetlerinde daimi bir rahatsızlık husule 
getiriyor. - Selim Ragıp Emeç 

mıştır. Bu partinin mUstakbel vaziyeti • 
nin ne olacağı belli değildir. 
Şimdi me9isde Nazi Alınan mcb'usla• 

nnın adedi 55 e yükselmiş bulunuyor. Bu 
meb'uslar en kuvvetli grupu teşkil et • 
mektedirler. ' 

Bu vaziyet karşısında hükfunet parti • 
leri yeni kombinezonlar yapmağı düşü• 

So/yada M a lino/' un nüyor1ar. 

C i d • ... Prag 23 - Bohemya gazetesine göre, 
enazes n e sıgaSl Henlein blokunun kuvvetlenmesi kar • 

Tezahürat yapıldı şında Çek ve Sloven partilerinin yeni bir 
Sofya 23 (A.A.) - Havas ajansının koalisyon vücude getirmek üzere 1926 SC• 

muhabiri bildiriyor: nesindenberi ilk detı olarak birleşme • 
Eski başvekil Malinofun cenaze rne • leri muhtemeldir. 

rasimi siyasi tezahürata sebebiyet ver - Lehistanm yeni elçisi 
İni§f.ir. Müteveffanın tabutu önünde ha- Varşova 23 (A.A.) - Resmen bildirile 
tibler söz söyliyerek demokrasiyi met • diğine göre, Litvanya hükfuneti B. Şa· 
hetmişler ve kanunu esasi tarafından vart'ın Polonya orta elçısi olarak Kov ~ 

bi~~7n 2!t~:a~~~~ geri ı;:~~~~::r~~ ;:: ~~~~~ilen hürriyetlerin iadesini istemiş-ı~!.~ .. ~~-~·i·~!~~ .. ~~-~~~! .. ~~~~~~!:.: ......... ~ 
bine buhranının önüne geçilmişse de, Merasimden sonra yüksek tahsil tale • bulunmasa teşebbus etmışlerse de polil 
hükfunet hası arasındald ihtilU veha • besi hükfunet merkezinde tezahüratta tarafından dağıtılmışlardır. 
metini muhafaza etmektedir. 
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Pul en mükemmel bir 
propaganda vasıtasıdır 

Mediha hanım otomobUden iııfp te 
mevzun wcudüne pek yakışan bir hare
ketle uzun eteklerın, toplayıp merdiven• 
leri çıkarken, beyaz ipekten suare elbl
lelinln üzerine aldığı siyah kadüe kabı· 
nın eteklerini rüzgarlandırarak arkasın· 
dan gelen kızına doğru bl.flnı çevirdi. 
Annesinin henüz hiçbir kırışıkla gölge. 
lenmemif yüzünü aıörünce: cNe istiyor· 
sunuz!• diye sordu. Mediha hanım içini 
çekerek: c Yatmadan evvel seninle biraz 
konuşmamız lazıma dtyl' cevab verdi. 
İçeri girdikleri zaman kapıyı açan biz· 
metçiye gidip yatmasına söyliyen Medf· 
ha hanım kızına başı ile ker.di yat.ık o
dasını işaret etti: cHaydi gel Sevimı 

dedl Sevim olduğu yerde ta~ gibi kıpır· 
damadan duruyor, e1:ndeki liıma çanta
nın sapı ile asabıvetle oynuyordu. Medi· 
ha hanım istirhamkar bır tavırla: cHaydi 
gelsene- diye, tekrar edince genç kız 

Yazan: 
Peride CeW 

Posta pullarının bütün dünyayı dolaşhklan ve 
milyonlcqca münevver tarafından biriktirildikleri 

düşünülürse bu hakikat açıkca anlaşıhr 

birdenbire başını kaldudı. Siyah pulak An'l&elt küçüle blr aevinç fqadı kopaTarak kızım bca.lctcımGC tııcdl 

gözleri öfke içinde yamyordu. aiz sadasız kahvaltısım ettL Yalnız ll)f- - Canım neden hayre, ediyonun.. Bf· AU Nusret Pulhan: Nitekim. bütün dünya mflletlert de. m 
~ Hayµ-, g~lmiv~ım. dedi, bana f· radan kalkbkları es°'da ka§larıru çata· zim gibi on~ ~ kı~ Cev~dın - Bence, diyor, pnl biriktirmenin, pa· güzel pulları çıkarmak için btrbtrterlle 

çcnde vereceğiniz nasilıallerle dolu u~ rak bqmı önüne ejip ıayet hafif bir babası ile geçiJıciiii afk biklyesini bılen- ra biriktirmekten farkı yoktur. Zaten. adeta milsabaüya 1irif1nif ftllJll'&te-
konfe.ransı biliyorum, her zamanki gıbl sesle: Ier için bu gayet tabii bir ıeydir. F11kat cpuh eskiden cpara. ya verilen isimdi... dirler. 
Ceva~ ~oda fazı~ ciansettiğlmı, ona 0 - Karar verdim, dedi. Halil Rıfkı ile ıu da muhakkak ki Sevimin babası pek Kıymetini bilenler jçtn, bir pul kolekli· Hem, posta idareleri, piyasaya yeni 
~dar ıltıfat etmemın doğru olmadJiını evleniyorum. Artık bunu ona bilclirebi· dürüst bir erkekti. O zaman gençti, zen· ~onu, bir para kumbarası demektir. Hat- pul serileri çıkanrken kolekliyaaculan 
söylemiye başlıyaca!rnr.ız. lirsiniz. gindi. Bütün kızlar ona bayılıyorlardı. ti bir pul koleksiyonu, bir bakımdan, bir da nazarı itibara almaktadll'lar. 

Mediha hanım dudakJarınd:ı mahzun Annesinin küçük bir sevinç feryadını Halbuki o Sevimin annesme aşıktı. O ai· para kwpbarasından da kıymetlidir. ZJra Meseli. Sovyetler, pullarını kolebl-
bir tebessüm, kızının sozünü kesti: tutamıyarak kendisini kucaklamak için lesinin itirazına rağmen evli bir adıım- zaman ve hadiseler, bir kumbara içine yonculara beğendirmek ve aldırmak tçin. 

- İyi tahmin ettin Sr.vim. Fakat haklı atıldığını görünce haşin bir hareketle o- dan olan çocuğunu, yani Cevadı asıl ba· biriktirilmiş olan ı:araların kıymetini hayret edilecek kolııyuklar icad e&mek• 
değil miyim? Tam Halil Rıfkı ile lzdiva- nu itti, geri çekildi: basına iade etmek '8rtı ile onu almaya sıfıra indirebilir. Halbuki, koleksiyona tedirler. 
cm mevzuu bahsolduğu bir sırada Cevad· _ Hayır, diy~ mınldandı. Teşekldlr razı oldu. Ne aşk değil mıl yapıştırılan bir pulun kıymeti, zamanla Koleksiyoncuların pullanm kolay top
la fiört yapıyorsun. o, zavallı genç ÇOCU• istemem. Onu Bi2:e bırakıyorum, ortadan - Ben en çok Medihl hanıma acıyo- azalmaz, bilakis artar ..• Bu bakımdan, lamaları. ve ucuz almalan için her çare. 
la ümid verecek hareketlE'rde bulunu- çekilmeyi tercih ederek ,erefli bir hare- rum, evladından ayrı kim bilir ne k:ıdar pulu, şaraba da benzetebiliriz. Çünkü pul ye baş vuruyorlar. 
yorsun. Ben bunlan sana yakıştırmıyo- ket yaptığımı sanmıktayım. Sizinle mil· azap çekti. Hila Cevad onun anası oldu- da eskidikçe kıymetlenir... Faraza, sade kole!tsiyonculan d6fine
rum kızım. cadele etmek için benim kadar aenç ol- ğundan habersizdir. Bizim gibi birkaç Bugün, pul koleksiyonculuğu, Urlı, rek, piyasaya, kulbnılruadan damı•lan· 

Genç kızın gözlerinde müstehzı bir ışık manız lizımdı. yakın aile dostundan başka bu hAdiseyt zevkli ve çok ince bir san'at.. bir &üzel mış pullar sürüyorlır ve bu pullan yarı 
yanıp, sönmüttü. Annes!ne yaklaştı, jt- S&ünü bitirince soğuk ve mağrur blr kimse bilmez. san'at haline gelmiştir... fiatına sattırıyorlar. 
ham eden bir tavırla ona doAru parma- hareketle döndü. Harab, perişan bir ruı1. _ Kim bilir belkı onun Cevada gös- Eskiden pul koleksiyonculuğu, gü- Bu sayededir JQ, kolekaJyoncular Sov· 
tını uzattı ve dişlerini gıcırdatarak fwl- de yüzü sararmış kendisine bakan anne- terdiği alAkaya fena manalar veren mi· lünç bir hastalık sayılırdı. Hal- yet pullannı kapışıyorlar. 
dadı: sinin yanından uzaklaştL safiri& bile vardır. buki fimdi yeryüzünde, altı mil· Ve neticede de bittabi, Scwıet palla-

- Siz dalına Halil. Rıfkıyı. öne silrtl· * _ İki erkek başka şeylerden bahsetmlye yondan fazla pul koleksiyoncusu nnın kıymeti a~yor!.. 
yorsunuz anne ve dıwna benı Cevaddan Valdt gece yansını geçmlıtt Düğün başladılar. Sevin\ koltukta büzülmüş, sayılabilir ve yüzde doksan dokuzu Onların, bu yuzden kazandıkları tef, 
uzaklaştırmaya çahsıyorsunuı. Beni on- nef'e içinde devam ecUyordu. Bir aralık donmut kalmıfb. Biraz sonra onlar oda- münevverlerden müte,eldı:ıl olan bu a!u sade pu:a delildir. 
dan aoğutmak için a:eyh·nde olmadık genç kız duvağını topladı. Halil Rıfkıntr. dan çıktılar. milyon insan arasında, reisicumhurlar, Çf1~ bugün, p6sta puUan. m8bıft. 
,eyler eöyledıniz. Ne zaman Cevada yak· uzakta olmasından istifade ederek kala- ~ Gen kız a.ır.. .. a.ır..r inden kalktı. Pa· krallar, prensler, lordlar, sefirler, nazır- mel bırer propaganda vasıtaaı olarak ta 
lapnak istesem aramı~cia sizi buluyorum. balığın arasından sıyrıldı, dinlenmek, ç ka6

u. d 6 ' ': Tit . ll 
1 

1ar da var... kullanılmaktadır. 
Bizi eyırmak en büyüt emeliniz. Artık biraz rahat nefes almak için yan odalar-

1 
r1av~ı~ıt~ ~ b sın andüçı iti~ rıy1en e erk Eskiden makaad, sadece eıı eski, en na· Posta pullarının bütün dOnyayı dolq. 

. . e w:ı unu aşını ze yor aj amama l la in tarafından 
hb meydandak ola~ .bırchakdaıkabet. Fdakatfılz dan birine geçtl Girdili odada köşede için kendini güç tutuyord~. Birdenbire dir pullan toplamaktL O kadar ki, kolek- tbiriktiril~r~~'dtmklei yinion rca _::an mil-'·-

unu yapar en nıçın eva n en az- bir paravanın gizledlli genif bir koltuj:ı ka ı a ıldı. Gelen Mediha hanımdı, kızı· si.yon meraklılan, danıgalanDWlllf, yani _ r , ve . ., .. z ,, __ 
la aokuluyor, bak19larınızı onun batın· kendini attL Bqını arkasına yasladı, de- p d~ 1i -zı le IÜ k rd • kullanılmamış pullara hiç kıymet ver- goze çarptıklannı dilşüntlneniz, bu pro-
dan ve gözlerinden ayıramıyorsunuz O· rln derin içini çekti. Kendini çok peripn nı en ışe go .er zere 80 u. mezlerdi. pagandanın hududu hakkında bir fildr 
nunla brplaıtığınız zaman geçirclilfnJz ve kederli hissediyor, hele annesinin t- - Ne o, Sevı~ nede~ buraya kaçtın?. Halbuki bugün, pultanıı da, pul tn- edinmekte g{lçlilk çekmezaln1&. 
heyecanı, konuşurken sesinizin nasıl sev- çerde Cevadın kollannın arasındı dan• -~nç kızın perışan bır hal:fo oldujunu leksiyonculuğunun da manaJan tama- Bay Ali Nusret Pulhan, önündeki kıy· 
il ile titrediğini hissetmiyor muyum •· settilfni düfilndf1kçe hırsından bap dö- gorunce koşa~ak yaldqtı.. Sesl titriyordu: men değişmiştir. metli koleksiyonun bir sayfasını açıp 
şuyorsunuz? Bütün bunlar neden? Çün· nilyordu. Zaten salondan bıraz da onları - Ah, Sevım hlJA benımle barlfl'lUyor Ve bugün, bir pul koleblyoncusunun göstererek: 
ldl.. görmemek için kaçmıştı. Kapının açıldı- musun, fakat kızım bit.en.. gayesi, sade eski ve nadir pullan delil, - Şu pullara ~··· diyor ••• Meaell. 

Devam edemedi. K3d!fe kabına öfkeli ğını duyunca yerinde doAruldu. Muhak. Genç kız suçlu ve meyus gözlerle ona en güzel pulları toplam~. ":1' altı puldan m~te~kkil pul aerili, Le. 
bir hareketle sarıldı, koridorun 6bnr U• kak Halil Rıfkıdır, beni anyor diye, dü. baktı, yavaşça mırıldandı.· nınin hayatını gösterıyor. Bu pullardan 
Clma odasına doğru, sür'atle uzaklaştı. fUndü, fakat seslerden içer: &frenlerin - Biliyorum. kb\den, öfkeden, kederden uzak muhab- her birinde, Lenin Yoldapn bir bqb 

Ertesi sabah ana kız kahvaltı sofrasın· ild eski aile dostu olduklarım derhal ta- Ve birdenbire anneatnin kucağına a- bet ve şefkatle parlıyorlardı. resmini görüyorsunuz ... 
ela karp karşıya gı?ldiler. Mediha hanı· nıdı, paravan mAni olduğu için onlar tıldı. YAlUNKl NUSHAMIZDA: Birisi çocukluğu... Öteki talebellll .. 
mm gözleti hafif kızarmıştı. Gece afla· genç kızı görinemişlerdi AJçak sesle fÖY· - Anneciğim! Anneciiim!. Şurada çalışıyor. Şurada nutuk IÖylfl-
dılı belli idi. Çok muztarib görünüyor· le konuşuyorlardı: Biraz sonra başlarını kaldınp bakış- Sizi lamyorum yor •.• Şu Lenin namına dikilen Abadeyt, 
du. Sevim bilAkis sakindi. Sofrada hiç - Mediha hanımı gOrcHb mO, Cevıdla tıklan zaman ikisinin de gözleri yatlarla Yazan: imacı HulGıi 111 resim de mezannı gösteriyor!.. 
bnupnadı ve annes•ne bakmıyarat ses- nasıl dansediyordu?. ıslaktL Fakat şimdi bu gözler her türlü (Devamı US lnd u)iacla) 

düşmüyordu artık. Bu muhabbet yu- j yık ve çarpık gözlerinin içindeki o sa- - Kay.dı.. tutamadım!. 
18 mağının bir ucu Bekire sanldıkca öbür bit kinle bakıyor ve bafını sallıyordu! Münir fırsat buldukca oradan llara· 

ucu Münirden çözülüyordu. Zavallı En hiddetli bir gününde har Fatım dan aşadljt yumurtaları bete '1kannca 
Münirciğin ku1aklannın arkflSından kızgın maşayı onun gözlerine o kadar bir tanesini çiğ çiğ yutuvermiştil Bu 
başlıyan sulu bir yara dudaklarının ke- yaklaştırdı ki kirpikleri yandığı halde itiraftan sonra bir temiz dayak yiJeıek 
narından çenesine doğru akıyordu. gene başını salla.maktan başka bir ba- bu bir tatımlık dünya nimetinin zevki· 
Karnı daha şişmiş, bacaklan daha in- rekette bulunmadı. ni birkaç misli mihnetle ödedi! 

_ celenmişti. Fakat, bunlara rağmen Münirin en ·zayıf tarafı J11Dlurt&ydı. Münir birkaç günde bir kere hak et-

. . . başlamıştı. HattA ild Qç kelimeyi ters göstermişti. Günün en milnasib zama- Y,üksettmek için, bütün anaJdıima 
()yte ya gebel ktı bu! Çuha çocuk el- bı birkaç cıns utv\lk almıt ve aralıi• ters birleştirerek cümle bile yapıyordu. nını kollıyarak Müniri bir töpye çeki· rağmen tam sinsi ve kurnaz bir amaı 

bllesini içi çektikten sonra taze yu • da küçük bir kümes Y•Pmıttı. Yalnız söylediği sözleri anlamak için a- yor: -gibi ldhneslere sokulmak mahpıııethd 
oıurtaıa:n haydi haydi içi çekebilirdi. Bir sa~ yumurta aramak için kil· lışık olmak Jiııındı.. çOnkil Münir hem _ Haydi! " diyordu • bititiklerin ldl- gün geçtikce artınyordu. tık pmegJaı 

Hem Murtaza efendi kansmın kendi- mese lfdmce altı tawlda horozu boiul- kekeme, hem de etik• li ldl.. Wardı e- mesine gir de yumurta ,.ur" bak ta- midesJndeld glzll yumurta11 ..,..... 
·~ bir çocuk getireceğinl öğrendik- mut ~ularak on parmajı ajzında bldı derken sol dudağının ucu titriyor, ve wklar gıtgıdaklıyorlar .. haydi kot! E- Acar Fatmaya karşı hile ya~ 
ten IOnr& onu daha benimsemişti Bu ve hiddetle derhal glyilılp 10kap çı- sol gözünün hadekuı kayıyordu. Bu ğer dört tane ıeUrinea Jarmmı una korktuğu halde birkaç defa da1* 19-
hAdiseden önce onlara ancak Milnirin kınca Acar Fatma bir IÜll evvelden ça- halile de evdekilerin işine yarıyordu. veririm. dikten 10nra artık buldlila dliırt yu
h&tın için katlandığı halde timdi ıa- iırdıiı çingene kadınuu tqhp alarak: Bakkala gidiyor, çocuiun bez bohçası- Münir bu yuınurta .azlnil duyunca murtanın mutlaka birini ml•eliN in-

il ka .. 1 ba ka ürekle ka- - Bak, daha sıcak sıcak.. kanlan bi- nı taşıyor ve küçük kardeşini oyalıyor- kflçük bir sansar gibi sineıek kümesle- dirmeden eve gelmiyordu. PUat. bu, 
ınanı ~ bqğla goı eA ş F. Y tına da le sojum.adı. Hemen yaneın yerine git, du. Bunlardan birini fena yapsa derhal re giriyor ve getirdiği hırmlık maim böyle devam edemedL Bir lb ldlçflk 
nama nm·~~1·• .c.ar 

8 
zmekte ı:· boğazlannı kes.. dünyanın parasına sa- kıvılcımlı külde siyah maşa kızdınla· sekizde birini midesine bulirmek aa- kümes hırsızını bacaklanndan pkab

dmın bu ruh degı$ıklığinl se ç ıarsm - diye küçük llOnirin gözleri ö- rak Münirin rastgele vücudO dallanı- detine erişiyordu. · yarak koynundaki yumurtaiarla bera· 
seclJunedi: Koc:,a adamı en duygulu ye. nünde boğduğu tavukları çingeneye yor, ağlamağa başladılt zaman da Acar Bir gün yumurtalan getlrcliği zaman her babasına getirdiler. 
rinde~ bag~adıl11.~ı. ~ili~or ve nazını, •- beş on kuru§& sattL Fatma maşanın uçlannı zavalh çocu- Acar Fatma onun yüzüne dikkatlice }4urtaza efendi hiddetinden w utan· 
r.amet~i, şırretlı"ınt ~ıttikce artınyor- e .. ğun gözlerine uzatarak: bakarak: cından az daha dltüp ölecekti. O, har 
du. Murvet de annesınden hiç aşağı Bir sabah gün doğarken MOrvet - Sus! - diyordu • timtll iki gözünQ - Seni gidi mundar yumurcak teni! siyetine küçük kara bir nokta bile kon-
blmıyordu. Murtaza efendiye bir oğlan doğurdu. birden oyanm haf., - diye haykırdı· yumurtalann biri ne- durmamı, namuslu Wr adamdı. MODiri 
Kansının huv~uıluklanna boyun el· Acar Fatma yeni doğanın adını Bekir Bu korkunç fasıl bergin birkaç de- rede? o hiddetle ka111sına aldı ve onun acıyJ 

61Jcce Münir daha eok hırpalanıyor ve koydu. fa tekrarlandıiı için Münirin vilcudü Münir midesindeki yumurtayı keşi• karşı idmanlı vücudüftil ince bir def-
ihmallere uğruvo .. du. Fakat gene dok- _ Babamın adı • diyordu • rahmet- artık maşa yanıklannm acısına i~n den bu cadı kadına korkudan ilstQn nekle kanatıncaya kadar dövdü. BirÇok 
torun taVSiyesini ılra sıra yerine getir- linin batın kalmasın! yapmıştı. Kızgın mapnın vilcudilne bir titreme ile bakarak cevab ftl'dl: sualler aordu. Fakat Milnir bqmı •l· 
~n de vazoeeemiyordu. Getir4itf Küçük Bekir dünyaya gelince Mur- yap1fft\U1U o bdar ehemmiyet ver- - KarmmdaL. lamaktaıl bqka cevab vermedL Mlba-

""".-ıua~rtalann ertP~f jfilnii yok ofduğu- taza efe.ilyl babalık .. ıa bOlbQtQa mlyor, ~ak ve kurtulmak dOf(ln· - Niçba kaııQuıdaT. 5lcla ı.ur&ya,. yeı 4GtiP bayıldt. 
~ •dilmcatız nihayet dedlll 11• ~ Dç6k 919 eU•lm w Al1sn ,.ı. 411 ~Mi:la lr6ıt 1 · -r. ~ 
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~ifşa eden idam olunur!,, 
Harb .. n•vl casusl•n •r••ıncrakl mücadele • 

Beni büyük bir korku ile dinleyen Litvanyah mühendis derin bir endişe ve telaşla 
yüzüme bakarak : " l:layret mi, hayret mi ediyorsunuz ? Makineme hayret mi 
ediyorsunuz? Makinem teknik Bakımından bir muamma mı ? ,, diye kekeledi. 

Yüzü sapsan kesilmiş, gözleri kırışmıya baslamııb 
Mösyö Mişel sanki büviyetimin al

t• nclan ne ç1kacagırıaan son derece 
korkmuş g!bi göz1üğünün camlan sr
kasmda bir kurbağa gözü kadar irileş
miş gözlerile yüzüme bakıyordu. Be
n~:n bir ~lektro-ıe;m; doktoru olduğu
nıu nılaymca: 

- Oh Mösyö!.. EJektro-tekni mi? •• 
Bır tekn~siyen? .. Ne muHu! .. 

Dedi. Ben hararetle devam ettim: 
- Evet!. Ha ... Şunu da söyllyeyim 

ki haiis bir İngil!z de değilimL lrlan· 
dalıyım!.. 

Dizim fransızca ne konuştuğumuzu 
anhyabilmek için b~yük bir dikkatie 
ağzımıza bakmakta olan Vielopolska 
(lrlanda) sözünil işitince birdenbire 
heyecanla atıldı: 

- Ah, Mister! .• Ben de hilis bir İn· 
giliz ()lmadığınızı zaten ingllizcenizden 
hissetmi§tim, dedi Sonra Litwnyah
nm fena. halde kaşlar.nı çattığını gö-

..,. 1 

1934 ve daha evvelki seneler mahsulü ~onsinye 
afyonların üç senel k taksitleri def' aten verilecek 

Memnuırtyetıe baber aJdıtmna .Ore, msunda verdıtı bu karar, idarenin yiitael 
Uyutturucu Maddeler İnblaan k1are meclls1. mu•affatıyet ve hftsnu nl,Yetlnln bir tesahO. 
22 mart 138 tart • ril oldutu llbl piyasada şimdWk beklenllmt• 
hinde yapblı bir )'en çot 1evind1rlcl ve koruyucu bir h~ 
toplantıda, bedel ~ teklinde de 1zah edUebutr. 
lerlnt 1enellk .. .. Cidden oot milşldll şerait altında işe ~ 
tqlannm 1' 30 una lıyan ıenç idarenin, karşılaştıtı tunetll n 
muadil tatsıUetli çetln cebhelerl yarıp seneden aeneye dabl 
bet 1enede 6demü Jiltsek munffatıyetJere koştutuna ve ga... 
tızere vakttle tOo .. terd111 btisntl niyete bakarak bundan aoD.1'11 
ear ve mtbtaball - afyoncalanmızın llerde do~acak her lmkO.U· 
den topJadılı 113' dan azamı derecede istifade edecekJertnt 
ve daha enelkl it- flpbe et.mlyoru.s. 
neler mahaulö ton· Bu haber plyuada taY1 olunca büytik bir 
alnye atyonlann ba· memnun1vet uyandınr.ıc:tır. Bir mtiddetten• 
tiye tlo tenellt tak· A"9a bdıllan lllllDI beri durgun olan af piyasasında dtJı 
lltıerin1 bir D1san • •idiri Bamsa bluvman baflamlf, lf plya.uda drog1d 
dan lUbuen def'a· OalaD llrbll afyonlarm ftatı 220 ye dar dtışmtlşken dtln 
ten 6demete tarar vermlfUr. 242.5 - 250 turuttan satıslar ,apılml§tır. Dilıt 

tnhlaar t.darulnln, ilabeut ve lla - atılan af1on mlkdan 20-25 sandık tadar• 
tematık bir çalıfma tam De .on seneler ar- dır. 
tında dotmala b~n macldJ lmlı:lnlan llüatabstl t.öylWer vP •imdiye k:ıdar elle
göz 6ntinde tutarak eakl taahb6datını hatıl rlnde mal bulunup da ~atamıyaıılar da )n 
tio J1) evvel tamanıen ıertne pt.trmet bo- 1 baberdm tntallde mf'mnun olmUJ}ari!ır. 

~ .. ......,.. . ....._ ..................... ,., 
Hal Jıabzımalları 

rünceAf.f: ed . . 'ster dokto , vfü.'Udc ge:ir~Uşindeki bu eksikliklerin yegluıe ümidinin eHnden gitmesi tehli- Ankaraya bir 
- ersınız, mı r... h ı · d··ı t d bi d b" · k · k da 1 · diğin" :ı 
Diye özür diledi Ben, Vielo- us~~ gbetı~.~~ eı~ ~· ~n ıri~nsa- csı arş-..sın nası titre ı m - Heget glJnderdller 

Buna Sanayi Birliği 
/pelıll lezgAtlarının 

polska'nın şübhe.sine .karşı bilhassa ~ak~~ e ır d ı. ır ~·en~r- ı u ~· t :-'a kemmel surette görüyoı·dmn. Haris Lil: Blr ml\ddet e"'1, bbmnanarıa KOçtt- Buna una)'1 blrHtı t._ıanbul sanayi bir• 
söylemiş bulunmak ıçin gösterdiğim bu ~~ d a~e? ogru an ~gr:yda 1~ e~- \anyalıyı bir uıda fethedecek hareke- pazar mallye tubeal arasında bir lhılW çık- ıttıne mtıracaat ederek lpekll mensucatta 
ihtivatkirlıkta tamamile isabet ettiği- .u e.b.u~unk~uştur.t·ı~&!IUd gu· a, egerk sın- tin şimdi neden ibaret olabileceğini de t Maliye §Ubeal tablımallann Lkcar ıaumaı fulau oldufll. Bursada bulunm 

Tahdidini ;,-ııuor 

• w zın gı ı ço xıyme ı o u nu ya ı - ~ ~neu oldutun~ iddia mnıt. beJanna- bef yila teqlhtan mııhlm bir lasmınm bil 
mı anbyarak devam ettim: d .. d'" ;r.·· h b' ··t f n pek güzel tahmin edebiliyordum mome vermeleri, defter tutmalan •e kazan,. aWet deneat geçlrdltlni. eter htanbulda da E et. ı ı d J tesmi d 1 t aıı ~or uf'um mu terem ır mu e e - . • y 

f b
-.k ~ · r an 

8 1_"! .... ~ tl pe~l e nin tarnfından yapıJmış bulunduğunu Bir devlet rıam1na büyük salihiyet!er •ergllerinln defter esa.sına .Ore tarb ve ta- aJ'lll hal ntıae, müştf'rrken Vekllete möra .. 
a n a.an namına :ı-.uuuye e a. se b 1 di ,,. 'k t k 1 •. . h'ç an·a b batkutu lcab etUttnt lleri atırmü,, 935 Jl- eaat edilerek lpekll mt'n'ltlcat tezglhlannm 

· . b 1 m ı mesey m, .AlZI e n gını ı ' - taş!yan resmi :r murahhas azametile lının ............ danberi bu __ göre tahakkuk tdhallnln men'lnt istemeyi tetllf etmlftlr. ge,mış u unuyoru . b' · · ı · · da d ör.ı ,,_...... -
Benim böyle keskin ve kat'i bir sesle marnış • ·ırı~ın·. ııç &nıama n, Oa : elimi cebime atbm. B&nka çek defteri- ettırdıti •ergllerl de bir m1aU ceza ile tabsll Buna aanaJ'l blrllttnı" 'ıesablanna dre. 

. dnn dogru~a \:e ba~m&kalıb kopye et mi çıkarıp masanın üzerine koydum etmiftt B tbeı1 İatanbulda 350, diler vil:\vetıerde de takrl~ 
konuşarak yaptığım muka~deme Lı.t- tig·; bir cihaz o!duPuna tereddüd etme- . . tçln icraya mtıracaat . unun - ell1 k1 Buraadaklleıie beraber cem'an 900 
vany:ıl:nın ''Üzünde endişeler uyandır- d · 1 'k" : a·· , 

1 
Gay~t azametli bJr ta\-..ırla: ne kabzımallar bu f1kre ıttru 11~ Antaraya taılb' ftrdır. · 

w en ıu um H•r r ım.. .. ()<; 1 B d d' tm . müracaat etmişler, VeWet, Tlca:-et Odum- Bursa anayt blruttnı., bu mtlracaatı ise~ 
rnağa başlamıştı. Bunu hemen farkett:- Litvanvalının hemen hemen yüziin- -:- o:.. u!1 ~ en ışe e eyınoz, dan lı:abzımallann tDccar komisyoncu olup rlne, dtın, aanayt btrıı~ınde lpekll menaueat 
llm için derhal atıldım: deki bütÜn kanı <"ekilmişti. Koca ağzı- Mosyö Mışel, oedım. ohnadıklarmı .armuştu. Tlcaret Oda&ı bir fabrikatörleri bir toplan·ı yapmlflar, İatan· 

M rak i . . uh- ; - Arkan va,. - ııuırı...-.. Velı:llete dndermlt bu ra-- Ha... e etmemen z ıçın, m nm ı-:-i du.:laklan .1ay1·etten sarkmışlar- rapor .......,. • buldatı ipekll l8tlh.saJ vt' "toku hakkında ao, 
terem Mösyö Mişel, l'IJlU peşin söyliye- dı. Bu dudaklar, i'Ldeta. titremekteydi- porda haldetı meJV& ft •brıe komisJOneu- ıiifmötJenUr. Toplantıdı tstanbulda bulunan. 

lannın b.bzımal oldaklarmı blldlrml§tl. Bu 2'10 tadar tezglh teııbı· edllmlf, Bursa 11&• 
yim ki clhazmızı, hükfunetim namına, ler. Heyecamndnn yüzünden dü~e?ı R • ı· b l rapordatı mütaıea temylzce de tasdlk edlL nayl blrlltınlm iddiası e;lh! 350 teqlh oluı 
esas itibarile anga;e etmiş bulunuyo- ~ö1lüğiinü titriyen e!lefile takrtıağa ça- esım 1 za 1 a dlğl halde, Küçükpazar maliye fUbPSl işi tek- olmadılı baklı:ında etfıd yapılması brarlqc 
rum. HattA tesbit edeceğiniz fiata mu- bşaı:ık: h k rar ıedJdJd ttıru toml.QoDuna baftle •'- brılnuftlr. 8anaJ1 blrlltt bu husuatalı:I ıed• 
kabil kaparoyu hemen tesviye etmek _Bir ... Bir ... diye kekeledi.. bir te- j ayemizin mlştlr. Komisyon, tabmmallann •JD• aman- lı:lklerlnl ;raptıktan sonrn tekrar toplamla.. 
fi1.ere banka çek defterimi de_ yanım.da srıdüf! .. Bütijn keş~f?e:- gibi!... Evet, bir da kuru meyva ve mahsullerin aablmuına cak, Bursa aanayl blrl!tHle mttştereken V~ 

· k 'hli t d b 1 d - A - h ) ki• da tavaaaut ettikleri içln tilccar tomı.,on- Wete milracaate lüzum olup olmadıtı tarar .. gctırme • ~ ya m a u un ugumu :ıd- tesadüf~ .. Çok iyi söylediniz!.. a şe 1 cu addedilmeleri llmn pld111ne tarar ver- l&ftınlacakt.ır. 

ve ed~~~m." · . · · Ben e~:ır.i bu sefer daha hızlı bir su- ., numarah reame dtttatıe batarsaım ımlftlr. Bundan '°nra blraç maıt,e memuru Ziraat kongrecinde Egelilerin 
l 

Bu bsozumuku ı~t~ ~tmbei zd Lıbt~an~ha- retLe m~saya vurdum. Litvanya ltn:n d ..x..1 tatbik dil 1 hale gideret tabmnallann d.tWrlerlnt ted-
ının uruş wuzunun r en ıre ı Orbünün av .... ere e ~n yerler - .. , .. e•-'•, ......... , __ mallar 1lıı:erlnde etildler mc··tal'"' rf 
· 1 d l . d • klğ d J• - gÖıl~rinin :cine bakuak, adeta itham Din ayni IH1yede bulunmadıtını görOr- ..,.. "MM9 -ı.w-.-u 

tıras a a gka,t an lıfını,vl e .. ı t'ttomd~:.a-i eder gibi :ığ{r bir Eesle: aünüz. Bu, dtırbüntı aon kullanan ada- yapm1', kuru meyn da aattıtıan için Ulccar ,.tmıır ıs <Rusust> - Büyük ziraat kongre. 
nm tutma a o an e. ennm ı re ıgın E t' ı:· M"' ö M'şel' Mut- mın gözlerlnln boZUt oldutu ve dürbü- lı:omls}'oncu olduklan mOtaleulle lcraen WJı- alne _. mıntakasından lk1 JÜZÜ mtitecatll 
farketmiştim. 

1 
k- '·~e ··· d·~~fam, .1 csy 

1 
.. nti gözlerine göre lyarladıtı manasını lan muamelealnl dnam etttnnlşttr. murahbu J§tlrak edt>ct·K. bilhassa bizzat il• 

- Ancak, ci1ye illve ettim.. şimdi, ~a- 'l a. a;ır :es~ u esen... . ifade eder. Genç Jıtımı IÖZl~rinln bozuk Maliye tubealnln btıttm haldetı tabmnaJ- raaUe milftegll köylülerin lştlralı:tne ebem• 
mimi bir •ekilde konncnt•mızda hi,.bir Dıye nyaga knlktını. Odayı bırdenbi- olmadıtuu ı numaralı remne bnlı:arat lardan bir m1all caaıHe lltedlll verst lark- ml)'et nrlleeelı:tlr. 

" _..._ ~ 'b ı,· '!k• t k p]~mıştı anlamış bulunuyoruz. Bu re.simde dür- liln yek1Uıu 80.000 Undan fazla tuLınatta- Ziraat tonıresıne 17.mlr namma ticaret 
mahıur oimadığmı zannederim. Onun re r.an. 

1~ sı.; u ~ 0 

'.. • bünün gözlere tatblk edilen yeıleri aynl dır. odası tarafından ea sa"fahk mühim bir ~ 
l~in b!r eJe.ktro ıeknisiyen olarak bir ~ısa oo~ıle otur~laıl~ ?ldugu ıskem- seviyededir. Buna mukabil dellkanlmın 1 Kabzımallar, yeniden Velı:llete mtıracaat. por huırlanmış ve htısad VekAleUne ıön.• 
noktaya pek hayret ettiğimi gizlemfye- Jesınde yaınız n ıbik gıbı kırmızı saçlı gözleri bozuktur. Gözlük kullar.makta- edlllp 14 halledllinceye tadar bunu lı:abul e- derllm1ftlr. Raporun hazırlanması Jçln açılan 

l!" kc0ca kafası eörünen Litvanyalı sanki dır. Şu halde dOrbtın onun 16zlerıne gö- dlp takalte baflam•f]ar ft birer mlkdar para antette ttltnn bahsine cevab verenler ara• 
ee ~~··çok büyuk Adeta korku ile k:ı- iskemlesine hL•ı: bütün batmış gibiydi. re Ayarlıdır, demektir. Böyle lıcen dür- ı vennlf)erdlr. 1111c1a Amerltalılar namına, dOnya tüttin pi. 
r.~ık btr merak irlı,de dinlemekte olan Demin kağıd tomu!larmı kıskıv:a_k ıut- bilnü genç kızın kullanmıt olması lhtı- Kabmnallar, araJarmdan Mfhmed ve Veb- JU&)araııca tam111nı, b aclunı İngUs'b'iır • 

., '7 + .. k ıı · tar'ndan kagıdlar mail mevcud olamaz. btyt murahhu oıarat aeçmlfler. hatalı: mL Oany'n1n, Glenn'Jn cevablan da ~ardır. 
L:tvanyalı gayet derin bir endişe ve .ugu 

1 ~. parm~.&. . , . , Bunlan dtıttınen mtlfettış deıtkanlınm 11&vlrlerl dava vetıll Şevket Karadere lle be- hmırın hamladıtı raporda tlztlm ve -tl• 
telacıla yüzüme bakaıak: m<ısanın ustune ~u~mu .. ıerdı. btu oldutuna bütmettl. Delikanlı ya- raber Antaraya pderet Maliye Velı:llttt stım aanayll ıenlı bir ver işgal etmettedlr. 

- Hayret .• hayret mi? •• diye kekeie- Btı~ını lıarıkulfıde meyus bir halde kalanınca IUrafta bulunarak taraçada nezdinde büttın tabllmallar namına Mıfel>- ttztım mabsultlntln kolayca satılabllmeliJıl 
di .. makinem bakkmda mı hayretiniz?. ka!~rıp yüzüme baktı: tekrar Hlenme meselesi etrahnda arala.. büste balunmalanDa karar vennltlerdlıı. ve ıattmlAttnı temln için muhtelif ve mthlnl 

Al M t S ith d"ye k nnda mtınatata oldutunu, bundan mü- 1 Bu ao ldflllk beJet diln aqam Antar&Ja çarelere bqYurulmuı ıstenmettedtr. 
- Evet, Mösvö Mişel!.. Bu cihazm -- ıstn.. >S er • m .. 

1 
eKe- teveWd hiddetle butonunu kızın tata- ·hareket etmtfttr. ı - Tq irim lhncatı lqtn, hUIUll tipler. 

vi\cude ıreür;lişw tarzı teknik bakımnı- l('rl: .. şu halde cihaz işinize yaran_ııya- ana lndlrdlllnl. .aonra elindeki dürbftnO "•bmm D r kendi batlannm teaUm .,. de, JOla ve JQlculula uysun dayaıııtlı llllDl 
can tamamile bir muamma olmak la- cak .Dlı? .. 1',iknnizden vaz mı geçıy.:>r- onun boJDuna pçtrerek lı:endlalnl tara- ~ • a • yeUftlrJJmesl 

? cgdan atalı "1'ftl'ladılmı ve bu htklye- lade edllecell bnaatlnl tqunatıadırlar. 2 - Şuapçıbla eMmml19t "111mell ... 
zım gelirL. sun uz... .. .. .. . . . 11 uydurdutunu s6y1edl. Maamatııı. d1ler. taraftan, maliye fllbeal A> Bir isim enatttfüıtı teslsl. 

Lıtvanyalı gözlerini kırpıştırarak ke- I.itvnny:ıhnın but,u~ umıdlerını~ nn- L--------------..J de vergileri hacsen tabslle dnam. etmeıı:ıe- B> l)arapçllıtın mmı bir dava olarak eıe 
keledi: sı! bcyn:ne yıkılmaK u 7ere oldugunu, dlr. alınarak tarabm adeti su gibi her evde, her 

- Muaınma mıi' .•• 
- Evet. muamma, Mösyö Mişel! 

Doğrusu, makinenin vücude getiriliş 
tarzına dikkat eden bir teknisiyen ilk 
bakışta hayrete düşmekten kendini a· 
lamaz!. Zira cihazın fizik ilminin umu
mi terakkisi asla nazan itibara alınma
dan, hattA diyebileeeğim ki, fizik ilmi
nin bu sahaya aid esaslanndan hemen 
tamamile bihaber olarak vücude geti
rildiği derhal l?Öriılüyor. 

Litvanyalı birdenbl.re titredi. Adeta 
masanın üstüne sinmiş bir halde, yü
ıürne daha dehşetli bir korkuyla bak
mağa ~ladı. Babasının bu halini fark 
etmt,. olan VieloJiOlska'mn yüzil kır
mızı kumaş abajurun şğı altında bir 
kat daha kızarmıştL 

Efütıi hafifce masanın üzerine vur
dwn: 

- Her halde eilcer.mezsiniz teknik 
bakımdan açık k~nuşuşuma, muhterem 
Mösyö Mişel! 

Litvanyalı birdenbire ellerini uzatıp 
başın1 heyecanla salhyarak: 

- Ooo!.. Hayır! Hayır... dedi. 
- Evet, Mösyö M!~el! •• Binaenaleyh 

elhum en soa lerakkilere aid oluflle 

Niçin her yemekten sonra 

ÇUnkD 

? 
1nDte111adlren ve 111untaz•••• te111lzlen111lr•• 

dı,ıer çOrOm•I• 111ahk0111dar. 

Dişler mikrobların ve hastahklarm vücude ilk hücum hattıdır. Bmat atzm 

Urazatı ve yemek artıkları da dislert apndınr, çürütür. • 
Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltih ablarm çıkardılı irinlerle ve müteaffin 

havaların ise, mide kanserinin de dahil olduJu birçok hastalıklara yol açtılı 

sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medent cemiyet içinde yapyan herkes çocukluAundan itiba

ren dişlerine azami itina göstermeğe ve hergün fırçalamağa mecburdur. 

R A D y o L • 1 N 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

.,ırada bulunmuının tt'mlnl 
C) Şaraptan alınan ttsmln Uırulle daJılll 

lltlbllkln ve ihracatın tolaylqtınlmam .. 
Dl Nilmune balları teslsL 
Raporda ehemmlyetı~ tedklk edllen meye 

sulardan btrl de makineli ziraat UIUltıdOr. 
K6yıtlntln elindeki e&lı$1Tla on l.fJeme vamta., 

ilan OOk tpUdatdlr. Bir nlsbet tahtında h 
draat l1etıer1n1 19nllertle delltttrerell töJ• 

llilntln llJUU 111 kullanmak suretlle ber llWI• 

1:~ :...-:::·.:::= 
dellldlr. Pabt buna matabll. daba praQ 

1111raat llet.ıert. daha tolay. uem abnır ve 
tuıtanılır 'ft tamir edlllr Aletler vert.ımeaıne 
u.ratdardlr. 

En makbul fındık chrsl4Jri 
Olrelml <Buuall - Her yıl memlelı:etlml• 

• mıı1onlarla Ura llmıeslne vealle olan lh• 
ne maddeal tmdıtı, burada yedi clnae aYD'• 
maktadırlar: 

ı - Taib, yabud tombul fmdü. ı - sım 
tmdıt. 1 - Badem fındık, 4 - Kara fmdlk. 
1 - Kat fmdık. 1 - Yabani fındıt, 'I - Pa• 
Ju tmdık: 

Bunlardan en makbul olanı Yallı ftJa 
tombul ftndıttır. Biltiln diln,ada nıl'et 
S6fen ve Anupanın blrçot ~lkolata fabrlJl&.
ıarmm kullandıklan hndık da bu fmdlldlr, 
Bu fındıklar, )'tisde Jetmlt bet Jllla..U..., 
~ oJ&nt Dine edilmektedir. K1111 ~ dlS 

&.e.•111 .. - _ ..... ....,.,........ 
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İngiltere lig maçları 
Yazan : Ziya Şakir 

Hatay Bahadır ile Adil Şah atlarından yere atladılar. Başlarından külahlarını 

Lig lideri Arsenal, bu hafta fevkalade bir oyun 
çıkararak rakibini beş_ golle mağlôb etti 

çıkararak hayvanlann ağızlarını kapadılar. Yolun alt tarafındaki sık ağaçların İngiltere lig maçlarının otuz ilçüncü}pazar sabahı Kadıköy stadında yapıl•· 
haftası oyunlan çok bozuk havalarda caktır. Müsabakada bütün atletiztıS 

arkasına çekilerek saklandılar. Görünmekten çok çekiniyorlardı yapılmıştır. Haftanın en şayanı dikkat programı tatbik edilecektir. 

- Baksana_ w·o~lardn, muhtelif cins 1 tı. İçeride, kimse görünmüyordu. Bir leketinizde misafirleri böyle mi kabul maçı geçen seneki lig şiınpoyinu Joe Luis - Smeling maçı 
hayvanların pislikleri var... Buralar- insan sesi de işiliJmıyordu. Yalnız. ka- ederler!. diye bağırdı. Manchster Citynin mağlubiyetile_ biten Nevyork, 21 (A.A:.> '_Tanınmış orgnnıza• 
dan, kalabalık '!lir hayvan kafilesin:.n lenin ort:ısındaki avluda uzun boynuz- Kapı, hafifce sallandı. Arkasında, ke- maçtan sonra ligde yirmi biıincilige ka- törlerden Mlke Jnkobs, Şmellng ııe J'oe Lull 

· - b "li b' ı.; · · ·· d ı · b" · k '" - - · · dar düşmüş olmasıdır. arnaında ynpılıcak düııyn boks şampiyona • geiugi, eı · ır ş~y. .u.4, ırı ~ov e ı ır o ~uz agır agır gezıru- di miyavlamalannı andıran konuşmalar 
1:' • ld ö ı · b te de'": da b d t Ak te l · B " · 1 . 1 - k sıY\lll tarlhl 22 Haziran 1938 o!arak kat1 su• - ~ anıaşı ı. y e ıse u pe a..ı yor, şura ura a, me ru a ş enn başladı. Bir kaç dakika, böylece geçti ır mevsun evve şampıyon ugu a- rette tesblt olunduğunu söylemlşUr. MMıJI 

bina, bir kervansal"aydır. dumanları tütüyordu. Sonra kapı birdenbire açıldı. Başında zanmış olan Manchester son oyunlarda nerede yapılacağı bllfi.hare uıtn edlle-.:ekı.11"· 
- Olabilir. Fakat biz, gene ihtiyatlı Adil Şah; boz atın üzerinde dimdik uzun, sivri bir kül~ .... sırtında soluk bir vaziyetini to~rlayamadığı takdirde i- B 1 F ·ıı· t k 1 rı 

Cli., kıncı' lı'ke du'" C::TnUŞ.. . olacaktır. u gar - ransız mı 1 a 1 m a bulunaiun. Birdenbire yola çık:mıyalım. duruyor, elini kalçasına dayamış, hay- ~übbe bulunan uzun sakallı bir adam, • r·· 

Hatay Bahadır, cevab verecektL Fa- retle söyleniyordu: yavaş yavaş ilerledi. Ellerini göğsüne Arsenal: 6 • Grimsby: 1 karşilaşıyorlar 
kat; bo~ atın başını Heri.'Uza~1:?'~ uzun - Ne garib yer. Tıbkı, cm ve perı koyarak hafifce eğildi. İran Türkleri- Arsenal takımı yeni hücum hattı sa· 
uzun kışnemesi lm:ienbıre sozunü kes- mssaUarındaki sihirli binalara benzi- nı·n lehcesile· 

, · yesin de bu oyunda çok fazla sayı yap-
ti yor. Su koca öküz olmasa, burada h!ç- M=--"'=- kurban Kusura ·İk. . . . . - ~ - .ı;)d..1.Jon:, can · · · mak imkarunı bulmuştur. Devre t -O 

ı ses, bırbırı.ıe kanştı. bi:' canlı mahlUk olrn&dığına yemin e- balonayın Burası misafir ugra· gı· yer ,. _ 
1
. leh' d b "bn" tir 

11~ tlak • d b" · · ' n...ı.~ena ın ın e ı ış . 
- l\.lU a, Y~Kın 

1 
a ır ınsan var. deccğim. değildir. Onun için sizi görür görmez, 

- Boz at, koKu a.dı. • Hatay Bahadır, eabırsızlanıyordu: ne yapacağımızı şaşırdık. Onun için bir İkinci devrede oyun berabere bir şe-
- Yere &tlıvalım .. hayvanların agız- _ E, burada böyle ciuracak mıyız?. . f" gı"b' k ıl amadık. Buyurun. kil almış ise de pek az sonra Bastin 

larını kü!ahla~ı ızla kapıyalım. Tek- mAtlısa ır daı . a~. ay penaltıdan bir gol atmış ve takım üst-. - N'e yapal1m?.. arınız n ınınız. 
rar kışnemesinler. _ içeri gı·relim. Ded" dah h~uı. ka o-.. üste üç gol daha yaparak maçı kazan -

ık • 1 ı, ve sonra, a a.ıcı pının t 
- Evet, evet.. hem d.e, şu s agaç a- - Evel. yapılacak, başka bir şey .. d .....ı:~t dd"d b" iy tt du mış ır. 

rın arkasına çekilelım. nun e, ıu~~ ere 1 ır vaz . e ~ ~ Arsenal '41 puvanla en başta bulun-
- işitiyor musun?.. Bir kalabalık yoKk. d . ·....:ı:ı 1 t ~nlara. donerd;Jc• gene o ganp n maktadır. Grimsby ise yirminci vazi -

creJı"yor. apı an içen gırUJ er, av unun or a- bır 0emır ver ı. . _ .. .. 
.., - · ı ı d an ·· d yettedir. Bu maçta 3 7000 kişi bulun -

Yere ntladılar. Başlarından külA~Ja.- sına doıru i ere iler, • etr arına goz Şış suratlı , çekile gozlu, bodur vu .. cu .. -
d' d"l muştur. rın! çıkararak hayvanlann ağızlarını gez ır ı er. lu üç kişi ayaklarını sürer gibi yuru -

kapadılar. Yolun alt tarafındaki sık a- Evvela, hiçbir şey göremediler. Fa- yerek, noyanlara yaklaştılar. Wolvcrhampton: 2 - Stoke City: 2 
::ıçlığın arkasına çekflerek saklandı- knt biraz sonra, kalen;n henüz sağlam Boz atların yularlarını tuttular. İki takım dailk devrede ikişer gol ya-

1 . Tepeden men gürültüyü dinlemiye kalmış olan büyücek bir burcunun alt Hatay Bahadıra, henüz emniyet gel- parak müsavatı bozamamı~lardır. Bir 
dŞlnrhlar. katında bir kapının hafifce aralandığı- rnemişti. Adil Şaha dönerek attan in- gol sayesinde takımlardan birinin gale-
İlk ışittikleri .fesier, Adeta bağrışır nı ve 0 aralıktan da birkaç başın topla- .memesi, ve ihtiyatlı bulunması için işa- besile bitecek olan bu oyunda iki ta

gibi yüksek !-esle konuşmalardan ~ba- nnrak kendilerine b3khğını farkettilcr. ret ettL Kendisi de atın başını çekerek, rafın da fevkalade gayret sarfetm\ş ol
rettL Sonra, b irde.nbire bu konuşma ke- Hatav Eahadır, boz atın başını o ta- akallı adama cevab verdi: ması, maçı pek zevkli bir şekle sok -
ilerek hep b:r ağızdan bir ilahl sesi rafa çe;irdi. Hafif bir sesle: ~_Burası, misafir uğrağı yer değildir, ~u.ştur. İkinci devrı:a-e .sarfedilen bü-

yükseldi. - Noyan!.. Dikkal .. Kapının aras1n- d" • ama biraz evvel buradan bir tu, gayretler boşa gıtmış ve oyun be-
'b b" ·· k ısorsun ·· b b'tm' t· ~alınlı ince!i _st.J~r,. ~azan kedi mf- daki adamlar, gı<ılı a ı~ gonne ten çok misafir çıktL ra ere ı ış ır. 

yav.amaları gıbı tırbırıne karışıyor, pek memnun olmadılar. H kk var Fakat onlar misa- Wdlverhampton takımı iki oyun nok-
d ! ·ı halind .. -k Dedi - a ınız · ' 

]
sonra . a_ukz

1
un e:~·a_a ar•..J: rde suru - fir değildir. Ziyaretcidir. san oyna~ığı Arsenalden bir sayı geri-

cne suru ene rnnı.ıp gıuıyo u. Adil Şah da o fikirde idL . . ., de ve ligde ikinci vaziyettedir. Stoke 
B ·b ı iki' h t A b k kt 1 , - Ne zıyaretcısı... . . . . . . . u garı ses er, ' noyana ayre - ca a, or u ar mı... . . Cıty lıgde on ıkıncı vazıyettedır. 

verdi: - Be iki ... Fakat, korku He, üzerimi- ~ Burada bulunan bır zatı zıyarete Bu maçta '40.000 kişi bulunmuştur. 
- Şarkı mınır .. ilahi ınidir? .. Ne tu- ze saldınnalan ihtimali var. Gafil av- gelırler. 

haf şey .. nedır bu scs1er, Hatay Baha- lanmıyalım. • - Kimdir, o zat? 
d·r?. _ o. doğru ... Lakin burada da du- Sivri küliihlı ve uzun sakallı adam, Lig şampiyonu Manchester ile kral 

- Vallahi, ben de hayretteyim. rup bekliyecek değiliz ya? Anlaşmıya ellerini göğsüne koyarak yerlere kadar kupası fmalini oynamış olan Presto -

Preston: 2 • Manchester: 1 

PRC18 21 CA.A.> - 24 Mart.tn yapılına'I 
mukarrer iken eski Avusturya federas;<ınu
nun istinkaf etmesi üzerine yapılamnmı1 "" 
lan Avusturya - Fransa maçı yerine Frıın .. 
sız federasyonu Bulgarl..5tan - Fransa ara • 
sın.da bir karşılaşma yapılmasını temln et .. 
mişt.ır 

Öuümüzdekl perşembe günü Park dO 
Prens stadında yapılacak olnn maçı ıngıJlJ 
halı:eml Levlngton idare edecektır. 

imam kılılch bir habisin 
işlediği cinayet 

Bergama (Hususi) - Kadıköyünd• 
emsaline nadir tesadüf edilir bir faci• 
vuku bulmuştur. Kadıköy imamı Sil· 
leyman ayni köyden üç masum kız ço
cuğuna göz koymuş, zaman zaman bi
rer bahane ile bunlan iğfal ederek ııay
van hislerine alet etmiştir. 

Son defa bu ~cuklardan FatmaY• 
beş kuruş vermiş: 

c- Seni evde yengen. bekliyor, haY• 
di gih diye kendi evine göndermiştir· 
Zavallı çocuk imamın evine girdiği sı· 
rada yobaz da arkasından yetişmiştir· 
Çocuğun üzerine çullanan Süleyman~ 
nu berbad edip bırakmıştır. Çocuğutı 
feryadına yetişen köylüler şaşırmışlar, 
keyfiyetten zabıtayı haberdar etmişler 
dir. Hadiseye Bergama müddeiumumi
si vaz'ıyed etmiş, imam tevkif olun
muştur. Yakında ırz düşmanının ınu· 

hakemesi başlıyacaktır. - Türkcrye benz.emiyor. değil mı? .. çalı~lım. eğildi: nun maçı çok hararetli olmuştur. Oyu-

- Ne münasebet? Hatay Bahadır, boz atın kamını ha- - Lama .. Maysan hazretleri. na müteaddid kornerler atarak başla- Osmancıkta da pamuk 
- Acaba. kim bu adamlar? fifce tepti. Aralık duran kapıya doğru - Lama .. Maysan mı?.. mış olan Preston 27 inci dakikada ilk 
- Bilmem ki... İşte, yaklaşıyorlar. yakl:ıftı: - Evet. golünü yapmış ve devre böyle bitmiş- yetiştirilecek 

Kim olduklarını şimd: görürüz. _ Heeeey! .• Kapının aralığından ne - Demek burası, bir ziyaretgah? tir. osmanClktan blldlrlllyor:. Geçen sene bU: 
Kadınlı erkekli, kırk elli kişiden iba- bakıp duruyorsunuz öyle? •• Sizin mem- - Arkası var -- Manchester ikinci devrede daha gü- raya gelen pamuk mütehass.ın, çeltik zer'IY:s 

ret bir kafile, garib ve hazin bU: Ahenk- __ zel topu kontrol yapmış ve parlak hü - t~~~ı: 0~~~za:;:a_:r::;!:up~~1s 
le teganni ederek yokuştan iniyordu. r ' ~ A" fF\\ "° o 1 cumlarından birinin yapıldığı 65 inci :ı~~ ~ü~ha4!sısın VekAlete verdltf rapOt 

İki noyan, evve15 bunlan iyi göreme- Bir Doktorun ~ 1!::::11 Yf ~ dak;kada beraberliği temin etmiştir. üzerine, tazamız da pnmut mıntata.sma :rı; 
m~erdi. Fakat tam bu kafile kendi hl- Gu··nıu··k Perşembe Devrenin bitmesine pek az kala Pres- rılmış, eklın zamanı yaklaştı~ lç.ln, Na 
zalarına gelince, kahkahalanru güç Bugü_ nkil program ton da galibiyet sayısını yapmıştır. ıslo.h istasyonu memkurllannk dbankkSabrd l b:~ 

N ti d n ya ge.lmlş ve pamu cu u a m a 
zaptedebilmişlerdi . o arın a u - Mart • 1931 - Peqembe Preston üçüncü, Manchester yirmi halkım trşad Te tenvir etm~lr. Sabri, ~ 

Adil &ah, kendini tutamamıştı. Ha- l S T AN B U L pirinci vaziyettedir. halkından, bln kilo pamuk tohumu ıöndertl: 
tay Bahadırın kulağına eğilerek fısıl- Mide hastalıklarında Maçta 45.000 kişi bulunmuştur. mek üzere btr taahhüd .senedl aımı.,tır. \'• 
dam"L:.cru: ,.,,. .. l Otıe neşrtyah: kında tohum göndertıeceıc. ekime b~-

- Acaba, C!eli mi bu adamlar! Öküz- ı ÜiUn Ve S gara 12.30: PlAtıa TO.rk musttı.st. 12.50: Hava- Sunderland: 1 - Chelsea: 1 caktır. 
1 MJde ba.stalıtlanncla tn\iln 1st.ima\lne dJs. 13.05: PIA.kla Türk mu.alklst lUIO: Muh- ı....: S Zürra, Kızılırmaktan bir kanal açıı.ara 

lere ineklere binmişler. gellnee nikotinin asabl. ree-f!. ınldevl teur pille neşriyatı. Kral kupası galiW. d~e.rla.~d. bır Osmancığa su getirilmesi için hQt6ıneue0 
- Bunwı sebebini bilmiyor musun! teslrlnt gören ban doktorlar günde bir At.şa rtyatr hafta sonra kupa maçı omıfınalinı oy- temennUerde bulunmaktadırlar. 
- Hayır. t:aç sigaraya mtlsaade ederler. Hat.ti. 17: t:~ tarlhl dersi: t}ntverstteden nıyacağı için bu maça büyük bir ehem-
- Vaktile bir ~yyahtan işitmi§tim. bu atgaraıann ın1de te§eDnücllııii bale naklen: Ywıuf Hikmet Bayur. ıuo: Çocuk miyet vermiştir. Chelsea takımının Çocuk terbiyesi 

Bunlar, her h&fde Tibet köylüleri ola- ettlğlnl de söylerler. Fa.lı:at tecrfibe bun- tiyatrosu: Firuz Atta. 19.15: Spor musaha. kuvvetli müdafaası büyük bir gayret 
cak.. Çünkü onlar, cküzlere binerler- lnnn tama.men atalnl cfutermlştır. Ya- belerl: Eşref Şeflk. ı9.55 : Borsa haberler!. göstermiş ve hücum hattı da bu arada 

nı nlkoUnsiz tütün de kafelnm kahve 20· Nlhal ve arkadaşları tarafından Türk ,. 
( Baştarafı B inci $C!tfada) 

nünü alacağım sanır. Halbuki bu suret!' 
ona alıştığı şey zorla hatırlatılmış oıut· 
Artık istese de onu unutamaz. TekrarlJf 

miş. glbl hatta tükrük )'Utulmadığı halde bı.Ie m~lkisl ve halk şarkılan. 20.30: Hnva ra- bir sayı yapmak imkanını bulmuştur. 
- }'aka~ Tibet buraya uzak değil mide harekeUerlnl ve usare llrazım ço- poru. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca Devre 1-0 bitmiş, ikinci devrede daha 

mi?.. ğaltır. Şu halde mide bastalıklarınd'l til- s5ylev. 20.45: Blmen Şen Te arkadaşlan ta- ziyade -toplu bir hücum yapan Sunder-
bl durur. - Kaç gündür , yolu kesiyoruz. Ne- tün içmek ca1z değildir. Bunu r pren- rafından 'Iilrk muslklsl n halk tarkılan, land müsavatı temine muvaffak olmuş- t 

kJ sıp olarak almak mecburlyeUndeylz. <sant Ayan>. 21.15: Radife ve arkadqlan En iyisi işe doğrudan doğruya 'karı 
reye celdiğimizi b .imiyoruz .. . tarafından Tür"" mus1k1sl •e halk •arkılan, tur. Sunderland dokuzuncu, Chelsea on kal-... • .. mamalı, yalnız ya:-dırncı vaziyette 

- Eğer Tıbete geldikse fena ... Kim Ce-b ..... eyen okayucularımızm posta 21.so.· Orkestra. 22.45: Ajans haberleri. 23: dördüncü vaziyettedir. h" . . . 1 ı·_.,ell. 
u. ı.:ı• malı, çocuğun mu ıtmı zengın eş ıı ... • 

bilir. Kaşgara kaç günde gidebileceğiz. pulu yollamalarını rica ederiz. Aksl tak- Plfi.kla sololar, opera ve opeı:_et parçalarL 23. Bu maçta 1 S.000 kişi bulunmuştur. zihnini oyalamalı, yeni alakalara dalıP 
_Boz atlar sağ olsun. Hele bir kere dlnle lstüie:rl mabbelesb kalabilir. 20: Son haberler ve ertesi ıunün programı. \l 

• Aston Villa: 2 - Bury: 1 münasebetsizliklerini kendı kendine • yolu bulalim. H!ç merak etme, yel gibi 
d Oyunun beşın. cı· dakikasında bı· .. etol nutacağı yaşı sabırla beklemeli. eser gi eriz. Nöbelcl u - Mart - ısu - Perşembe • b bO" 

- Bu gürültücü &damlar, uzaklaştı- A N K A R A yapan Bury takımı bir müddet güzel Esasen bu huyların göz kırpmak. ·bi 
ıar. Şimdi ne yapacağız? Eczaneler bir oyun tutturmuştur. Astan Villa bu ğazını temizlemek., burwı kaşımalt gı 

b O ötı. newriyab: w d.. 1 ..... ı. maruf ü mühim bir kısmı sthht sebeblerden iJetl - Yapıiacak, ır çare var. da, boz Ba rece nöbetd elan eeu.neler pnla.r- 12.30: Muhtelif pJllr nefrlyatı. ıuo: PlAt: sayıya ragrnen uze ..... ~ ve g -
atlara allayıp şu binaya varmak Ve bir dır: Türk mwııtısı n halk farluları. la.ıs: Dahl- zel oyunile hakimiyeti elde etmiştir. gelir. Böyle çocuklan bir doktora lc;ste • 
an evv~I, meraktan kurtulmak. İstanbtıl clhetlndekiler: ıı ve hartct haberler. Devre bu suretle bitmiştir. rip buru.nlannda, boğazlarında "er: 

- HadL r,tlı~nhn. Atsarayda: (Şeref). Alemdardı.: (Ab- Akşam neşriyatı: İkinci devrede daha güzel oymyan gözlerindeki rahatsızlıkları giderıneY 
- eÇıi· - Hadi... dültadlrJ. Beyazıdda: <Cemll>. Samat- 18.30: Plflkla dans mus1klsl. 19.15: Türk Aston Villa üstüste iki sayı yapmış ve çalışmak lazımdır. Bazan hastalık 8 

J&da: <Teofll0o1>; Emlnönünde: <Hüseyin muslktsl ve halk p.rkılan <Malı:bule Çakar ve bu suretle ikinci lig lideri olmuştur. iti halde ondan doğma itiyadlar bfr 1'-
Hiisnü). Eyübde: (Blkmet Atlamaz>. Fe- ıı:ad lan) 20· Saat lyan ve a.rabca neş li d &" o 

a.."'-'"'"d <H di) ar aş , · · - Bury takımı g e onuncu vaziyette- man daha devnm eder. Fakat n1h•1~ . nenle: CVltall>. ~~ e: am · rl7at.. 20.15: Radyofonik temall. 21: Foıe>graf- . • dit 
Şebz&deba.phda: <i HalllJ. Knragümrillt- cılık: Safder. 21.15' Stt\dyo salon ortestrasL dır. da geçer. Beyhude telaş göstermemeli. · 
te: {Fuad). Küçtikpazarda: CHlkmet. Ce- n: AJan.s haberleri. 22.15: Yanntı program. Bu maçta .fS.000 kişi bulunmuştur. _______ C!_"!.:!!!': ~ 
mm. Bakırtöyünde: (Merkez>. • • Güneş takımı lzmire hareket etti ------ -

Yokuş dik olmakla beraber, boz atlar BeJ'Olla clhetlndekller: ı y t ı 1 Şehzadebaşı •FERAH• sinemada 
1-....ı İ.st1klfil cadde.sinde: (Kanzuk). Galata- enı neşrıya MilU küme maçlan dolayısile İzrnır- Bugün, bu "ece 3 şiı.heser mm: bir hamJcde !ırrnanmı~ w:uı. da: ctsmet>. Taksimde: (Nlzameddln). - " 

İki noyan; hakikat~ uzaktan glSr- Kurtuluşta: (Necdet>. Yenlşehlrde: (Pa- ANA - Çocuk Esirgeme Kurumunun neş- de iki maç yapacak olan Güneş !akımı, TARZAN KUVVET KRALI 
t retttM bu aylık aile m""'"'ua.sının a üne" .... _ du"'n akşam Bandırma yollle İzmıre ha- Bu senenin en kuvvetll f1lm1 aükleri {?ibi eski bir kale harabesinin runakyan). Bostanbaşında: { tlmad). 1o&&• .,.,... u .... l\IARGARiTA 

önüne v~rmısl&r; nsirların kim bilir ne Beşlktafta: <Süleyman Receb). 'Jl3l renldl bir kapak içinde birçok cüzel ma- reket etmiştir. Kafilede on altı fulbol- Aolt ve heyecan mmı 
korkunç hadiselerile duvarlannın bir Botazfçl. Kadıköy '" Adalardakiler: kale, fllr ve hlklyeler, tıbbt ve ailevi yıızı- cu vardır. KEN MAYNAR Süvariler :&ral.J 

Üsküdarda: CAhmedlye). Barıyerde: (Os- lar, rentll resimler ve tablolarla çıkmı~tır. • • 'lk I , ika filml 
kısmı y1kılmış, ııeniş çatlaklarla birbi- man). Kadıköyiltıde: (Büyük - Üçler). ÇOCUK. - Bütün Jdlçü.k mekteblllerln o- Mevsımm 1 at etazm maçı eumartesl - p~~r ma~ne ve suvareıerde 
rinden ayrılmış olan o köhne binayı Bllyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: kudutıan bu çocuk mecmuasının 78 1ncl sa- İstanbul eiletizm ajanlığı tarafından Aynca: Vartyeteler 
gözden geçinniyc başlamışlardı. • _rrana.t ___ >. __________ _. ~:::.U blr apatıa n ctlHl J'&Z1larla hazırlanan mevsimin ~ müsabakası, 

Kr 1 nin kapıları, ardına kadar açık- ... 

• 
DUA DEGİRMENI 



24 Mart 

f Fotoğraf tahlill~ri ~ 
Hayatm zorluklarma dayanan ı MuvaffakiJeti bizzat yaratması 

bir tip beklenen bir tip 
AnkaTadan Fik- Okuyuculanmız. 

reı Ôzel de JcaraJc. dem Kadri Tunca 
terinin tahlilitıi ı.. ,;oıu IOf'Uıtor: 

tiyerck ıoruyor: - Mu"afftJlc oJo. 
- Muvaffak ola- ca1c mıyım? 

ccık mıyım? Tabi! ıüzldelik-
Hayatın zorluk- lerle hayata gel· 

larına kar§! milca· mif olanlar, terbi-
dele etmek, mu- ye kaidelerine gö-

vaffak olmak için llzım gelen milf- re yetiftirildiklerl 
küllere katlanmak iyi bir teYdir. Yalnız takdirde pnsl•n· 
etrafı da kollamak, kırmadan, gücendir· nı ve muvaffakiyetlerini bizzat yaratmış 
meden maksadlara ulapnak daha iyi bir olurlar. Yalnız menfaatleri paylaşmakta 
,eydir. cömerd olmak ve tabii varlıklardan lstJ· 

• Hayale fazla yer veren bir genç 
1.ttanbuldatı Şe

mi de kaTakterinin 
ıa1ımmı tıttvor: 

Haya!e daha faz• 
la yer veımek, ar
tistleri taklid eyle
mek, neş'eli kal
mak, :nacer:ı ft 

seyahat arzulan. 
birbirine uygun Ja
teklerden ibaret 

fade etmek ıerektir. 

• 
Çahşkan bir tip 

Ankanıdcı• BG-
ıameddin iıimU o
hyuct&mu dca p
nu IO'MıiflOT: 

- M»"affak ola
cak mıyım? 

ZeJgipnı 

mevzulara hasre
denler çalı§kanlık· 
lan nisbetinde da· -
ima muvaffak ol-

SON POSTA 

İstanbul Borsası kapamş 
fiatlan 23 - 3- 1938 

ÇSKLEB 

Aoıbt Kapanıf 
f.-dra flrl,715 627.D 
Jfn-Td O, 790712 O, 7980 
Pula 26,911 16,01 
lıllllm ıa.ıaos 11,(1194 
8rlbll 4.'9• 4,70 ..... 17,0670 17.0916 
oeann 5,4472 5,4487 
lofJa 63,72 63,74IO 
•=tut= ı,4194 ı.4' 

P-t 12,1694 12,1784 
Ttıam 4,J'J14 4,2230 
lı&Wd4 Jı.42li0 12.43 
8'ltlll t,97U ı.9721 
Vaqowa 4.~ 4.20'ı6 
Budapelll 5.9826 5.98'1() 
Bllı:nl •2626 J06.29150 
Be)lrad '4,4086 '4,4221 
Toab·- 2.7566 1,7571 
lılodoft 13,.WI> l1n6 
8'otbolm J.09'AG 5.0932 

ESHAM 

~-·· ,..... 
A. ..... ftdl&l 
BomoDU • Ketıu 
Allan cımenao 
...._lıan"'• .. .., .... 
TeletDD 
bw.aı .. Dellr. 
tart Del1rmeDI 
Terlıım 

- ıoo ıo 40 ıo 40 
l IO 
ı2 71 
ı ıo 
7 

IRTIKBAZLAB 
kalmalıdır. Sevimlilik, mevsimsiz heye
canlara ve bu heyecanların sık sık değif
mesine de yol açmamalıdır. 

• Neş'eli bir tip 

muşlardır. Muvaffakiyetlerlnl tesadüf· 
!erden bekllyenlerdir ki tımld n hayal 1--------ı.--A-fWl--JC.p..,---ı 

Adapazarından 

Dayı bey sonıyor: 
- Muvaffak ola

ca1c mıyım? 
N eş"esinı daima 

muhafaza edıyor 

ve çalışmaktan da 
yılıruyorsa hayatı

nı kolaylıkla ka· 
zanmış ve muvaf· 
fak olmuş sayıla· 
bilir. 

• Hesab işlerinde liyakati 
görülen bir tio 

JlaTa§tan Meh-

med Delingönü.l: 

Alışı.·eriş ve he

ab i§lerinde gös

tereceği liyakat de. 

recesinde mwvaf. 

pe§inde ömürlerini tüketmiflerdlr. ~ llln ı Pilin 19 26 1' • 
e e 1 ftdeU 

• 
Sokulgan bir tip 

Ankanldan. Stl 
lepıan Sevim; 

- Muvaffak ola. 
ccıJc mıyım,? 

Tutukluk ve duı 
gunluk muva.ffaki. 
yet ihtimallerini 
.zayıf dü§ÜJ'ebilir, 
Suuına göre atıl. 
gan ve aokulgıu 

olmak çok faydalı 
olur. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

I_!_ • 
lallD • • • • • • • 

Adru • • • • • • • 

DİKKAT 

' 

• • D ftde!J 

TAHViLAT 

AnadOI• ı .,.. 
• 1 ftdd 
• D pe. 
• D ft. 

tal.dola mtl. "91111 

PARALAR 

Satış 

IENELİt< 
TECRÜBENiN 

HET~CESI 

. ~o 
~ROMATİZMA 

LUMABAGO 
SiYATİK 

~111&,ğJo4~ 
~· p&a fl9tJa-ü_ 81JJUJ 
~ w"'4A~. 

Annelere mUjde 

S. M. A. geldi 
Fazla 1atek karşı.unda plyuada 

mevcudu kalmıyan bOyQk kutu 
net • net 460 Gr. 

S. il. A. 
Amerikadan geltU. 

S&Jlll ~ilk doktor
larımız ana IDdDnlD 
eşi olan ve A n D 
'YitamhılerinJ mubte'ti bolunan 
S. M. A. J1 •nrel .. ebemmlyeUe 
taVliye lbBMtedlder. 

Herecaa .... W•a-. 
Tatlilat ip: 
&lllıta P. K. im J9 mliaollat 

Sayfa ıs 

U)'Uf~ea Maddels lnhi•n Bedellerini Bet sene sarfında ödemek &ze. 
re aldığı 1934 ve daha evveDd seneler mahsulü Konsinye Afyonlann baldye 

üç eenelik tüsitlerlDI def'aten ödeJecektir. 

Uyuştur-ucu Maddeler lnbisanndan: 
Senelik aabflarımızuı % 30 una iftlrak ettirilmek suretile bedelleri ödenmel

te olan 1934 ve daha evvelki 1e11eler mahsulü konsinye Afy~>nlann iki seneden· 
beri verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

MezJulr Afyon sahiblerine mahza b1r yardım olmak üzere geri kalan üç • 
nelik taksitin 1/Nisan/939 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine karar veril
miJtir. 

Allkadarlarm ellerindekı ayniyat makbuzlannuı sıra No. larına nazaran ap· 
. lıcla gösterilen tarihlerde İstanbul'da idaremize müracaatları lüzumu ilin olunur. 

İstanbul haricinde müesses olduk!an için bizzat müracaat edemiyeceklere aici 
olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle kendilerine 
havale edilecektir. • 

Muayyen tarihlerde makbuzlannı ibraz edeıniyenlerin müracaailan tediyatm 
sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 l/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 > > Pazartesi 
1031-1045 5 > > Salı 

1046-1060 6 > > Çarşamba 

1061-1075 7 > > Perşembe 
1076-1090 8 > • Cuma 
1091-1105 11 > > Pazartesi 
1106-1120 12 > > Salı 

1121-1135 13 > > Çarşamba 

1136-1150 14 > • Perşembe 

1151-1165 15 > > Cwr.a 
1166-1180 18 :t > Pazartesi 
1181-1195 19 > > Salı 

1196-1210 20 > > Çarşamba 

1211-1225 21 > > Perşembe 

1226-1240 22 > > Cuma 
1241·1~ 25 :t > Pazartesi 
1258-1270 26 > > Sah 
1271-1285 27 > > Çarfamba 
1286-1300 28 :t • Perşembe 

1301-1315 29 :t :t Cum.ıa 

501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 
621-540 3 :t > Salı 

641~60 4 :t • Çarşamba 

161-580 6 > • Perşembe 

581-600 8 > • Cuma 
601-620 7 > > Cumartesi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
İnşası haziranda bitecel(. olan - Çocuk Kurumu Sineması - 20 .Nisan 938 Çar. 

ıamba günü Kurum binasında açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. Tam; 
olanların ve tafsilit almak istiyenlerin Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-
nel merkez muhasebesine müracaatları. cl53h 

Rutubetli havalarda 
G R 1 p va N Ez LE' ye karşı 

en llzumla ilAccbr. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (OALA'?A)} 

J'irlıiyeJelıl ŞaWai ı 

ISTANBut. (Galata Ye Yenfcamf)' 

lmRStN, ADANA Barosu 

J' llllGllİafandaJri ŞalJefe}f'İ I 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muımelelerl 

ltlrabk 'kasalar servisi 

Son Posta 
FaUb Sulh 1 lnetl Hukuk hlklmHthulen: ı---,--=---====~---a 

(38/492) davacı seherin tocaaı Mehıned a-
leyhine açtılı mUı tefebbaal davumın J&· 
pı1an muhakeme&lnde dan olunana Jlluen 
ıebUPt tcruma brar ~ mu-

YtvmJ. 817aa1, Bavad.1.1 "' Balk ,..._. ... 
Terebatan. Çataıçepne 10kü, ti 

ISTANBUL 
bateme ııünt1 olan 20/4j931 aaat ıo da FaUh t---=-,-==G=az==e=tem ....... i ... zd_e ___ =-=,. .. -.-.-uı-.,.--ı 
l1llh 1 tınctl hukuk mablremMlne pJmed ı- ~--- ı 
ç1n teblll mıtamma katm olmak Osere UA.n resimlerin bütün haklan 
ohmar. <1038> mahfuz ve gazetemize aittir. 

OSMANU BANKASI 
T0RK ANONİM ŞiRKETi 

Tats TAalld ı 18G 
1 

llrmaJlll: ....... IDsUJa llrUI 

'.rorklyenba bqhca phlrlerile 
Paris. Marsilya, Nls, Londra ft 
Mançester'cle. llıaır, Kıbrw, Irak, 
fran. F1Uat1n Ye Yummlstan'da 
IJabelerL Yu~ P.emanya, 
Suriye w YunanlltaDda l'UJallerJ 
nrdlr. 

ABONE 

TOnK1YE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLAAI 

t e a t 
Sene Ay Ay AJ 
L. L. L. Kw .. 
--ı--ı 

1400 760 too llU 
28'0 1220 '110 l70 
270J 1400 600 800 

Abone bedeli peşiı:.dir. Adrl9 
dejl§tirmek 21> mru,tur. 

CelM evralr geri Hrilma. 
llCnlarJ""' ırıa'ııliyfll ....... 
Cevap için mektublara 10 kurqlQ 

PW illvesi JAnımır.. 

~ Poato kutun : '141 tawabuı 
'l'elgral : Sem POlta 
'l'elejcm : 20203 
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Güzel kadınların en ince, en güzel arzuları 

PUDRALARI 
Dünyanın . en güzel pudraları 
nefaset ve mükemmeliyetinde
dir. Yüz defa havalandırllmış 
halis pirine özünden ve süt 
kreminden yapllmıştır. Hasan 
pudraları fevkinde bir pudra 
tasavvur edilemez. Beyaz, ra· 
şel, 1 • 2 penbe, 1 • 2 okr, okr ru· 
je, natürel renkleri birer f&he
•erdir: Nefasetine rağmen çok 

ucuzdur. Kutusu 25 

J HASAN DEPOSU 

. . 
• • 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
R.'ô .. .. __ .... __________________________________ ..,, ____ ~_ 

ÖKS0RÜK 
En muannit öksilrüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün lıat'i ilacı~ 

C:ır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayaıu dikkate§r. 

SUtUn eczanelerde 
bulunur. 

~I 

ŞURUBU 

lıan · arıtemı:~ 
Birinci aahil• 400 kuruı 
ikinci aah:ı. ISG » 
Vçiinca &ahi!• 200 -. 
DörclünciJ uılail• 100 » 
J, aalıileler 60 » 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddt c zarfında fa.tla
ca mlkdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sa~•fa 
ilanlar için ayn bir tarife derpı, 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcart ilaruanna ald 
i§ler itin §U adrese müracaat edil. 
nıelıdir: 

lıAncılık Kollektlf ŞlrkeU, 
K&lıramanzado Ba11 

Ankara caddesJ 

İngiliz Kanzuk Eczanes1 

Beyoğlc, Lıtanbul 

_ _____ ._.......... • ..... . ....._......--=· ...... _ -----
Sou Posta l\'.lat~ 

, ............................................. .,,, e§rlyit Müdürü: Seli"' Ragıp Emet 
SAHİBi.ERi• S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekntll fJŞAKLlOll. 

Mart • 

Çalışamıyor. Devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

Dnştınmnyor ki bir lkt kaşe 

NEVROZİN 
onu bu yımm baş ağnsile ılnfr atnlımndan kurtarmfya kan gelecektir. 

Bntnn ağrı, sızı ve sancal8rl derlıal dindirir. Soğuk algınlıklarml, 
grlpe, romatizmııya, baş ve d!ş atfı.tarına, nezleye, sinlr, adale ve bel 

ağrılarlle kırıklığa urşı bl.hassa moes~ırdJr. 

icabında günde 3 kaşe ~hnabilir. 
... _·; •• ~ .~ . ... . .. 7" •. - , ... ~.;. • .. - 1 - • . . " • • : '• • 

L 
FEMIL Laboratuvarı

, nın tanıttığı FOSFAR
SOL hakikaten pell 
az bir zamanda vüca
de dinçlik, cilde pen
belik, saçlara, gözlere 
parlaklık veren en 61-
rinclkan, kuvvet, işti
ha şurubudur • 
Ber eczanede balanu. 

Değerli aan'atklr 

MÜNJR NURETTiNin 
Son ko ,erinde buyuk alkışlara mazhar olan 

2700( 6 HicazkAr ıarkı - Bekledim fecre kadar 
:J Hüzzam ıarkı - Aşkın bana gizli bir el• 

ODEON 
Plaklarında okunmuştur. 

Her yerde arayınız. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11 /Nisan/ 1938 dedir ... 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.0JO, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci ~ününe . kadar bayilerinizden alm111111 
kendi menfaatınız iktizasıdır. 

' 
,! ______________________________ ..,, 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanUlll. 


