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Saf ve tabii limon çiçeklerinden yapd· 

mııtır. _fngiJtere, Fransa, ve Almanyanın 

en. me~hur kolonyalanndan üatündür. 

Denilebilir ki düİıya üzerinde Huan Ko. 
lonyası ve I.osyonlan mükemmeliyet vo 

nefasette bir kol<>nya yoktur. imana ha· 
yat veren leylak, yasemin, menekte. ner. 
kis, milflör, revdor, bahar çiçeği, çam, 

origan, livanta, fİpr, fujer çiçeJderindea 

ve- esansların dan yapılmıt olup her bi· 

rerlerinin ıtriyat aleminde meneadine 

teaadüf edilmez. 

Nesrin kolonya ve loıyonlan Ha1an 

kolonya ve lösyonlannm ayni evsafına 

malik olmakla beraber dereceleri daha 

hafiftir. Nesrin markası çok 1ablıyor. 

Çünkü onun mükemmeliyetile ve ucuz• 

luğile re abet edilemez. 

HASAN KOLONYA n LOSYONLARINDA 
. . o . . . . . .. ·~ - . . . . • • 

Baş, diş, adale ağnlarile diğer ağnlan en kua zamanda Te en 
kat'i vekilde dindirir, nezleye, aoğuk algınlığına, gripe vo em

..n lıutahklara kal'fl bilhusa müeuirdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnablllr 
Jsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

ve Bağı 

H akikaten Ba
yanları adet 

zamanlarında bü-

yük rahah kavuş• 

turan, vücutlarına 

her türlü serbesti veren, cilt

lerini ter ve taze tutan rahim; 

iltihap akıntı ve ağrı, sancı ve 

kaşınblanndan koruyan kıymeti 

ölçülmez bir idealdir. 

F İL 
ve B A G 1 

Bu sıhhi, pratik adet bezleri 

her ticarethanede sayın ba

yanlarımızın hizmetlerine ha· 
zırdır. 

r 
Lale, §İpr, divinya, nergis. viyole't 

milflör, leylak, güller, revdor, oıiı"' 
yasemin, krep dö§İn, neroli, auar de P.. 
ris, aık gece~i, dağ çiçekleri, zaıııbakı 
anber, fulyalar, gençlik, senkflör, aıDI' 
rita, kadın eli, nadya, fujer, Şanel, Mugft 
Florami, İsk11ndaL Flördamur, çiçek ,Jr 

rneti. 

Kokuları insanı cennet bahçelerİ!ldl 
gibi ya§atan harikalardır. Bayanlar ti' 

ve ıeve, bayıla bayıla kullanıyorlar. }-f' 
rupa kclimelerile süslü ve yalancı ıtri1'" 
ta ve ya1dızlı etiketlere aldanma~ 
Hasan markasna dikkat ediniz. 

Krem, briyantin, pudra, sürme, ~ 
allık ve sabunlann en iyisi mutlaka }il' 

san marka&ını taııyanıdır. 

KA TİYEN BOYA YOKTUR 
, .... · ................. ~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ştRKETt 

TESİS TABIHl: 1863 

leı'l:Da;rlll: ıt........ tıııwa Ur&a 

Tnrkiyenin başlıca ıehtrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Lond.ra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbru, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yı;nanistdnda Filyalleri 
vardır. 

Her lUrlU banka muameleleri 
yapar. 

İlan Tarifemiz 
Birinci aahil• 400 lıuruı 
l kinci aahHe 25G >> 
O çüncii whi!e 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son aalıile 40 » 

Muayyen bir müddt t zarfında fazla• 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarHemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve ~yrek sayfa 
ilanlar için ayn bit tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilanlarına aid 
işler için §U adrE>se müracaat edil. 
melidir: 

Kaşelerinin tesi.rinı oğrenen er .roma" 
tizma ve adale ağrılarını unuturlar - .. 

~ 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TiZ MA, GRiP VE EMSj\lJ 
HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSiRDiR 

Terkibi ve tesirindeki rir'at itibarile emsalsiz olan NEVROZlN'i' 
J 3 tanelik ambalAjlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karp ihtiyatlı bulunmu~ olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe ahnabllir. ----- -
Or. H A f 1 z C E M A L Son Posta Matbaası 

Dablllye mütehassısı: Pazardan maada 

(Lokman Hekim) 1 Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp etflf 

hergün (2 - e> Dlvanyolu numara lM. n ıe. SAHİBLERİ: S. Ragıp EME?~,, rOf~ 
~-----------....: lefonu 22398 - 21044 A. Ekrem UŞ~ 

bincalık Kollektll Şirketi, 
Kahramanzade Hau 

Ankara caddcsJ 

MA KO u 
----------·---------------------------------------------Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen en iyi 

ALMAN KOKLARININ satışına başlandı. 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

DEPOD'A TESLİM 
TONU . 

26 Lira 
Müracaat yeri: .. 
A. M. Kooperatif Şirketi fstanbul irtibat bürosu: Sirlrecide Yalıköş~u 

caddesinde Mühürdar zade hanında numara 32, Telefon: 23074 
Deposu: Kuruçeşme Altın Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür deposu. 
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_:ne 8 - No. 2725 Yazı iş~i telefonu: 20203 CUMA 4 - MART 1938 ,. . 
ns thamberlai 

~ ...................................... =.-.............. .... 
seti 

• • 
_ın __ ııa e 

• • 
lngiltere, Habeşistanda ltalgan 
-----=::;..------------------------------------·--------------------------__.;;;;... ____ __ 

lıô.kimigetini bilfiil tanıdı, 
Almanya ile de ilk temas yapıldı 

lngilterenin Berlin sefiri Hitler tarafından kabul edildi, Berlin görüşme hakkında 
ketum davranıyor. Londrada ise, müstemleke talebleri ile Avusturya, ispanya ve 

merkezi Avrupa meselelerinin gözden geçirildiği tahmin edilmektedir. 

bt;~:~: ;t~~~~:ı:lh~;~;~:::· k~;: l ı;t a ... , ... y_a_n···,···n····· .. B .... o ..... g::a··,-z_l __ a ___ r 
fi.YNı şu şckılde tezahur etmış bulun • 
l'naktadır: 

liaUe Seliısienin, Habeşistanda icrai mu k a ve 1 es ı' n ı' faalıvet etmekte olan bir telgraf kum -
1 

1 
ilan) ası aleyhinde açtığı dava münasebe-

tue mahkeme tarafından Habeşistanın fa s d 1• k • b k 1 1 r 
~~~~e~i~a:~~ed:;~~~!~~ ~=:~et:~i:°: 1 e en 1 y o 
in ıştır: 

- clngıllere hükumeti, İtalyan işgali 
!tında bulunan Habeşistan toprakları 

u~ rındc ltalyan hakimiyetini de facto 
(b lfiıI) tanır. 
b Ancak İtalya, hemen hemen bütün Ha-
eşıstan topraklarına tesahüb etmiş ol -

dugundan, !ngıltere hükı.imeti Habeşis -
'tandcı İtalyan lıakimiyeti,ni de facto tam
lllı~ bulunmaktadır.~ 
CharnbcrJain'in zimkiirnne hareJ(eti 
Londra 3 (A.A.) - Havas ajansı mu -

babırinden: (Devamı 9 uncu sayfada) Negüs 

• 
zmır 

ye • 
ı 

limanının yeni 
tesbi e ·ıd· 

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

\'eni liman Alsancak ile Halkapınar arasına 6 milyon 
liraya yaptırılacak, limanda her iş elektrikle görülecek 

Kont Cianonun Ankara 
seyahati tasdikten sonra 

yapılac:ık 
Fransız hariciye nazın Delbos ile İtal

Y3. hariciye nazırı Konl Cianonun mem
leketimizi ziyaretleri kat'i şekilde tııkar
rür etmiştlr. Ancak bu ziyaretlerin ta • 

ri nü arlaştm imam ır. 
Tahmin olunduğuna gör. İtalya hari • 

1
ciye nazırı, İtalya hükıiınetinin Montrö 
mukavelenamesini tasdik eden devlet -
lcre iltihakından sonra memleketimizi 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

• 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Çek Cumhurreisile bir mü!akat 
Benes "Biz küçük bir 
ülkeyiz, fakat bir şeyden 

korkmuyoruz,, diyor 
B. Benes, yakında Avrupada harb patlayacağına 
inanmıycr, "Belli başlı meseleleri halletmek için 

vaktimiz vardır ,. diyor 
Londrada çıkan 

Daily Herald gaze
tesi muharrirlerin • 
den S. L. Easterman 
Çekoslovakya cwn -
hurreisi Benes ile 
mühim bir konuşma 
yapmıştır. Çekoslo .. 
vak yanın kuruluş 

tarihini klsaca anla • 
truı muharrir şöyle 

demektedir: 

cİstiklaline kavu-

I 

~· v v C> o s ~'°'"'VA' . L ... 
(~ 000.000) { .......... _ ••• ,.· 

") BIJ\. C".ARıSTao.t 
( ~,, 000 01)0) . şan Çekoslovakya, 

demokrasi hürriye. .ı....;~~.=.;*-aı==~=.;;;;-==,,,;:,.,~"""""""""'~~---....... ~ 
tinin ne büyük bir Orta Avrupayı ve Çekoslovakya.nın vaziyetini 

göıterir harita nimet olduğunu an • 
lamış bulunuyor ... Avrupanm bu hakiki 
demokrasi kalesi, bugün Berlinle Roma 
arasındaki siyasi ve askeri şahrahta tek 

Çorlu - Edirne 1 

yolunda bir kamyon 
rey va landı 

Y olcu!ardan biri öldü, 
şoför cinnet getirdi 

Silıvri 3 (Hususi) - Çorlu • Edime yo
lu üzerinde ieci bir kamyon kazası olmuş, 
şoför Şevkinin idaresindeki (Çorlu -16) 

numaralı kamyon Sarıyerli balık tüccarı 

Süleyman ve ortaklarını hamil olarak E

dirneye giderken Selimpaşa köyüne ya

kın köprüden suya yuvarlanmıştır. Kn· 

za son derece ani olrnu5, yolculardan Ha

lil ve Ali kamyon altında kalmışlardır. 

başına bırakılmış bulunmaktadır. Garb
da, Nazi .ı\.lmanyası, hududlarmm üçte 

(Devamı 5 inci sayfa.da) 

Devrialem için 
evlerinden kaçan 
lzmirli çocuklar 

Çocukların iki tane değil, 
üç tane olduğu anlasıldı 

İınur, 3 (Hususi) - İzmir limanı • dislerinin İzmir limanının müstakbel 
~ Şimdiki yerinden kaldırılarak Al • şekli etrafında hazırladıkları avan pro -
~Cak - Halkapınar arasında tesbit e- je Londradan gelmiştir. 

Halil feci bir surette ölmüş, Ali de ya· 
İzmir 3 (Hususi) - Ödemişin Çanakçı 

ralanmıştır: 

e·r köylü sev 'iği 
kadını öldürdü, 

cesedini yaktı 

~en yeni yerine nakli kati surette te- Garbi Anadolu şehirlerinden İzıni-
triir etmiştir. İngiliz Ilınan mühen - (Devamı 9 uncu sayfada) 
~~ ..... , .................................................. . 

ve ilim 

köyü civarında dnğda sevgi ve kin yü - A _ _ • 

zünden müdhiş bir cinayet işlenmiştir. Bu anı kaza karşısında buyuk bır he • 
Mustafa adında bir delikanlı dağda hay. .yecan ve korkuya kapılan şoför birden· 
vanlarmı güden 22 yaşında evli bir kadın bire delirmiştir. 
olan Ümmüye rastgelince: 

(Devamı 3 üncü sayfada) _________ ................................... .__ Münhal meb'usluklar 
Alp Aslan ve Carim 

syada siyaset 
amlarının muhak me 

r 
• Yeni edebi 

. ~ 
tefrıkamız 

İzmir 2 (Hususi) - İzmir lisesi tale • 
Ankara 3 (Hususi) - Münhal bulunan -besinden iki gencin, ailelerine haber vero

rncb'usluklara Parti önümüzdeki gün • meden devrifılem seyahatine çıktık.la • 

Yeniden bazı tevkifat yapı dı 
Diin Krestinsky de kendisine isnad edilen bütün 
$llçları kabul etti maznun doktorların affı için lsveç 

I 

Tıb Fakültesi profesörleri teşebbüste bulundular 

. - - > 
8otıkharınc !ıf. ıtako wskl . -. :..: Krestin.sky 

llarıs 3 ' ' b ·· d d ba 1 <Husu ı) - Dün Moskovada 1 kj_~inln d~şma~a ugun e evam o-
atnış olan vatana ihanetten suçlu 21 IuiııN.ı§t~r. . (Devamı g uncu sayfada) 

1 Ah şu hayat • 1 
Yalnız afk ve tahlil romanı de -
ğildir, onda maziye karı an bir 

devrin içyüz.ünü de 
gör~ccksiniz. 

1 Ah şu hayat ! 1 
Mcv:ıuunun lıusu•iyeti, ele aldı
ğı cemiyet meıeleleri itibarile 
bilha11a nazarı dikkati. celbede. 
cek, ıizi meraka dü§ürdiiğü ka-

dar da düşündürecektir. 

1 Ah şu hayat ! 1 

Bütün bunlarla beraber bir afk 
romanı olnıak vasfını da ön plan. 
dan ayırmamaktadır. Bu cephe-
de 8İzi heyecandan heyecana 

d ÜfÜrecektir. 

Yazan: Nezihe Muhittin 

!erde mımzedlerini ilfuı edecektir. (Devamı 9 uncu sayfada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yenin en uzu boylu 
hastanede! 

Ömer ancak iki 
karyolaya sığdı 

Doktorlar tedkiklerinin neticesint 
bir iki gune kadar bildirecekler 

Pazar günü başlıyoruz . . . 
\, JI Ömcnn a31akkabıları tabıi boyda bir a.dam:n ayakka/Jısı (42 numara) ve bir su 
------------·------' J bardağı ile yanyana (Yazısı 5 inri famızda) 



i 
ı Snyfa 

Her gün 
Dünkü büdcemiz, 
Bugünkü büdcemiz 

Yazan !\tnhittin Birgen 

tr:::!. özlerinizi şu dünyanın dort kö

~ şesinc çevirip hafızanızı hareke

te getiriniz veycbud yeniden tedkik 
ediniz: Hemen hemen h iç bir memleket 
bulamazsınız ki büdcesi müvazene ha -
linde bulunsun, yarıi yapacağı masrafla 
tahsil edeceği varidat tamam karşılaşa
bilsin. Hemen hemen, her büdcenin az 
veya çok açığı \'ardır. Bıliriz ki bizim 
maliyEmizle, hüyük A' rupa maliyeleri! 
arasında, genişlik ve büyükJük bakımın
dan mukayese yapmak bile kabil değil
dir; bılıriz ki, onların büdceleri birer 
dev, bizimki de bir cücedir. Fakat, şunu 
söyliyebıliriz ki bızim büdcemiz müteva
zindir. Hayır, mütevazin değildir, fazla
dır: Son senelerde yüzde 7-8 nisbetinde 
bir varidat fazlalığı gösteriyor! 

Bilir misiniz, bir memleket için müva
zeneli bir büdce sahibi olmak ne kadar 
büyük bir nimettir ve bilhassa varidatın 
artmakta olduğunu gösteren hareketler 
ne kadar güzel alametlı:'rdir! Türk.iye, 
işte bu bakımdan da bugün yer yüzünde 
nadir bulunan memleketleıdf'n bı ri ha
lir.dedır. Ve hu ırenı1ckette şımdiyP 

kadar yeni devrin ~;apmu; olduğu en 
guzel ışlerden b~ri de cüdcemizdir. Hatta 
o fikirdeyim ki, yabancılara göstereceği
miz şeyler, günden güne büyük binalar 
ve umran cserlerile süslediğ!miz Ankara, 
yahud yaptığımız yollar veya fabrikalar 
değil, biz.zat büdcC'mizdır; Avrupalılara 

şu Türkiye büdcesinin on ~ş senelik te
kamülunü tamam gösterebilsek bunlar • 
dan pek çoğunun &ğızları hayretle açık 
kalırdı! 

* Balkan harbinden evvelki Osmanlı 
imparatorluğunun gerek nüfus, gerek is
tihsal kudretleri bugünkü Türkiyenin 
iki mislinden fntla idi. Buna rağmen, 

ayni devirde, Osmanlı büdcelerinin vari
dat fasılları yirmi dört milyon liradan 
fazlaya bir türlü çıknmazdı. Bugünkü 
paramız o zamankinden on misli daha 
düşkündür. Fakat, Türkiyenin nüfusu da 
imparatorluk nüfusunun takriben yarı

sıdır. 

Bugünkü nüfus o günkü nüfusun yarısı 
olduğu halde o günkü nüfus, bugünkü 
nüfusa nisbeUe otuz senelHt bir sulhun 
nimetlerini görmüş ve rahat senelerini 
yaşamış bir kütle idi. Halbuki bugünün 
nüfusu tamam sekiz sene harbetmiş, bu 
müddetin tam ortasında tamamen soyul
muş bir nüfus oldu. Sade nüfus değil, 

memleketin de en canlı noktaları harb 
sahnesi olmak !eliıketini gördü ve sade 
soyuldu değil, belki de bazı noktalarda 
taştaş üstüne kaJmıyacak dereeede tah
rib edildi. Ayni zamanda, memleket siya
si merkezini değiştirdi, bir takun nüfus 
muhacir olup ~mleketi terketti ve bir 
takım nüfus da muhacır olarak memle
kete gelip yenider. yerle§mek \'C kök 
salmak mecburiyetinde kaldı. 

Bu kadar mücadeleler, istilalar, hara
beler, muhaceretlerden sonra Türkiye • 
nin nnsıl kalkınmış olduğunu anlamak 
için işte bugünkü büdceye bakmak ka
fidir. Bu büdce, bu memleketin varidat 
kaynaklannın hiç bir zaman vermemiş 
olduğu bir yekUn gösteriyor; buna rağ
men, bugünkü 'l'ürkiye halkı, dünkü 
Osmanlı imparatorluğunun bugünkü 
hududları içinde yaşı~an insanlara nis
betle daha fazla bir yük altında değildir. 
Belki de bugünkü nüfus, dünkünden mü

SON POS'l'A 

Resimli Makale: Görünüşe değil, hakikate bakmalı 

J J 1 l \ T f 

Dünyada, herkesin sevdiği, saydığı, hürmet ettiği birkaç 
kişi vardır, b:.ınlan birer, b;rer gözlerinizin önüne getiriniz, 
hPpsinin de basit, mütevazı, olduğu gibi görünen insanlar 
olduklarını görürsünüz. 

r ı ı ı 1 
kat olmasından ziyade muhite ve zamana uygun olmasına 

ehemmiyet veren adam hergün bir başka hüviyet takınan 

bir hayat aktörüdür, insanlan görünüşlerine göre değil, 

Kendi cevherinden ziyade görünüş şekline, sözünün haki-

~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( ~oz A~A~DNDA) 
cevherlerine göre tartınız. 

~:,.:~1:::su;!;:1,: eıe *HERCüN em FIKRA jl 
Mantar ve şemsiye 
Alcksandr Dom11.. bir gün Hola.nda

da bir lokantaya g·rmi§ .. canı mantar 
yemek i$tt'miş. Lokantacı fransızca 

bilmiyormU§. Alek.<ıandr Doma .. elilc 
tarif etmi§. Lokantacı ba§ile: 

-Anladım. 

lşaretl yapmı§ ve koşa koşa uzak-

ı 
~mış; biraz sorıra geri döndüğü. za. 
man elinde, açılmış bir ıemsiye var
mış. 

~ * 
lııgillerede erkehler 
Mükemmel 
Örgü örerler 

77 lik Hindli yavaş 
Yavaş gençleşiyor 

r 
Sözün Kısası 

Ga'nun ! 
--------E. Talu 

Çok şayanı itimad bir arkadaş an • 
!attı: 

Büyi\k şehirlerimizin birinde bii • 
yük bir mekteb .. hem de bir kız m~ 
tebi .. Bu mekteb, muallimlerinden ba • 
zılarına, kolaylık olsun, ve inzibat iş • 
lerini de ayni zamanda teshil etsın di " 
ye, müessese dahilinde bırer oda tah "' 
sis ediyormuş. . 

Böyle, rnekteb içerisinde ibate edi· 
len muallimlerden ufak bir kira alın • 
ması da mali nizamlar icabatından i • 
miş. Şimdiye kadar, bu kira bedeli, h r 
sene takriben tayin olunur ve mualli.rJ'l"' 
lerin maaşlarından o suretle aydan nyJ 
tevkif edilirmiş· 

Bu sene, direktörlük, defterdarlıf3 
alelusul gene başvurmuş: 

- Şu odalara birer kira bedeli tak" 
dir edin de, icabına bakalım! demiş. 

Bu müracaatı işiten yeni bir me • 
mur -hem de yüksek mekteb meZU " 
nu bir memur- hemen itiraz etmiş~ ... 

- Yooo!. Bu, öyle üstünkörü olJ1llll" 
Biz kıymet takdir edemeyiz! 

-Ya? 
- Kaç tane boş odanız varsa, icare" 

sini müzayedeye koyacağız. Kım eıı 
son peyi sürerse, oda onun üzerinde kı'
hr. 

- Şaka mı ediyorsunuz? 
- Ben şaka, maka bilmem .. Devlet 

memuruvum ... 
- Dayımı Burası han değil: Mckteb• 

Kız mektebi! 
- Ne olursa olsun! Bana kanun bU

nu böyle emrediyor. Başka türlü bar&' 
ket edip de, mes'ul mu olayım? 

- Mekteb dahilindeki odalar ya '" 
bancıya kiraya verilir mi? 

- Siz bunca zamandır verm · şsiırll 
ya! 

- Onlar bizim kendi muallimleıi .. 
miz. 

- Ki'll olursa olsun! 
- Birnz makul düşünün. Çok rica r 

deriz. 

- Bence rıı.aiml, ahkamı kanuniye "' 
dir.· N€>f'i hazint:dir .. Başka şey tanı "" 
marn. 

tngilterede örücülük san'atı çok ta- Çaredz. odalar müzayedeye kon " 
ammüm etmiştir. İngiliz harb gemileri- muş. Allahtan ki muzibin biri çıkıp dSt 

Saçlarını portakal rengine boyamış o
lan Jobanna Hoffmann isminde bir genç 
kız Nevyork limanına ayak basar bas -
maz, tevkif edilmiş ve casusluk suçile 
mahkemeye verılıniştir. 

Genç kız bir berberdir. Ve 30 kişilik 

bir şebeke ile ayni vapurla Amerikaya 
gelmiştir. Bu şebekenin maksadı, Totter 
kalesı kumandanını, sahte bir celb ile bir 
otele davet ederek, üzerinde bulunduğu
nu tevehhüm ettikleri gizli seferberlik 
planını çalmak, sonra da öldürmekti. - - . .-~ ··-~ 
humile, sun'i surette tohumlamak gibi 
hizmetler ifasına başlanmıştır. 

Biıtün bunlar, bir taraftan hükumet ta
rafından ifa edilen hizmetlerin ve diğer 

nin efradı ekseriyetle örmeği bilmekte tuh&flık olsun diye, inadına arttırma " 
ve birçok yüksek rütbeli zabitler de bil- rnış. Yoksa. nef'i hazine ve kanun r:!'"' 
dikleri orücülük san'atı ile iftihar et- mma vukua gelecek skandalın eşi, öt" 
mektedirler. Eski İngiliz kralı sekizinri 40 gün gençleşme perhizi yapan 77 lik neği görülmemiş olacaktı. 
Edward, veliahdliği zamanında cRamilis• Hindli Maloviyanın ak bıyıklanndaki kıl- Kamm kadar mukaddes bir şeyi. 
zırhlısile dünyayı dolaşırken birçok sa: ı lıır siyahlaşmyıa başlamış, ağzında da 4 böyle, d3r düşüncelerile kıymette~ ~il: 
atlerini örgü örmekle geçirmiştir. Hatta 1 tane yeni diş çıkmıştır. Eskiden beli bil- şürüp acaibleştirenlerin yola getırıl, 
geminin tiyatrosunda oynanan bir ko- kük olan Hindli, şimdi bir delikanlı gibi melcri ve bugünkü kanun ile eski ga .. 
medide kndın kıyafotile örgii örerken a- dimdik yürümektedir. Yüzündeki bütün nun teHikkisi arasında çok büyük far1' 
Jınmış resmi bile bulunmaktadır. Son buruşukluklar kaybolmuştur. bulunduğunun kendilerine anlatılma " 
günlerde bir hayırperver klübü Plimut 40 yaşındaki bir adam gibi zevk ve snfa sı çok faydalı olur. 
fakırleri için yün elbiseler örecek erkek- sürmeğe b~ıyan Hindli beş gün daha, L3 
Ier aramıştı. Ertesi gün Plimut bekarlar kapkaranlık ve mühürlü odada kalacak- ~ 0 A 
klübü, azalarından 75 kişinin bu örme i- tır. • #~ 
şini deruhte edeceğini bildirmiştir. 

~--------w--------------~-----_,... 
taraftan da refahın artmakta olduğunu Dünyanın henüz keş/ 
gösteren vakıalardır. Daha bir çoklarını edilmemiş nokta/arı 

Keş/ edilen faydalı bir 
ölüm şuaı Aksu vapuru getirildi 

Denizyolları ida:-esinin Aksu vapurU 
limanımıza gelmiştir. Vapur bugün li~~ 
lice alınacak ve havuza konarak eSW""" 
bir surette tamirata başlanacaktır. 

saymak ve geçmişle mukayeseler yap • 
mal,; kabildir. Dünü bilmiyenler, belki Bir İngiliz kfı.şifi, şimdiye kadar yapı
bugün taşıdıkları yükün ağırlığından şi- lan bütün keşJkre rağmen henüz dün
kayet ederler. Fakat, bizim gibi dünü bi· yada Gobi, Tibet, Burmer ve Avustralya
lenler ve ellerini vicdanlarının üzerine nın ortaları gibi meçhul kalan yerler bu
koyup dünle bugünü mukayese edebi • lunduğunu söylemektedir. 
!enler, bugün taşıdıkları yükün altında Gobi çölünde, tarihten evvelki devir
bellerini seve seve eğmeği kabul ede • lerde yaşıyan hayvanat iskeletleri ile Hk 
ceklerdir. 

Bir İngiliz gazetesi profesör Roselin 
ke~fcttiği ölüm şuaı üzerinde yaptığı 
tecrübeler hakkında tafsilat verm.ek
ted:r. Bu yepyeni ölüm şuaı insan için 
kat'iveil tehlikesiz bulunuyormuş!· 

reffehtir. insan hayatı itleri bulunuyormuş. Daha * Her yük ağırdır; ikı yüz elli • ve hu • birkaç sene evveline kadaı- meçhul olan 
susi büdcelerle birlikte üç yüz • milyon-

Rosel şuaı vasıtasile otuz saniyede iki 
metre uzakta bulunan kurtlar, haşarat, 

kiiçük balıklar ve kurbağalar öldürü
lebi!mel{tedir. Keza haşaratın yumur
talar; da imha edilmektedir. Bu ölüm 
~uaı kfışWn esrarını ortaya vermediği 

tıpkı kı:ındi1 gibi bir şeydir. Kandil ev
lerin elektriğinden cereyan alarak ~
}emektedir. Profesör bu ke§finin zürra 
ile evlerdeld haşaratı imha için pek 
kıymetli olduğunu söylemektedir. Bu 
şua vrısıtasile kürklere hiç bir zarar 
VPrmeden Üzerlerinde husule gelen gü
vrle.r dt> imha edilmektedir. 

Aksunun karaya oturduğu zaman al ' 
dığı müteaddid yaralarının bir kısmı sY 
nop limanında kapatılmıştı. Su bölınelB" 
rindeki yaralar da burada kapatılacaktır• 
Vapur kısa bir müddet sonra tekrar scfff 
lerinc başJıyacaktır. 

Denizyollru"l idareSi, v::ı.punın kaZSya 
uğramasında, kaptan ve mürettcbatınıll 
kabahati olup olmadığını tedkik ebnektB" 
dir. 

Bu refah (arkını anlamak için Osmanlı luk ağırlığı taşımak kolay bir şey de _ Tibctte yakın zamanlarda hayal zanne-
. t l ğu t fı d ·· "l h" dilen Sunkrilfa isminde bir mahal var-ımpara or u ara n an goru en ız - ğildir. Fakat, yüz kere şükredelim ki biz-
metlerle Türkiye cumhuriyeti tarafından de bu ağırlığı taşıma kudreti, düne nis- mış. BugüP.. böyle bir mahallin mevcud 
görülen hizmetler arasındaki farka bak- belle çok geniş bir nisbette artmıştır ve olduğu anlaşılmış ise de henüz izi keşfe
mak kafidir. Meseliı, bundan on sene ev- işte cumhuriyetın feyzi de buradadır. Bu dilememiştir. Burrner ''ahşl ormanlarında 
vel orta mekleblerde en çok 9-10 bin Türk feyz\n kıymetini bilmezsek ilerlemek ve da şimdiye kadar ancak tayyare ile bazı 
çocuğu okurken bugün ayni derecede refah görmek hakkından mahrum oluruz. keşiflerde bulunulmuş ise de kaşiflerin 
tahsilde bulunanfarın rnikdnrı yüz bini Muhittin Birgen yere inmeleri mümkün olmamıştır. 
bulmuştur. Bu, devkti:'l ifa ettiği maarif :c:::::::==:=:::=:::::::::;;;::;;==;,::::~:::~=:=:~~==:::;~==~=~~.:_::==:=:::;=:::;:=::;:=:=:::=;:::======~ 
hizmetinin ne kadar yükseldiğini gös • r 

İSTER i ı AN, İST İN ANMA! terir. Sıhhiye teşk,lfıtı bakımından bu
günle dün arasında hesab~:ız mesafeler 
hasıl olmuştur. Bugün şehirlere elektrik 
girmiş, memlekette hareket imkanları 

kolaylaşmış ve ucuzlamış, manleketin 
her tarafında asayjş tam bir şekilde te
min (>dilmiştir. Bılhassa ziraat bakımın -
dan büyük değisikJikler göze çarpıyor: 

Osmanlı imparatorluğu devrinde sürü • 
lerle hayvan hastnlıkLırı ortadan kalk -
mış, n•Pscla memleketin h:r köşesinde bir 
s~ncde yüz binlerce koyunu Merinos to-

R 
Muhterem bir arkadaşımızın iktısadi mahfollerden alıp Fakat bizde radyoyu pahalı yapan §CY kendi fiatından ziya

yazdığı bir habere bakılacak olursa son yıl ıçinde dünyanın de kendi fiatının üzerine htnen gümrük resminin ağırlığıdır. 
bütün memleketlerinde radyo hPvesi o de.rece srtmış ve bu- Binaenaleyh senelerdenberı kaldınlacağı, ynhud da hiç de· 
nun üzer:ne de o dereee !azla radyo yapılmıştır ki ihtiyaç recesine !ndirileceği :·ivayet edildiği halde tahakkuk etmi
kalmadığı için imalfıt 'birdenbire durmuş ve fiatlar da bir- yen bu gümrük ıesmi aynı mikdarda kaldıkça radyo fiatları
denbire düşmüştür. Anlaşılan muhterem arkadaŞ'imız radyo nın bütün dünyada ucuzlamasında bizi memnun edecek bir 
meraklısı olacak ki bu haberden memnun görünmektedir. nokta bulunduğuna inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R İ N A N, İ S T t. l{ İNANMA! 
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Fransa ile ticaretimiz 
• 
lktısad Vekili Kesebirin bir Fransız 

gazetesine mühim beyanatı 
'lierşeyden evvel bloke edilmiş bulunan Fransız-Türk, 

kliring hesablarını temizlemek lazımdır,, 

Türkiye, Fransaya pekala kömür de verebilir 
~Ankara 3 - İktısad Vekili Kesebir, Pa
li te _çıkan Ajan.s Ekonomik ve Finan • 
lnYaiın Türkiye işleri direktörüne ilci 
ti eınleket arasındaki ticaret mübadelele-
ııe d. ··mı de . atr beyanatta bulunmuş, ezcu e 
ııııştir ki: 

) tllir kaç senedenberi memleketimizin 
~arı"& ile olan ekonomik münasebetleri 

dtr B bl · · · h l'" tıı · u azalışın sebe erım ıza a u • 
~:Yoktur. Herkesçe bugün malUm olan 

eblerdir. 
~' 1923 denberi Fransa, Türkiye ile o
le 11 ticaret mübadelelerinde üçüncülük-

tt Sekizinciliğe düştü. 
Ras'l'ütkiye hükumeti mübadelelerde e -
hu lı bir iyileşmenin ancak tedrici ola
tıı.e~ce~ini kabul ederek, bir taraftan iki 
tiıı~lrket cırasmdaki ticaret mübadelele
';l 1 Ve diğer taraftan Fransız sermaye • 
~b~ endüstri veya nafia işleri şeklinde 
~ll\Itl\ği imkanlarrna revaç verebilecek 
trıa~llli bir planı tedkika amade bulun -

11:tadır. 

ta~c.nebi !nüesseseler taraiından yapıla· 
tıı • ışleri Türkiye kısmen Türk lirası, kıs
hiıe·ıı. de Türk ihracat malları ile ödiye -

lt, 

ta İ3iz kendi hesabımıza, Fransız pi -
tasasınt tekrar kazanmak için ciddi bir 

het göstermeye amadeyiz. 

4a_~ğ~r Frans:ı bizim ekonomimizde 
tn hır rol oynamak istiyorsa her şe -
cp .. karşılıklı iyi niyetle halledilebile -

Size şunu söylemek isterim ki, ih -
racat siyasetimize yeni bir şekil ver -
mek üzere bulunuyoruz. Bunu ihraca -
tımızı arttırabilmek imkanlarını gör -
düğümüz batı memleketler ve bilhassa 
Fransa lehine yapacağız. Fakat müba
deleleri arttırmak istiyorsak her şey -
den evvel bloke edilmiş bulunan Fran
sız - Türk kliring hesablarını temizle
mek lazımdır 

Altı aydanberi mer'iyette bulunan 
veni anlaşma hususi takaslar sayesin
de vaziyeti düzeltmiştir. Bu misal de 
gösterir ki, topu topu dört milyon lira

lık sürünüp giden bir kliring açığı yü
zünden Fransız - Türk ticaret müna -
sebetlerinin bundan ziyan görmesi doğ 
ru değildir· 

Bu bakayayı tasfiye için başka va -
sLtalar da yok değildir. Ancak bir mi -
sal vermek için şunu söyliyeyim ki, 
Fransa senede 2 3 milyon ton kömür 
idhr.l etmektedir. 

Şimdi senede 200 bin ton kömür ihraç 
ed~n ve bu mikdarı gitgide arttıracak o
la Türkiye, Fransaya pekala kömür de 

verebilir. 
Eğer bu sahada makul bir gayret sar -

fedilirse memleketlerimiz gibi iki mem

leketin karşılıklı müsbet icraat azmile 
hareket ederek işlerini yoluna koyma -
rnasına imkan yoktur. Münasebetlerimiz 
bundan her sahada faydalanmış olacaktır. til kanaatindeyiz. 

-=---~------.-. ....... --------~---
Ucuzluk 1 Almanya Rusyayı 

llıütehassısı geldi protesto etti 
~ .\tıkara 3 (Hususi) - Hayatı ucuz - Berlin 3 (Hususi) - Almanyanın 
~ltrıak için tedk.iklcr yapan komisyon Moskova mu~I::ıhatgüzarı, Sovyet ma -
~:aftndan isviçreden ce1bedilen müte - kamları tarafından Kief ve Novosi -
~ :sıs Lorenz geldi ve bugün vazifesine birsk'deki Alman konsolosluklarına kar 
~lactı. şı çıkarılan müşkülatları hariciY_e ~o -

b miserliği nezdinde protesto etmiştır. 
(.tzincan garı Eylfılde Alman hükumeti bundan başka, Kö-
nı • l l k niasberg ve Hamburgdaki Sovyet kon-

<\ er ası 01 e açı aca - soloslukların;.n önümüzdeki Mayısın 
t~ tıkara 3 (Hususi) - Sivas - Erzu 
~~~ dcmıiı;yolu inşaatına faaliyetle de _ t 5 ine kadar kapatılmasını istemiş ve 
" 11 m'.lkabilinde Kief ve Novosibirsk'deki 
~ edilmektedir. Eylulde Erzincan ga-
~~ll\erasinıle cıçılacaktır. Hat üzerinde Al•.nan konsolosluklarının kapatılaca -

ka_~ıah civarında bulunan on beşinci in- ğmı bildirmi~tir. 

~. l'rııntakasının en büyük tüneli bu - sı·nema artistleri evlerinde 
lı~tı 1350 metre uzunluğundaki tünelin 

metresi delinmiştir. kapalı kaldılar 
T .., Los Angelos 3 (AA.) - Dört gün de-

'ıt ürk -Yunan dostlugu vam eden ve bilkuvve Hollyvood'un et-
\ıı. ~tıa 3 CA.A.) - Başvekil Metaksas, Pi- ra.f ile alakasını kesen şiddetli yağrnurlar-
~l'a.ı .. Udud istasyonundan Başvekil Celal · d a daıı sonra hasıl olan tuğyanlar neticesın e 1't aşağıdalrJ telgrafı çekmiştir: 
~l~eeınıekel!nizdc gösterilen hararetli ka- 16 kişi ölmüştür. 7 kişı kayıptır. 
~eı n d.crın bir surette mütehassis olarak, H:.ısar mikdan, 2,5 milyon dolar tah -
teı.ıı aııs Cumhur Başkanı nezdinde hara - min edilmektedir. 
~ltse;e~~~ki'ırlerlmc tercüman olmanızı ve Bir ,..

0
k meşhur sin€ma artistleri et.raf 

~btııu ~~Lırmetıer!mle samimi hissiyatımın ') l ld 1 
~111.ııı-ı ııu ve mesai arkadaşlannıza da bil - ile alakaları kesilmi~ bl'r ıa e ev erın -

ı::ııtılnı rica ederim. de kapalı kalmışlardır. 
~~ 'tl~er ~aranan, B. Metaksas, Doktor Tev- • , 
~tl'l"ıı §d.U Aras'a da aşağıdaki telgrafı gön- Danunzıo nun cenaze 

baştır: • • 
~~last Ve müttefik Türk.iyeden ayrılırken, meraSıffil 
~teıt •lsınıza gerek hararetll kabulden ve Gardone 3 (A.A.) - Gabriele Dan • 
t te 01ç

0k büyük ve çok verlmll müşterek e- . 'nun cenaze merasimi, bu sabah 
ar an k d d 1 h nunzıo 

eııı ıymetli yardımımz an o ayı a- d b" .. k b ·r sadelikle yapılmıştır. 
i arzederim. 1 bura a uyu 1 

Makineye verilirken 
ls\reçte mahiyeti anlaşılamıyan bir hastalık çıktı 

•• ~t()lth . ı· 1 dan d"" d"" 'lltı h 0ltn 'l (AA> ;." in ~ımallnde Bulgar kraliçesı ta ya on u 
bı a.r• · · - ...,,veç " uı kr Ii ı bl 

t ha •a içinde 27 kişi henüz billnmlyen 1 Sofya 4 ( A.A. ) - B .gar a çes r 
~e~n s~aıı~.a tutulmuş ve bunlardan üçü bir müdd:ttır .. b?.lunduğu Italyadan Bulga
~sı lınustür. Doktorlar ölüler üzerinde rlstana donmuştur. 
b lllışiaPtnaıarına rağmen hastalığı anlıya- Bir kanal bendi yıkıJdı 
~tle11 :~dır. Hiiklımet şiddetli tahaffuz ted- Anvers 4 rA.A.l - Albert kanalı bendle-

~l'sil tnıştır.. rinde birdenbire otuz metrelik bir ~edlk a-
~ ~ar Ya<la kıınyu işcileri grev yaptılar çılmış ve sıılnr civar toprakları istlla etmiş
)~l:ıı.~a sıza 4. <A.A.ı _: Marsllyanın bütün tir. nendlerde çalı~an kırk kadar işçi tehli

tıll1ışı acıcteıer fnbrlkal:ırında işçiler grev keyi zamanındn hissederek kurtulmıya mu-
~j .. ıı.r "e fabrikaları işg:ı.l etmişlerdir. vaf!ak olmuşlardır. 

• it ' . . .. ~ lı.cııı1a n Yun deniz tayyaresi battı Lay ıpzıg _panayırı 
r to~a.cıa 4 <A.A.) __ Bir deniz tayyaresi Por- Laylpzl~1 r A.A.l - llkbahar Layipzig fua-
ella 1 denıze ine , .. .. k bilı"yetinln n nazır Funk tarafından 6 martta açılacak-
"~ o ına · rı{en ~oruş a 
tllt1latrn. 3ı Yti?.ünctcn suva şiddetle çarpmış tır. 

• ıştır. İçinde bulu~an iki pllot ölmüş- Muhtelif otuz iki memlekete mensub i20 
firma fuara iştirak etmektedlr. 
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Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 

izahat verdi 

memurla riçin evler yaptırılması lüzumun
dan bahsetmekte, Ankarada memurl:ır için 
yapılacak evleri unutnuyalun serlevhasını t 
koyduğu makalesinde bu evlerin inşa bede- oJ 

Unln gayet kolay bulunabileceği, pahalılık 
zammının senelik yekünile memuTlara ev 
yaınlabllec('ği yazılmaktadır. 

~ 

Tan Ahmed Emin Yalman ırToprak kanu
nu hakkında yazdığı basmakalede diyor ki: 

cAtatürk uzağı görür bir Önder sıfatlle 

F ransanın Avrupada 
müvazene amili olmak 
istemesi ne demektir? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç Ankara 3 lA.A.) - C. H. Partisi ka
mutay grupu bugün c3 mart 938» 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın reis
l!ğinde toplandı: 

Büyük Miliet Meclisinin tatili es
nasında cereyan eden siyasi hadise
ler ve ahiren Anko.rada toplanan Bal
kan ittifakı konseyinde alınan karar
lar üzerinde Ba~bakan Celal Bayar ve 
Haricıye Vekili doktor Aras beyanat
ta bulundu. 

fC5) ir taraft~n ita lya _ ile başlC1'l'att 

(gJ üzere bu1unaa, dıgcr taraftan da 
ı zirai sahayı hiç bir zaman gözden uzak bı
rakmadı. H:ırici sulh imzalanır iınzal:ınmaz, Berlinle yapılacağı malum olan müza -
Atatiırkiin ciftçi sıfatile bizzat faaliyete geç- kereler kar~ısında Fransanın seyirci va-

Hükumetin bu beyanatı ve hattı 
harekeli grupça müttefikan tasvib o
lundu. 

İngiliz ordusu 
Tayyarelere karşı bir gizli 

silah yapıldı 
Londra 3 (A.A.) - Ordunun büd~e tah

minatı, 35,357,000 liraya baliğ bulun • 
maktadır. Yani 22,237,000 lira artmıştır. 

Londra 3 (A.A.) -- Deyli Herald gaze
tesi, İngiliz hükumetinin halen bo9 -
bardıman tayyarelerine karşı müdafaa 
içtn yeni bir gizli silah yaptığını bildiri -
yor. 

Filistinde yüksek komiserin 
geçeceği hatta bomba 

bulundu 
Kudü:> 3 (A.A.) - Reuter ajansı bil • 

diriye:r: 
Yüz kadar silahlı şaki Hebron yakinin

de süvari polis devriyesine hücum et • 
rniştir. Tayyareler asileri kaçırmıştır. 

Bir A~·ab polis muavini ağır surette yara
lanmıştır. 

Hayfanın cenubunda bugün yeni fev
kalade komiser Mac-Michaelin geçeceği 

demiryolu üzerinde, dün bir bomba bu· 
lunmuştur. Bazı traverslerde bozukluk 
vardı. Hükumet hususi tertibat almıştır. 

Japonyada siyasi 
bir suikasd 

Tokyo 3 (AA.) - Sosyal parti başka
nı Şakaitaiahoto evinde dört meçhul şah
sın tecavüzüne uğra!11ış vr~ ağır surette 
yaralanmıştır. 

Eski Alman Veliahdi 
Venedik 3 (A.A.) - Bir <ıydanberi Kor

tina D:ı.mpenizoda bulunmakta olan eski 
Alman veliahdi bu sabah Dosbiako'ya 
gitmiştir. Orada kendisini Berline götü
recek olan hususi bir tren beklemekte • 
dir. 

italyanın Boğazlar 
Mukavelesini 
Tasdiki bekleniyor 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
ziyaret edecektir. Montrö mukavelena • 
mesi mucıbince, muahedeyı kabul eden 
devlet, bu kararını Frarısa hükıimetine 

bildirecektir. Çünkü muahede.nin aslı 
Fransız hariciye nezaretindt> mahfuzdur. 
Bundan sonra Fransa hariciye nezareti, 
İtalyanın Montröye iltihakını diğer akid 
devletlere bildirecektir. 

Bir köylü sevdiği 
Kadını öldürdü, 
Cesedini yalıtı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Ben mahvoldum, sen hala yaşıyor • 

sun, diyerek zavallı kadını tahta ile ba
şına vura, vura öldürmüştür. Kinini bu 
suretle yenemiyen cani müdhiş bir so -
ğukkanlılıkla bir ateş yakmış ve bed -
baht kadmın cesedini yakmıştır. 

Katil yakalanmıştır. Cinayetin derin 
bir aşk yüzünden ika edildiği zannedil • 
rnektedir. 

iki tabanca kazası 
Sirkecide Saffeddin paşa sokağın

da Kavala oteli sahibi Mehmed Tuncak 
tabancasını tem.izlerken tabanca ateş 
almış, iki"bacağmdan yaralanmıştır. * Kuşdilinde Karakol sokağında 34 
numaralı apartımanın kapıcısının oğlu 
Antranik sokakta bulduğu bir tabanca 
kurşununu mangala atmış, kurşun pat
lamış, çocuk yaralanmıştır. 

tiğlni gördtlk. Atatürk, istihsal sahasında da 1 1 yeni ve ınühJm çığırlar açmıştır. Millete he- ziyette durduğunu görür gibi o an ar, 
diye ettiği kıymet. yalnız şu kadar milyon bu devletin, bütün menfaatlerinin mü -
değerinde çiftlikten ibaret değildir, on üç dafaasını İngiltereye bıraktığını sanıyor
senellk fili, .canlı ~ir .. te~_rübe hazinesi de he= ı ıar. Kanaatimce bu zeh~b yanlıştır. Fil -
diye etmiştır ki onumuzdek.1 programlı ça vaki Fransanm gerek Italya ile ve gc-
lışmalara temel taşı olacaktır. k Al ·ı · d"l''· d ğ d doö re manya ı e şıın : ı.t'. o ru an o· 

,,,,.,.,,,,,, ruv. a temasa geçmek kin her hangi bir Kurun - Asım Us ııLetemps. gazeteslnln -ı. 
ı martta Balkan antantının bu defald ictl- teşebbüste bulunduğu işitilmemiştir. Fa-
maı hakkında yazdığı başmakaleyi tercüme kat mevcud temayülat gösteriyor ki bu 
etmiştir. vaziyet ilanihaye böyle devam etmi • 

--·---· • yecektir. F'ransanın daha şimdiden İngil-

Z i r a af ve /ktısad tereye sorduğu bazı sualler vardır ve • 
mesela bu suallerden ~iri, Avusturyanın 

Vekaletleri mukadderatı hakkında İngılterenin neler 
düşündüğünün izahına mütedair muhtıra 
mahiyetinde bir istifsarı:lır. İngiltere baş
vekili Fransanm bu sualine henüz cevab 
vermemiştir. Fakat Fransanın bu teşeb
büsü gösteriyor ki Fransayı birinci safta 
ve hayati rnrette alakadar eden işler, 
İtalya ile olan muallak meseleler olmak
tan zivade Almanyanın vaziyeti ile alaka
dar oİan davalardır. Demek oluyor ki 
Fransız meb'usan meclisinde cereyan 
eden dış siyasa meselelerine aid müza
kerelerin tebellür etmiş mahiyeti, daha 
şimdiden tatbik sahasını bulmuştur. 

iki Vekaletin birleştirilmesi 
tasav~urcndan vazgeçildi 
Ankara 3 (Httsuô') -· İktısad ve Ziraat 

Vekaletlerinin birleştir 1mesi. tasavvurun
dan. vazgeçilmiştir. Vekaletle idare edil
mekte otan Ziraat Vekiileıme yeni bir 
vekil tayi11i mevzuu ba1ıstır. 

Profesör 
Tankut'un mühim 

bir konferansı 
Mersin 3 -- Mar~ Saylavı Profesör Ha -

san Reşid Tankut şehrimlzde öneınll bir 
konferans vermiştir. Konferansının mevzuu, 
Türk tarihi ve Türk dili tezlerinin kronolo -
jisi idi. 

Proresör Tankut yeni Türk ilminin ta -
rlh ve dil bahislerindeki zaman ölçüsünü 1-
zah ettikten sonra demiştir kl: 

, Vcslıta.ların açıp aydınlattığı eski ille -
min tarihten öteye :ıza.nan genlşliğl içinde 
kendini şiddetle gösteren ve a~akaları ken -
d1 üzerinde toplıyan her motif ezeli Türk 
varlığımn cevherinden bir katre taşımakta
dır. 

Profesör, yüksek toprakları ve büyük su 
boylarını şe!llendirmiş olan bu ilk medenl 
insanların kültünü ve kültürünü izah ettik
ten sonra ezcümle dedi kl: 

,Natüriznıe istlnad eden bu cAlpin• dl
nlnde, insan cinsinin devamına ve artması
na, insan hayatının ışık ve aydınlık bir sa
adetle bezenmesine yardım eden tabiat un
surları, temin ettikleri saadet. ve feyiz nLs -
betinde bir kut ve hürmete laylk görülüyor
lardı. 

İnsanların günlük hayatı içinde ve içten 
btr Ugi ile vicdanları teshir etmiş olan bu 
tabii din ınuahher dinlerin hepsine nakle -
dll'li. Hayatları ve yerleri icabı ihtilatı az 
olan zümreler bu nakil ameliyesini yaparken 
asla daha çok sadık kaldılar. Memleketin 
şimal tarafındaki Aleviler ile Çukurova ve 
Hatay'da yaşıy&n Aleviler işte bu vaziyette 
kalmış olan Türklerdir. Bu hususiyetlere ba
kıp da onlar hakkında mübalagalı olarak 
söylenmiş ne varsa hepsi ilme ve tarihe ay
kırı, uydurma şeylerdir. 

Profesör Tankut bundan sonra Eti Türk
lerinin antropulojl.slni ve tarlhlnl anlatarak 
sözünü şu cümlelerle bitirdi: 

Türk milleti Jayls1te ile hüviyetlnl ger -
çeklendirdlkten sonra içtimai nizam ola -
rak tek bir şeye inandı: Birbirini sevmek ve 
aşkının hepsini bir tek kelimeye bağladı: 
Atatürk. 

Mançuko askerleri 
Çinlilere iltihak 
Ediyorlar 

Hankov 3 (A.A.) - Çin membala
rından alınan resmi haberlere göre, 
muhtelif Japon - Mongol - Mançu kı
taatından mürekkeb beş fırkaya men -
sup olan Marn;uko askerleri Süiyuan'da 
Paotov yakininde isyan ederek Çinli -
lere iltihak eylemişlerdir. 

Şanghayda binJerce Çinli öldü 
Şanghay 3 (A.A.) - Yüz binlerce 

sefil Çin 1i muhacirin vaziyeti çok kö -
tüdür. Salgıi1 hastalıkların önüne ge -
çilmişse de, ölüm mikdarı gene pek 
çok yüksektir. Kanunusani ayı zarfında 
447 si Fransız imtiyazlı mıntakasında 
olmak üzere yabancı imtiyazlı mınta -
kal arda 9 .6 3 7 cesed toplanmıştır. 

Refi Bayar ge!di 
Bir müddett2nberi Avrupada bulu

nan mi.lli rensürans müdürü Refi Celfıl 
Bayıı.r bu sabah semplon ekspresile İs
tanbula dönmüştür. 

Çok zaman evvel değil, daha dün, gene 
bu sütunlarda hülasa etmiye çalıştığım 
bu müzakeratın muhassa1ası şu oluyordu 
ki Fransa, tarzı hareketini İngilterenin 
hareketine uyduracak ,.e bilhassa Avru
pada bir müvazene amili olmıya çalışa
caktır. Fransız başvekilinin nazarı dik • 
kati ce lbetmiyecek bir şekilde kaydet
tiği bu cmüvazenet amilı olmak.. keyfi
yetidir ki üzerinde ehemmiyetle durul
ması lazım gelen bir nokt &.dır. 

Bir devlet, tarihin her hangi bir devre
sinde, tebellür c:tmiye başlıyan siyasi istı
kametlerden birini kat'iyetle tutmıyarak 
bir müvazene ve ahenk rolü oynamak id
diasında bulunduğu za:nan, o devletin 
bir nevi iki taraflı s!yaset takib edeceği 
anlaşılır. Benim. naçiz idrakim de, Fran
sanın, bu kararından, bugün bu manayı 
çıkarmaktadır. Fransa, imkanın müsaa
desi nisbetinde Milletler Cemiyetini tu
tacaktır. Ne Almanyaya karşı Sovyet 
Rusyayı, ne Sovyet Rusyaya karşı Al .. 
manyayı açıkça tahrik etmiyecektir. Al
manya ile &nlaşacağı ümidindedir. Fakat 
bunun için ne Almanyadan şerefsiz feda
karlıklar istiyecek, ne de kendi bu kabil 
fedakarlıklar yapmıya yanaşc:caktır. 
Böylece de bir amili müvazene olacaktır. 
Yani İngılterenin Almanya ve İtalya ile 
yapacağı müzakerelerde, Alınanyaya faz
la tavizkar olduğunu gördüğü gün İtal
yaya meyil gösterecek ve İngilterenin 
İtalyayı kıskıvrak bağlayıp Almanyayı 
serbest bırakmasına razı olmıyacaktır. Şu 
şeklile Fransanın istediği İtalyaya mu .. 
kabil Almanyadır. Eğer İngiltereyi bu 
yola sevkedemezse İtalyan telinden çala· 
caktır. Ama diyeceksiniz ki İtalya ile 
Fr:msanın arası o kadar açıktır ki Fran
sız diplomasisi böyle bi!' rol oynamıya 
asla fırsat bulamıyacaktır. Bence, bu gö
rüş yanlıştır. Çünkü politikada hissin 
yeri yoktur ve bu sebeblcdir ki, çok defa, 
en imkansız görünen vaziyetler, kolay -
!ıkla mümkünat safhasına girebilirler. 

Selim Ragıp Emeç 

Alman - Fransız 
Hududunda bir hadise 
Paris 3 (Hususi) - Geçen cumartesi 

günü, son sıstem zırhlı bir otomobille Al
manyadan gelerek Fransız hududunu aş· 
mış olan ve asker kaçağı olduğunu söyli
yen Alman neferi, Fransız lejionunda 
hizmet etmek üzere mi.istemlekelere gön
derilmiştir. 

Fransız hudud makamları tarafından 

müsadere edilmiş olan zırhlı otomobil de 
Almanyaya iade edilmiştir. 

Bazı mehafilde sö~lend;ğine göre, 
Fransız - Alma:1 hududunda cereyan el
mış olan bu hadise, 1Iajino müstahkem 
hatlım tecrübe etmek üzere, Alır.anlar 

tarafından tertib c:dilmişLir. 



4. itada 

• 
Istanbul eti yazın Bir eroinman 

polise müracaat etti 
Otobüs davalarına dün de 

devam edildi ~ kuruşa yiyecek 
Tedavisi ve bu ibtilidan 
kurtanlması için kendisine 
yardım edilmesini istedi 

Bir ga~e!e muhbiri işin içyüzünü merak etmiş, 
herşeyı oğrenmek için hüviyetini gizliyerek avukat 

Nurinin yanına kaıib girmiş 
Şehrin belediye tarihinde ilk defa görülen bir vak'a: 

Borsaya giden yolcular buradan et götürdüler 
Dün Emniyet müdürlüğüne çok tuhaf Otobüs nep11abndan çıkan da A& -~ 

bir müracaat vaki olmuştur. Yaşar ismin· U7e 1 incJ cezada dün de d vaya • doktoru bir gün bu yazılarını, mahke...,-
d b. Avnı Ba,Jcrin Teldll ...... evam edlhn)fUr. Yerecf'ğim demişti. Aransa, yüzde 15 ,ıın.I .. 

e ırisi kendi!inin eroin ve afyon müb- Ytni vekili Şefikl ın:;: et.mif, dit '8blbi serlndedl?'. ATUkat. Nuri blr giin her 1dlll 
telası olduğundan bahsederek bundan cak vek~letname~ ye~::~An; de töyle demiftl: Sabur Sami.den 300 ~ 
vazgeçmek istediği ha1de muvaffak ola- gün 7:u'1ında mahkeme riyasetine teYdi ~ _ benim. 600 ~ ş~dler için aldınız, ~ 

Bqvekil CeW Bayar bir :taç ay ev • edUr ve hemen UAve edelim ki ufukta 
~ gazetecilerle yaptığı bir hubıhal es • teressüm eden ilk ihümal eün daha ucuz. 
nasında, htanbulun et :meseiesine te • lıyacağmı göstermekte ve alikadarlarca 
mas etmişti, meseleyi bir iktısad alimi yaz ortasında hayvan nakli arttıtı zaman 
gözıle görüyordu, metodla Uk ve ikinci etin 30 kuruşa kadar düşeceği ümid. edil-

safha olarak Udye ayırmıştı. mektedir. 
madığını Have etmiş ve tedavisi için p~ decekJ('rinl bUdirdU yorsunuz. Dövuştuklerl de oldu. Bana iti * lisin tavassutta bulunmasını rica etm·ş- Bundan sonra, ;:bur Samlnln Yetili SA- madlan vard: Yanımda konıışurlardı" 

İlk safha mezbr.ha resimlerinin indi -
rilmesinden başlıyan buı tedbirler saye
sinde etin kiloda l O kuru~ ucuzlatılması 
idi, ikinci safha ise etin bir kat daha u
cuzlatılması içın .koyun ve SJğınn İstan
bula kesilmiş veya kesilmemiş bir halde 
daha az masrafla nakledibnesini temin 
edecek tedbirleri istihdaf ediyordu. 

* Ayın ilk aüııünden itibaren ilk gaye el
de edilmiştir. Bugün 1stanbulun her ta· 
r ahnda et ay bapndan evvelki fiata na • 
zaran on kurut ucuzdur ve bu da yeni 
bir kararın eski bir vaziyete u ydurulma
sında tabii olarak görülecek güçlükiere 
munzam olarak haşmetlu kış hazretleri
nin muhalefetine rağmen temin edilmiş
tir. 
Şehir iktısadiyatı ile meşgul olanlar bi

lirler ki fıtanbulda et fiatmm en pahalı 
olduğu aylar ikiııclkinun, §Ubat, mart ay
landır. 

.lstanbula et en ziyade üç kanaldan ge
lir. Birincisi prk vHayetleridir, ikincisi 
Ege mıntakası, üçüncüsü ise Trakya. 
Doğu vil.AyeUen şimdi karla örtüm -

dür, sürülerin E:zurwndan Trabzona 
doğru yola çıkanl.muı mevzuu bahsola
maz, Trakya da ayni vaziyettedir, Ege 
mmtakası Menderesin taşması yüzünden 
ilk iki mmtakanm bu mevsimde mutaden 
bıraktığı boşlufu bu yıl dolduramamış -
tır. Demek istiyoruz ki arz az, taleb çok
tur, ve mevsimin muhalefeti kerıdisini 

bu suretle gastermiştir. 

A7. evvel Başvekilim\1fo sözlerinden tir. dl Rıza mahkemeye bir 11tlda verdi. Ve, f& _ Recai Nüdıetin mukabelesi 

bohsederken eti ucıızlatma işinin iki saf- Yaşarın bu ricası kabul edilerek kendi- hldle<ın d!W.nmes!ne bafland•. Reoal Ni!zhet ••hld!n soderlnl r~ 
haya ayrıldığını söylemiştik. Birinci saf- si derhal bu işlerle me<:ıgul olan aslı'ye Şahidlerin sö7ledikleri n dP-dl !d: .-:r ş - Ben bu kadar safdil değWm. BöYJI 111"' 

ha budur, ikinci sa!hası ise daha ziyade beş!nci ceza mahkc.mesme gönderilmiş dlse ahid muharrir Tevfik NecaU Kozol, ha- ~Y olııa bile, onun yanında konu"ma.oı" 
m k 

"k tal tt 1 a e d '1 gazetplere intikal ettt~i sırada, bir ga - s ö ı ., ~•..e anı vası arın ar ırı m sına v ora an karar alındıktan sonra tedavi al- zetecJ olant Avni Ba eri & Y edikleri yalandır. Avniye içki lçirdUP""'" 
le>~ eden teşklliibn yapılmasına b:ğlı~>r. tına almacağı söylenince Yaşar bundan ne gidip mtill>at ,..;:.,:.. ~=·!::":!: Halbuki. ben hayatunda musklnıt ku1JaDlli"' 

:fakat o vasıtaların elde edılmesıne ın- son derece memnun olduğunu ve ömrü rasında .-.vnı Bayerln cAhmed Emin beni dlm. Aml Bayerln, iistünde benim mellll" 
Uz."en şimdiden yapılm•ş teşebbüsler de oldui<ça kendilerine dua ed..,.ğinl söyle- tarumod•Aın• labat edene ben m-tlen «- :::::- •arsa. hemen çıtartllsın. Klmlle• ti' 
yok dı'ğildir. Bu teşebbüslerin başında 1 yip memnunıyetle mahkemt!nin yolunu kllülrlnı. Jedl~nl, gazetede intişar eden bu · ılvni Bayer de redd- '-

k I
A U - -ı . . d h m l!ıkattan bqka hAdlle hakkında bir --.,or. 

pr vı aye erı suru erının a a az mas- tutmu§tur. lümatJ 1 d .... _ _ ma- Avri Bayer de .ı\yle dedi· . ~ . o ma ı11 .. .ı soyledl. • Y" • 

rafia ve daha emın şekılde naklı gelmek- Bunda..rı - Bu genr. Nurfye geldi. Tandan 4 d ' 
tedir ve ümid ederiz ki yakında iyi bir Em ı· r g a" n da b ı· r Gaffar d~ :~~e~lnlenllilenlktnoter Yemedan lık parasını alamadığını söyledi. İntihat '. • umum e verdill lfa - dec~ı dedi N rl d .., 
netice verecektir. denin doğru olduğunu anlatarak onun 0 terdi · n e ona yatacak yer .-* k d kuıımasım istedi , - ' yardım etti. AnlatLıkları yalandll'· a Jn yanarak o••ıdu•• Bu ifadede Bayer ile Recai Ba Bayerln vcklll '8-hide Nurlnln y., 

fstanbulun belediye tarihinde ilk defa llkte dal~~ geldikle i ikisi ~nın bir- kAtıb glrd!ğl zaman lcab eden resmt ~ 
t esadüf edilen bir vak'a olduğu için yaz- Emirganda Saffet sokakta 33 numaralı larını birleştirerek pr~iestona::~c~ı~t: :~~:~~~~;lıp ~~ılmadığını ~du. 
mak isteriz: Dün Bursaya giden bazı yol- evde oturan Elen! isminde 80 yaşların- tikleri, 1311 turu4'u da tltıb ceıllln ekledltt Ben lb aöyd ~. reletd,l dedi ti. ..... ı 

1 ı ta b ld tıl b
. k "d k d b" k ·· ve bU•h Jd a. - ura a soy kler1m1 müddva• 

cu ar s n u a sa an ır aç ~ı o- a ır adın dun saat 12 de yanarak öl • ~ arp a 111• yazılıyordu. mumilite dP blldlrdim. 
yun fiatını Bursadakinden ucuz bulmuş- rnüştür. Hadise şöyıe cereyan etmiştir. Şahid tlcam mektebi talebesinden CelAl Şahid Adnanıa lfaded 

lar ve buradan et alarak Bursaya götür· Eleni 80 yaşında olmasına rağmen dinç ~:~.~::n:~~~=~sı b i~emnln Son olarak' dinlenilen blr h&dlaeden _. 
müşlerdir. bir ka~ındır. Dün evde kimse bulunma -1 nuştııklannı söyledi. Recai aN::e~ ;::ın ko: kul phid Adnan da, Avnl Ba;yerin kendi : 

Buhran şayialan asılsızdır. dığı bır sırada oda iç~risinde gezinmekte d:ı.kl ada:nı 0 nltit tanımadığını, fakat atın- sini şahid yazdırdığını, fakat bu para J1Jf 1 

Perşembe günleri mezbahada kesim ya- iken bırdcn müvazenesini .kaybederek içi di bunun Am1 Bayer oJdutuna emin oldu se~en :ıe dair bir şey bllmedlllnl, çünd 
pılmadığı için kasablar dün, evvelki gün at:ş dolu . olan mangalın üzerine duş _ ~unu llav• etU. - g n~~~d=k.~:S:,~!at;n:ııı::de NUÖ, 
satın aldıktan eti satmışlardır. Evvelki mu§, dokulcn ateşler odanın her tarafı- Avni Bayer bunu kabul etmedi. ye rastladı(hnı, :Hurinin Bayere: ıSen 'fUllll' 
gün mezbahada 1200 koyun, 1000 kuzu na yayılmıştır. Bu esnada bir köşedeki Avak!\t Nıninln kitibl neler Mlla&17or? iye, Yusuf Kenanı katledecek tadar tetıef • 
ve 75 sığır kesilmıştir. Keçi hiç kesilme- içi ot dolu olan ~ilte de parlamış ve bu Bundan l'Onra dinlenilen şahid Baar1 ıun- Yiir göstermişsin .• dedltinl 1'1Wllnl ve t~ 
miştir. Mezbahada karaman 38, sığır 30, suretle vangın b ·iv" ğ b l -ı.... ları anlattı: dekl bir halıyı göstererek, ücretlnl ve · ' . ~me e aş amıştır . .ın- - Bu vak'anın llk giinlerlnde Haberin ad- için satmıtsını teklif ettiğini llAYe etti. 
dağlıç ve kuzu 43, kıvırcık 47 kuruştan tıyar kadın ateşı <"Ondurebıleceğıni sa • liye muhııblrlydim. Bu iflerln şaban bir do- Duruşma sonunda, Ahmed Bminln net" 
ıatılmıştır. narak oradan crava atıimıya. ateşi bas- lab olduğuna kani idhn. rlyatmda hususi menfaatler ıiUtülüntl fi 

lstanbulda bir et buhranı baş göste • tmnıya çalışmış, fakat bu esnada elbi • Bir muhbir tecessüsü ile işln içytizü .. Zühhi 11'? İhsanın 1fadelertn1D yalan old11 " receği pyıalan asılsızdır. Çünkü İstan- seleri de tutuşarak kadın yanmağa ba9 • anlamak, adliyeye de bu •uretle hlmıet ~ı tunu ortaya çıkaracak bazı şahldlerln dlll • 
bulda dün Erzurumdan getirilen 800 ko- lomı§tır. mek ı tedlm a. m•- Avni - ... lenllmesı l<1D Recai Nllzhet bir ı.ucıa ıı-. kili n\•ukat Nurlnln yanına kntlb ı r k mtıraeaat ettt: 
yunla beraber 2000 kasablık hayvan var- j Bıraz sonra kadının feryadın a komsular glrdım Nurlnl dl~ t•ttbl ' 

0 
a a Emin Yalman da: 

d M b d k 
. . . . -ı: • n ser ıı eri aruında --ır. ez aha a da esılınış olarak 3000 1 ve polıslc>r yetıı;m!şler, kadım ağir yaralı kendl.ııl cabulı:: sevdirdim ba.şkA.tlb old - Dlnlenmelerini ben de isterim. BeDI"""' 

koyun mevcuddur. olduğu ha.de kurtarıp bir keıara aldık _ 2 ay yanında kaldım. Bu~ mukabil 2 ayu: hususi menfa!ı.Uer güttüğüme dair ıa~ . . 2
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k edecek bu ac!amlann aöyllyecetl rl ı 'lrt_,, 
Yapılan tedkikler İstanbula civar mer'a tan sonra bır taraftan itfaiyeye telefon uruş aldım. Beni çok seviyor Ye ıtı - ediyorum dedi e n 

}arda lstanbulu bir ay beslıyecek ınikdar- ederken, diğer taraftan imdadı sıhhi ~ 1':~: =ord;alm· Bana bellk itirafı 4u oldu: cBa- Duruş~a Y~lmanın müdafaa •ahi 

d 
..nrüle b l d to bT . v l rd f ' n anı n tanıttım. dedi Fa- İb . ., a ~u r u un uğunu meydana çı - . mo ı mı çadırmış a ır. tfaiye gelin- tat, bundan nadlmdt. Sebebi: UcreU Y~tl • ranlm Hakkı, Vail Nureddin, Enl.s Tala 

karmıştır. Belediye de fehre bol mik • cıye kadar konu komşunun yardımı ile letlnl aıamamıştı. önce 100. blllhare de 150 slnJn dlnlenmelert, Recai Nilzhetln m 

darda kasablık hayvan ct-lbi için teşeb- ~angın söndürülmüş, le.kat bu esnada ih- llra tadar para alması llzım geldlll halde, ~~ ~~~d~P. tarar ittihaz olunmuı için 
büslere geçmiş, üçüncil umumi müfet • tıyar kadın aldığı yaraların tesirile öl • ancnk 24 llra a1abllm1ttl. Bana, bö7lıe yapa-ttşliğe, lmıır belediyesine ve daha bazı rnüştür. Kadın öidükten sonra yetişen im caılıııı bilseydim, meseleyi MliddeiumumWte Sabiha Zekeriyamn davası 
hayvan ihraç mıntakalanna mürac~~t e- dadı s:ııhi otom.obili de geri dönmüştür. :e~~~;e~P':;:;;ı:a:::rı1;~~ir,oe:: ::~ Muharrir Sabiha Zekeriya taraf 
dilerek İstanbula kasablık hayvan gonde- Vak a mahallıne gelen hükfunet dok- Nurı ile A::lll:redeydik, tltlolerden Bnver gele Cımıhurlyet gazetesi aleyhine açılan da 
rilmesi istenılmiştir. Belediye şehirde bir toru Enver Karan cesedi muayene et • rek. Baycrin hamamda bizi bekledlllnl IÖY· ul1ye 2 inci ceza mahkemesinde din dl * et buhranı husule gelmesine kat'iyyen m\ş, hadisede hiç kimsenjn bir sun'u ledl. Gl•tık. Yoktu Yazıhaneye gitmiş. Blz va~~~mtştır. 

Bütün bu ıı:n>çliikl•re ragvmen bugün meydan vermiyecekür. Bunun için bü- taksiri olmadığı anlaşılarak defnine ruh- dde ~rlay~Jglttık. BtayerdNurinin yazıhanesln- dürü Hiıt!~~ü~um!1~:~tinin ~iyat., e- "' tü tedbir ey .. , ac. ıyor. tı rlyor u. Nuri bndislne , ~n ~ gue 

Yeni kararın tatbikinde kendisini his • 
•ttirecek güçlüklerin birincisi bu nok • 
tadan doğuyordu, ikincisi bükt'.imetin ve 
belediyenin yaptığı fedakArlıla küçük 
bir ~isse ile iftirak etmek istiyen veya 
iştirak etmiye imkan görmiyen celeble -
rin, binneüce toptancıların, hareketlerin
de sezildi, celeb malıyet fiatlannın fiatı 
biraz daha indirmiye imkan vermediğini 
aöylüyor, toptancı celebdcn alamayınca 
kendisi için yapılacak bir şey olmadığını 
ülve ediyordu. 

et lstanbulun her tarafında tayin edilen n ler alınınıf bulwımaktadır. sat vermiştir. .sana d=ıvayı ta.zandıracağı Yalman rannda geçen bir mtınataşadan ibaret 
floto satılmaktadır ve salılacakbr. Belediyenin alclıitı tedblrler halkın ol- gazetedeki h!aes1n! de .. nın ':;.,,.. .... .'~ lu•?· mevzuubabs neortyatın Tandatl ~ duğu kadar, satıcının da menfaatlerini Valiye sorulan sualler ıim• :1e.11. l!'.luen Avni Bayer blrb9 tere riya.a cevab teşkll ettittnı ve bunlarda~ 

Fakat !>u c11tılacaktır• sözünü söyler· korumaktadır. Buna rağmen bu işin mu- - . .. hadiseyi itiraf etmek istemlf. fataı wkill de~Jn ş:ıhsına kal'fl blr hak&ret olma ke:ı: vaffak olamaması için çalışanlar mevcud Dun bır gazete otobus tahkikatından vazgeçlrmlştl. Bayer adliyeye önceden ıeı • söy.eml~tir. 
- Belediyenin fiatlan müstakar sayma ld v •• • • • • d k t tma k bahsederken mülkiye teftiş heyeti reisi me?mlştL Bunun sebebi korkuaundanmıt Karşı taraf ise dolrudan dolruya dığuu pepndm oilylemJJ olduğunu hatır- o ugunu gozonun en uza u ma tarofından otobüs isi Sürp Agop Avukat sovledl. Diplomasını elinden -· ~ yatta ••- hakaret olduilunda ısrar ' lizımdır. Şurası da muhakkaktır ki bu lığı i 

1 
. · ' . . . . " mezar- tarından korkuyordu. Bir gtln Nuri, ftklle- Ur. 

latmak isteriz. Her şey piyasaya tAbidir sahada çalıpnlar sukutu hayale uğnya • ş ' asrı ~ezarlık ~şı gı~ı. uç m.esele 1 tını almak için beni Rec&1 Ntlzhete yolladı. Evrak iddia makamına teTdl olu 
ve piyasanın temevvtlçlerini takib ede- caklardır. h .. ak~ınd~ vah ve beledıye reıs. Muhıddin Reeal Nuzhet: cPeki Nuriyi tutacatım, bu da- müdafaa 1-;in durupna tallk edllmlftlr 
------------------~-------------~~d~tn~~il~~llff~~~~Qma~.d~~~~~- ~~~~~~~~ 

nin yalnız asri mezarlık meselesine cevab almak \çln beni akşam notere çatırdı. Glt - Receb lsmlnde blr çocuğu döverek 611.-
Toplantılar : Mllteferrilı: 

Hamallar cemiyeti ko:ıgresi 1, nhhat nizamnamesi 
Hamallar cemiyeti kongresi dün yapıl - ı 

mtf ve tonrre haylı muna~alı geçmiştir. Ş Kanununun istihdaf ettiği iş sıhhat 
Evvelce mltdan 2500 u geçen hamallar, sırt taıımatnarnE:si İktısad Vekaletince ha
Ye sırık hamallıtının ll'lğvından sonra 2000 ıırlanrn.:ştır. Talimatname yakında 
tadar talmıttır n mütebatı.sı bqta işlere ,. 
ba.şlamıt veya memleketlerine dönmüııtür. nıcr ıyet mevkiine girecektir. Yeni tali-
Diınlni kcınsrede bunlardan muhtaç olanla - matnamede işcinin hastalık halinde va
ra yapılan 1ardım mevzuubahs olmuş ve el ziyetini tesbit eden maddeler rnevcud
arabalarının mlinasib blr sl.9tem ve yek.na -
sak bir tarzda tanzim ve yalnız belediyece dıır. 
mutayyed ve mflseccel h mallar tarafından Türk borcu tahvilleri ylikseliyor 
tuııanılmuı lçln alflkadar makamata mü • 
racaat e~Ulmeai ı.stenmiştir. Türk borcu tahvillerine dün taleb art-

Bondan başka kongre azasından bazılan mış, Paris borsasında da Ünitürkün dün 
tarlfelerdtkl TiiauhauzJutu anlatarak bir çok yükseldiği gelen telgraftan anlaşılmıştır. 
tıcaretha11elerde bir kfdinin bile güçlükle B ·· · d" bah çıkabileceği merdivenlerden çıkan hamallara unun uzerıne, un 

88 borsada 19,25 
da tüccarın aJnl tarife azerlnden ücret o - lirada açılan Türk borcu tahvilleri on 
dedlltnl buntt. m1Ba1 g~ennlştlr. Bundan kuruş yükselm ş, 19,35 lirada kaparuD1§-
10nra cemiyetin adının CYükcü Kurumu) o- tır. 
Jarak de~l~tirllmesl kararlaştınlarak kon -
greye nihayet nrllmJfUr. 

Befiktaf Halkevinde temsil 
ve konferans 

ae.fk&aş BalbYlnden: Cumartesi gilnü ak
fllD'ı ktHtir yaldlrek\örlerlnclen Muvaffak 
Uvanıt tarahndan Uludağ kıt sporları hak
kında P'"OJekalyonla ıösterller yapılacak. 

Temsil grupumuz tarafından da aynca bir 
~ gösterllecetıll'. 

Merkez bankuı müdilrO 
Londraya aitti 

Türkiye Cumhurıyet Merkez Bankası 

umum müdürü Salahaddin Çam dün An

kat"adan şehrimize gelmiş, Londrada bu
lunan diğer millt bankalar müdürleri ile 
birleşmek üzere geceki ekspresle Sirke
ciden hareket etmiftir. 

verdiğini, diğer iki mesele hakkındaki ~~:~;;;k~=u~ı!,~:"1 
de bulamaDllf, bir müne sebt'biyet vermekten Atırcezada ~ 

suallere cevab vurnemış olduğunu, mül- Bu işe Avni Bayerl Alet eden Recai iiz muhakemeye alınan bir llk mekteb mud~ 
kiye teftiş heyeti re~sinin de bu kısım hettlr. Bayer, önce teklifi kabul etmek:N b;_ nün muhakemesine Atırcezada dlin dl " 
hakkındaki fezlekeyi Ankara ya götürdiı- memtştl. Anut da ıstemıyordu. Recai Nüz _ vam edllmiştlr. . . ..,,JJJI h t t Dün dinlenilen '8-hldler çocutun Dl ,~ 
ğünü yaı.mıştır. e kendisine: nsana de•let kuşu hayatta de hırsızlık ettitlni, fakat dö"fillın #" 

y t ,. hki _ bir defa konar, dedi. Onu barlara götilrdtl - 1 ışı d1r 
. ap .ı6ımız ta kata gore valiye tev - sarho§ etti. 10nunda razı etti. Recai Ntızhe~ soy em er tllf 

cıh edılen suallere vali cevab vermi<:ı ve tlll Bkyere 1azdılı mektublar da _ ....... nı. Duruşma bazı tedklkat icraaı içln :r •ouUM ~.,, edllmistlr. ~ 

tahriren de cevab vermekte bulunmuştur. Poliste .• == ~ 
Bundan başka da mülkiye teftiş heyeti Askerlik işleri: 
reisi Tevfik Talat da şehrimizde bulun- - -
makta ve tahkıkat işile meşgul olır.ak • Bir ana kız s6tten zehirlendiler 
tadır. Beyoftlund~ Karnavola sokağında oturan 

Askerlik Şubesine tlavet 
Eminönü yeril A&kerllk Şubesinden ~ 

bulda olduğu anlaşılan yedek piyade ,,,__ 
men 323 doğumlu Tank otlu Mebıned fll 
atpaşa l39352) nm acele olarak ıubeY' -;
mesl. 

----------- -----Fatma lle kızı Perihan aabahleyln •tltcilden 
alıp 1çtlk1Pri dtten zehirlenme alllml gös -

Pazartesi 
akşamı 

UBAllYA 
da 

SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR McLAGLEN 

ı:ıteıammımn 

' terdlklerlnden 1k1s1 de Haseki haataneslne 
kaldırılm11tır Zabıta, n.k'a baklanda tah
kikat yapmaktadır. 

Bir tof&r ıokak ottannda Çiçekçilerin toplantuı 
metresini yaraladı Du11 Ciçetçller Cemiyetinin toP aıı=-

Çatmakçılarda Vallde hanında ot.uran Beyoğlu Parti binasında yapıımıttır , 
Muazze• 81rkfCiden geçerken eski doetlann- kongrede halka çiçek sevgislnl yenntl' ~ 
dan 90fbr Servete tesadüf etmlf, iklll ara _ çiçek bayramı yapılma.sı ve bir ctcek lffllr, 
sında çıkan tir tavga netice.inde Senet aa- açılması mevzuubahs olmuş ve çiçek -~ 
bık metreıaln! Jtlztiııiln muhtelif 191'ler1nden nın artıı,.ılması için de istanbulaD 1:;s 
bıçakla yaralıyarat firar etmlftlr. Yarah yertrıde ucuz ve mütenevvi çlçetıer oı 
kadın Hasetl hutanealne taıdınlm)ftır, suç- çlçtk mağazs.ları açılması dilfiinülJPÜf~ 
lu aranMaktaclır. -· · ~ - • • ·-~ --- • • • • 

Bir hnn ftr -A ... kapatıldı tedir. Tahtakalede yapılan teftiş t01' 
T •- sınd.ı bir fırında örümcek ve SÜP 6 • 

Eminönü kayınakamlığı pıslile karşı tesaduf edildiğinden fırın üç gün pıil 
açmı§ olduğu mücadeley• devam etmek· detlr. kapatılmıştır. 

~~~~~~~~~~~_._--w..~~~~~ 



Çek Cumhurreisile bir mülakat 

&mirde ~eni bir belediye! lnegölde 

sarayı inşa ettiriliyor ~!~ ~:;u_e!.nmıu bağlı 
t\ 00 b" ı· rf d"l k Yenice köyünde bir cinayet obnııitur. 

Ben es " Biz küçük bir ülkeyiz, fakat bir şeyden 
korkmuyoruz" diyor 

gamemnon ılıcalarına da 7 ın ıra sa e ı ece ve 
b . . la k Hadise fudur: 
urası Balkanların en mühim banyo sıtesı o ca ':>3 Edebc:r köyünden koyun sahibi .. 

yqlannda Ali. Sert, otlatmakta olduğu 

sürüsünü köyün ekilmiş olan arazisine 

sokmuştur. Köy korucusu Hüseyin sürü-

nüu ekili araziye girdiğini görünce Ali- B. Beneı k0R1ı&Şt&f'kn 
nin yanına gıtmiş ve sürüyü başka tara· 

fa çekmesini söylemiştir. Bwıa hiddetle-
(Baştarafı J inci sayfada) ne düşünüyoMlllm. ne g1bl ,.nlar !Azım • 

birini çevreliyor, diğer sınırlarda da Hit- dır?. Yakın blr Avrupa harbine tnanamıyo -
ler ile Musoliniye tabi devletler, A vus • rum, boyJe bir harbin önüne geçllemlyece -
turya, Macaristan, Lehlstan ve bir de Ro- ğlne kanl değllim. Sulh lçfn llzım geldlitl 
manya bulunuyor. şekilde kuvvetlenip, belli başlı beynelmilel 

lzmirin ye7lri. belediye sa1'ayı böyle olacak 

İıınir. 3 (Hususi) - İzmir kordonun .. }lokanta ve çalışma daireleri bulunaca~
~' Atatürk heykeli arkasın<ıa, 300.000 tır. Belediye sarayı inşaatına kısa hır 

• &ar!ile modern bir belediye sarayı zaman i~inde başlanacaktır. 
t'Pılacaktır. Belediye sarayı için açı- Bc!e,li~c. saı:ayı proje müsabakasını 
llClll. Proje müsabakasına İstanbul. An- kazanan ıkı mımar, bu hafta Agamem
~ta ve İzmirden dokuz proje gönde- non ılıca]an proje müsabakasını da ~
tillllişfr!'. Bunlar arasında birinciliği ummışl?.rdır. Agamemnon ılıcaları Iz
latanbuldan mimar Celal Biçer ve mi- mirin en modern müesseselerinden biri 
~t ReşQd San'ın müştereken hazırla- olacaktır. Ilıcalar inşaatı 700.000 lira
~arı proje kazanmış, sahiblerine 2 ya çıkacak ve vilayetin akdedeceği is
"lll lira verilmiştir. tikrazla tahakkuk ettirilecektir. Aga
-~el:-liye .:iOrayı ~uhtelif dairelerden memnon ılıcaları yalnız İzmirin değil, 
d!~kk~bd.r .. B:ledıye sara!ın<la bel~- Balkanl:trl4 en mükemmel bir banyo 
tft_ daırelerı. nyaset, meclıs ve encu- . . 1 ktır Vali Fazlı Güleç, istik-
'"«en salonlarile, İzmir şehri salonu, sıtesi 0 

Ara : •• • •• 
~J.e ... - d · · h ··a .. ı··gu·.. raz i«i il'in önumuzdeki hafta ıçınde ..__ •uı.,e aıresı, ava gazı mu ur u , ""1 • 

'O(l heyeti salonu, hususi garaj, hususi An~ara:·a gidecektir. 
..., .......... % ..,,...... •• %iiilıwt4i1U ... ,,..,, 

Söğütte meyvacılık ve 
ba yvancılık inkişaf ediyor 

Söğiidia umu tlll WM&1'Z4NA 

~~d ffiusust) - Kazamızm bilhassa Bu yıl. Tamıstm da 1'° tane Malta e-
~rya çevresinde bol ve nefis meyva- riği fidanı gıetirilJnif v~ _diki~miştir. 
tL._ l'eti§mektedir. Maamafih burada ye- Meyvacılığm ıslahı ıçm lizım gelen 
~ ıneyvaJar, dış ve iç pazarlarm ara· bütün masrafları köylü .ken~ keses~d~ 
tt tı ~ütün vasıflan haiz değildir. Bu- yapmakta. zıraat muallimimız de koylu
~ tçin, blrkaç senedir, meyva cinslm- ye azami ~ardım~ buh.ı.nınak~dır. 
ttq 1~1~hı maksadile, aşı kalemleri ve a- Bu mevs!mde, .birdenbıre yeşıl ota ka
~ fıuanlar getirilerek meyvalar üze• vuşan gevış getıren hayvanların_ fa~la 
~tı.de çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan, yemeleri yüzünden hazım teşevvuşlerıne 
11ı, eden seneye, daha iyi neticeler alın· uğradıkları ve g~zlı sancılara tutul~uk-

lttadır. ları görülmektedır. Bu sancılar, muda-

nen Ali ile korucu arasında bir kavga 

çıkmış. Ali Sert bıçağını çekerek koru-

cunun üzerine hücum etmiş, sol böğrün

den ağır surette yaralamıştır. Ali ikinci 

hamleyi yaparken, korucu Hüseyin de 

elindeki tüfekle ateş etmiş, Ali. aldığı 

yaranın tcsin1e derhal ölmü.ştür. 
Ağır yaralı elan korucu memleket has-

Hitler, daha geçen hafta, 3 milyon beş meseleleri tulletmek için vaktlmiıı vardır. 
Hiç blr devlet harb çıkarmak istemiyor. 

yüz bin kişilik sudet Alman ekalliyeti- Hat.ta, şu yeniden slllhlanma keyfiyeti ce-
ni himaye edeceğini söyliyerek Çekoslo· reyanı da harbin kaçınılmaz bir mukadde-

vakyayı tehdid etti. mesi sayılmaz. 
Küçük n<>.mokrat Çekoslovakya, bu Nazi, Demm~ Jel, bir müddet daha harb korku-

Faşist tehdJdi karşısında ne yapacak, ne va- su yoktur. Fakat her teY bizde yanı devlet 
ziyet alacak? .. Llderleri ne düşünüyorlar?. adamlanıım, bu işleri idare edenlerin elin • 

tanesine kaldırılmış, müddeiumumilik Muharrir bu mukaddemeden sonra Praga dedir. 
b9.kan yüksek tepeler üstünde kurulmuş es- BununJa beraber. Anupada harbin ko -
ki şatcına Çekoslovakya eumhurrelsl ile yap- pacağıııa dıtir kaziyeler yürütüldütii ve 
tığı miilfı.kata geçiyor n Cumhurrelsinin şu maddi kunetlerin kat'l neticeleri doğura • 
sözlerini naklediyor. catı tanaatlertnln körüklendi~ blr durum -

tahkikata el koymuştur. 

lzmir otomatik 
Telefonu Şirketten 
Tesellüm edildi 

cAvrup:ıda bir harbin pek yalanda zu - da bulunuyoruz Bu gibi düşünce ve flklrle
hur edece~nc, ve bundan kaçınılmasına ım re rağmen, mukabil sulh kuvveUerl daha 
kin olınadıfın& inananlardan değilim. Fa - IrudreW olduğu takdirde harbi durdurabl -
kat ':>lz bütün ihtimallere karşı hazırlanı - llrb. 
yoruz. Herhangi bir taarruz, tecavüz vuku- Sulbü kurtarmak için de başka çare yolt-

Tı.mir, 3 (Hususi) - İZmi.r otomatik unda demokrasi mü~elerlmlzl mildafaa- tur. Kuvvetli ve samlml iseniz, sulbü her a
te!cfon şirketinin tese.'1üm muamelesi- ya hazırız. Biz küçük bir ülkeyiz, halkımız man kurtarıtbillrsiniz. 
ni Nafıa Vekaleti da öyle, bkat hiç bir şeyden korımıuyo - Doktor Benes'e en çetin aorgumu soc -

d P ak .. ruz. ııı dum: 
a ına ya m u- 1 _ Alnı"" e .. -ııı .. etıerl meselesi ne a&fha • 

lzın. · Doktor Benes. her -y1 dobra dobra ıöy- _. ~......, · zere ıre gelen .,.. dadır, Almanlar, onlara yapılan tazyiklerin 
· lüyor. Övie teklif tekellüfe ehemmiyet ~e -lstanbul telefoıı aradaki lhtllllrı cloğurdutunu aöyliıyorla.r, 

miı. diı' ru" N ren bir adam değil. iyaz:i ftkrinl:ı?. 

m 
.. .._ Doktor Benese sordum: _ V'•-ım .. esamntze .nre, etaıu-tıer de 

tesse llüm -- il Al d ~· .. - .1 ~ - Çekoslovakya e manya arasın a tam bir mü.sına\ içinde yaşarlar. Tam bir 
melesini tamam münasebetler nasıldır?" Çetoslonkya 1914 kellim matbuı:.t hürriyeti olduğunu dt. söy -
lamış ve raporu· deki Belçitanm vaziyetine düşmek gibi bir Hyebillrlm . 
nu Nafıa Vekale t.ehlikeye marm mudur? Her türlü kanant fiktlyetlerl nar.an it1 -
tine gönderrnit C'.evab verdi: bara alıyoruz. Böyle yapmakta da devam e-
tir. Telefon şirke- - Almanya ile hakikat.en a.nla.ş.ınak Iü - deceğiz. 

zumuna kaU!z. Biz, MHletıer Cemlyetl ve de- - Naziler, Alırumyaya karşı vuku bul& -
tinin tasfiye mu. dokrasl ııe işbirliği politikamıza devam edl - cak bir Sovyct taarruzunda Çekoslovakya -
amelesi de bugün yoruz. Komşularımızla, dostça ve samimi ola- nın, bir hareUt sahası olarak kullanılaca -
ikmal edilmiştir. İstanbul telefon rak anlaşmak, teşriki mesai etmek: istiyo - ğını iddia ediyorlar. Güya, Çekoslovakyada 

Nafıa Veklletl tniidtirii Nityazi ruz. Fakat. ciaJıW işlerimize hiç bir vechlle Rus tayyareleri ve bava meydanları varmlf. 
mfidaha!e mevzu11bahs olamaz. Yalnız, fU- ve bunları dn Rua zablüeri idare ediyor -

fzmır telefon hatlarını genişletmeğe ram nr: At-aba diler ülkeler ~bu politika- mut?" 
k:ırar Yermiştir· Yapılacak ıslahat bil- yı t.aklb edecekler mi?. Biz, işçi .e köylü ol- - SovyeUerlıı ıdltlblı lwneUerlmlzl lda • 
hassa şehkler arası telefonundadır. İz- duğunı ·ız için bir demokrat devlet olarak ka- te ettikleri V'f' ordulanmızda çalıştıkları ld
ırJrin İstanbul, Ankara ve diğer şehir- Iıyoruz. Ne olursa olsun parlmanter de - dlası tamamen asılsızdır, abestir. Böyle bir 
lerle muntazam bir surette konusabil- mokrasimlzden aynlmıyacatız. şey varld değildir. Ve böyle olması lçtn de 

. . . - L---..n.. . • _ - Berltn • Roma mihveri hakkında ne hiç bir ~beb yoktur ve olamaz. 
~es~ ıçın uç JU11o1U1U.U. hır. Kuran-Portor düşünüyorsunuz, merkezi ATI'llpa devletle _ Bizler bepiınls lçclyfz ft)'a pftçtyıs. K6y-
al'!!tı konulacaktır. Bu alet konulduk-! rlnden bazılarınm İtalya w Almanyara kar ıtt kadı:ılarmın çocuklarıyız. Ben bir köJltl 
tan sonı a İzmir, enternasyonal telefon ş gösterd!kleri amlmiyete ae der.atım? çocuğuyum. CUmhurrelai bulunmama raıt -
hattına İstanbul yolile bağlanmış o!a- - Gar!>\ Avrupa. devletten kuvvetli olma- men gene bir köylüyüml 
caktır. lıdır. Ve Avr11paoın küçük devletlertne kar- Benlm sek1z kardeşim vardır. Ertek kar-

t · M · f · B 
1 

k . · şı aıtıka göstermekte devam etmeUdlr. Eğer de,ıertmin lt:lsl şimendifer memuru, açtın -
. zmır- anısa, zmır- a t esrr ve Iz- böyle yap:usa. işler tedricen düzelebillr. Yok, cüsü Ameriks.da işçi, '!ller iti.si de hocadır-

mrr-B··: ··sa muntazam muhavereleri t alaka göstermezse, A'Yr1JPllLlll'll hail neye n.- ıar. Birisi de çiftçidir. Ik1 kız kardetbnin ko-
sisi. ancak bu aletın ilavesınden sonra nr, kim:se bllemn. caıan da çiftçidir. 
rnfmıltfin oldcaktır. İstanbul telefon mç tim.9eye d~an delUtz n herhangi Ben Cumhuriyet sarayında otururken, 
m:.kfürJ Nivazi yakında İstanbula dö- btr millete karşt da. Alet. i1bl kullanılmak, kardeşlerluı köydeki kulübelerinde yaşarlar. 

kt ·• · vasıtacılık etmek ıstemlyocuz. Bu blzlm lçln gayet tabii bir şeydir. Nfte -
nece ı . . - Büyük devletler arasındaki yakınlqma, tim tablne Azasının 7&1181 1çd ft çmçt o -

K 11 d kt beki• 1 anlaşma tt>m:ı.yüllert, Anırpa sulhftne nr - tuııandır.a 
argı ı ar o or ıyor ar ına.k ıçın doğrıı bir baretet mJdlr? oör1ııc'ln be)'all8tı nası1 ı:arşı1anc11! 

Kargı (Hususi) _Uzun zam d b . - Avruoa a\ılhü meselesi taksim edllme- Prag 3 <AA> - Çekoslovak matbuatı, 
.. h 

1 
bul ka an .. a~ erı melidir. Büyük dl!"lletler arasındaır:t anlqma B. Oörlng'ln nutku karşısında soğukkanlılık 

mun a unan za hukumet ı mahallileıtırUmemell. blWd:ı bütibı Avrupa- gbatermettedir 
doktorluğuna henüz kimse tayin t>dilme- ya teşmil edllm~dlr. Sulh bir istikamette Sağ cenah Narodnl Novinl gazetesi dl -
miştir. Bu yüzden çok müşkülat çeken mahallileştlrllmeditl gibi, diğer bir istika - yor ki: 
halk yeni doktorun bir an evvel tayin e· mette ~e terkedilemez. Bugün, hiç bir feYİ Oörlng'in Çekoslovakya,a httab eden IÖZ-
dilmesini beklemektedir. mahalllle,urenıezsinlz. teri hedefini bulamamıştır. Çekoslovakyada 

- Avrup:ıca harb korkulan lzha.r edlll - Alml\n ekalliyetl meselesi, bizim dahlll işi • 
yor. Buna ne dersiniz? ... Sulh hakkında da rnlzdlr. 

Zırva Ali bir adam öldürdü ----~ ·'"'···-~ ... ~-----
Türkiyenin uzun boylu adamı hastanede 

Ömer ayrılırken muharririmize: 

~ cümleden olarak. bu yıl da, Bursa hale edilmezse, h~yvanın telef olm~ına 
' t mektebi meyva fidanlığından el· da sebeb olmaktaaır: ~u na_zarı dikka
' atınud, şeftali, erik. kayısı, kiraz, te alan ziraat muallimimiz, böyle sancılı 
' \'esaire gibi meyvalann yerli ve hayvanların karnını delerek gazı boşalt-
' bi en iyi çe~idlerinden 2080 aşılı fi· mağa ~"olan ve .trok.8..1'. de~en l· 
~ Retlrilmiş, köylüye dağıtılmıştır. Bu utten, koylunun p~le, kalı mıkdarda 
" lllar dikildiği yıldan itibaren meyva satın aldımuf ve koylülere bunun nasıl 
~~kte ve aşı kalemi hususunda da kullandacağmı da öğtttmiştir. Şimdiye 
~rdan istifade edilmektedir. kadar kara sığırlarda pek fazla görülen 

İzmir • (Hususi) - Bugün Çukurçeş
mede bir sinayet oldu. Sarhoş olan Zır
va Ali adında biri arkadaşı Mustafayı 
bıçakla kalbinden yarabyarak öldürdü, 
kendisi de yaralandı. 

---········-· 
ve her yıl birçok hayvanı telef eden bu 
hastalığın da bu wretle önüne geçil
miştir. 

'I'ürkiyenin eıa uzun boylu adanu, he
nüz 17 yaşında bulunmasına rağmen 2 
metre 22 santim boyunda ve 127 kilo sik
letinde olan Bıleciğ;n Abbas1ık köyün -
den Ömer Özkan sıhhi vaziyetinin tesbiti 
için Cerrahpaşa hastanesine yatırılmış 

ve müşahede altına alınmıştır. 

- Siz gazeteciler gahba hep Cağaloğ
lu denen yerde biılunuyorsunuz; bir iki 
güne kadar çıkacağım. gelip sizi düW • 
nınızda bulacağım. 

Diye yepılan ziyareti iade edeceğini 
söylemiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kiı 
Dün kE>ndisini ziyaret eden muharri -

rimizc Ömer: \ 
- Burada çok rahatını. Bana hepsi iyi 

bakıyorlar. Hiç bir hastalığım yok ama 
bir yol da doktorlukça gözden geçirecek
lermiş. 

Ömerin sıhhi vaziyeüne gelince ken • 
disini muayene eden doktör ve müte • 
hassıslar: 

....... 11 
~ nsan Bey geçenlerde 

i:a.ıetede okwıuqtum. ·• 
.. • A vrupada, bir tiyatroda 

komedi oynanırken .•• 

••• Artirilerd~n biri, halkı 
kızdıracak biı' nükte yapmış, 
bfrkaç kiş& sahneye fırlayıp 

lll\'allı komili döwmüşler. 

Hasan Bey - Bizim rah
metli Kel Hasanın. saluıeye 

süpürge sopa&le niçin çıktı

ğını §imdi daha f1i anlıyo
TUDL 

Demiş ve müteakiben (Son Posta) daki 
r~smini görerek~ 

- Siz gazeteciler ne iyi insanlarsınız, 
buralarda bile insanı arayıp bularak hal, 
hatır soruyorsunuz. 

Diye ilave e1miştir. 
Ömer Özkana hastane karyolalarından 

ilcisi uçuca konulmak suretile yatacak 
yer temin edilmıştir. 

Giydirilen en büy~k entari diz kapak -
larmdan yukarıda kalmış, hırkanın kolla
n da atlet fanilaları gibi ancak dirsekle
rine kadar gelebilmişUr. 

- cÖıner hasta değildir, fakat fiziyolo
jik bakımdan tabii lıir teşekkül de de -
ğildir. Her cihetten muayene ve tedkikat 
yapıyoruz, dde edeceğimiz dökümanlara 
göre kat'i raporumuzu bir kaç güne ka
dar vereceğız• demişlerdir. 

Adliye encümeni 
JJlazbala muharriri 
Ankara 3 (Hususi) - Adliye encüme

ni bugün Parti grupundan sonra top • 
landı. Encümen mazbata muharriri Müm
taz Parti umum idare heyeti bü -
rolarında fazia meşgul olduğundan maz
bata muharrirliğinden çekildi. Yerine 
SaWı Yargı (Kocaeli) seçildi. 



ı- Hadiseler Karşısında _ı 

KOV AS 
EVVELCE: 
Üç ynşındaki çocuğu babası dövmüştü. 

Konu komşu sordular: 
- Neye dövdünüz? 
- Bir kabahat yaptı .. 

den azarlannuş, bu yüzden dayak ye
mişti. 

• BUGÜN: 
Üç yaşındaki çocuğu babası acmnü§tü. 

- Bir kabahat Dll yaptı, kabahan ne· Konu komşu sordular: 
- Neye dövdünüz? dir~ 

- Ne olacak, çocuk ne kabahat işler - Bır kabahat yaptı da .. 
Bu sefer konu komşu: ki ... 

Herkes bir Of!Y söyledi: 
- Pantalonunu mu kirletti? 
- Dilini mı çıkardı? 
- Fena bir söz mü söyledi? 
- Reçel kavanozundan reçel mi aldı? 
-· Bardak rm kırdı? 

- ~:.r kabahat mı yaptı, kabahatı ne
dir? demediler .. sordular: 

- Vah vah vah .. bADgi arkada$1nı öl-
dürdü? 

- Tabancayla mı öldürdü? 
- Bıçakla mı vurdu? 

- F.Jine kalem alıp duvarları mı bo-
- Aleti cerh bulundu mu? 
- İş adliyeye intikal etti mi? 

yadı? 

- Komşunun çocuğunun saçını mı 

çekti? 
- :Babasının kitablarını mı karıştırdı? 

- YPmiş y yeceğim diye mi tutturdu? 
- Birisinden bir şey mi istedı? 
İşte bu kadar ve çocuğun kabahatı 

bunlardan biri değilse cteki idi. Bu yüz-

- Neresinden vurmuş? 
- Sebcb ne imiş? 

• 
On üç yaşında bir çocuğun arkadaşım 

bıçakla öldürdüğünü gazetelerde oku· 
duktan sonra böyle düşünmekte hakkım 
yok mu? 1smct Hultisi 

unl3n bly r mu idin:z? =ı 
Herkesin can attığı tehlikeli 

bir meslek 
Ytik'ek bina yapmak 

Amerikaıılar1:1 icadı değildir 
Dünyanın muh- Amerikada yük-

telif tütün rejile- sek katlı binalar 
rinde tecrübe rne- yapmak nüfus ke-
murları vardır. safetjnin bir zaru-
Bunlann vazifesi, retidir. Çünkü mo-
yeni tütün har- dern şehircilik, ka-
manlarmdan ya-) sabnlan dağıtmayı 
pılmış olan siga. : : • değil, toplamayı 

raları içmek, eski e m r e t m e k t e-
harrnanlarla mukayese etmek ve aldık- 1 d:r. Kırk, elli katlı 
lan içim neticeleri hakkında fikirlerini bina yapmanın Amerikaiılara mahsus 
söylemektir. Bu iş, sıhhate dokunur bir bir adet olduğunu sanmak hatadır. Eski 
mrıhiyettedir. Çünkü bu memurlar sık Romalılar zn.manında eflake ser çeken 1 

sık hasta olmaktadırlar. Buna rağmen l.ı nalar yapmak usulü vardL Nitekim • 
bu vazifeye talih o!anlann sayısı eksil- son zamanda Arabistanın pek az tanın-
mek şöyle dursun, mütemadiyen art- 1 mış hir mıntakası olan Hodrenut'u dola
maktadır. Sebebine gelince; bunu henüz şan hır Alman seyyah eırada da seki 

izah edebilen yoktur. on katlı binalar görm~ştür. Fakat b~ 
* mıntaka sakinleri, bu binaları niçin böy-

lnsan derİSİ00 köpek derİSİ le yapmışlardır Avrupalı seyyah, aklına 
aşılayan Çinliler tabii olarak gelen bu suale bir cevab bu

lamamıştır. 
Çinde öyle bir 

san'at erbabı var
dır ki kanun bun
ları şiddetle takib 
eder. Fakat pek 
ender olarak suç~ 

luları eline geçi· 
rebilir. Bunlar, in
san derisine kö
pek derisi aşılayan 
tuhaf bir !lan atın müntesib1eridir. Çinli· 
ler, hayvan şeklinde insan hareketleri 
yapan mahlôklardan çok hoşlandıkları 

için Çin sirkleri bu kabil numaraları ya-

pabilecek kimselere çok para verirler. 
Halkın bu rağbeti, bir takım kurnaz mu
tatabbtblere, insan derisi üzerine köpek 
derisini aşılamak fikrini vermiştir. Bu 
iş, çok zahmetli ve ıztırablı olduğu için 
pek yavaş yapılır ve dedsinin üzerine 
köpek derisi aşılatmak istiyen adamın 

bir ufak derisi kaldınlır, yerine köpeğin 
o büyüklükte bir nıikdar derisi dikilir. 
O aşı y~ri iyi olunca diğer noktaların a
şısı yapılır ve bövlece bir insan bir . . , 
müddet sonra köpek derisi giyinmiş bir 
halde meydana çıkar. 

Acaba hangisinden 
Ayrılayım? 

H. M. Gökhan iınzasile mektub 
yazan okuyucum, Anadoluda bil -
yümüş oldukça münevver bir genç -
tir. Ailesi onun tahsiline ve terbi • 
yesinP fazla ihtimam göstermişler. 

tahsilini bitirdiği ı.aman da kendi -
sini nişanlamı~lar. Okuyucum ni -
şanJandıktan birkaç ay sonra İstan
bula gelmiş ve epey müddettir İs -

· tanbulda imiş. İlk zamanlarda anne
sinden, babasından ve nişanlısından 
uzak ya~amak onun hoşuna gitmi -
yormuş. Bi!ahare bazı ailelerle ta -
nışmış. Ge.cç kızlar görmüş ve bun
lardan birini sevıneğe başlamış. Genç 
kız da bu sevgiye karşı pek Hlkayd 
kalmamış. 

Okuyucum soruyor: 
- Nişanlımdan mı ayrılayım, yok

sa sevgilimden mi? 

* Kıı::aca .. unu söylemek isterim: 
Nişdnhndcın ayrılma! Bir kere dü -
şün .. senin nişanlın sana bağlanmış, 
seni lıekliyor. Senelerin kuvvetlen -
dirdiği bu bai!ı kırmakla fena ha -
reket etmiş olmaz mısın? Sonra ta -

mştığ!n genç kıza karşı olan sevgin 
acaba gcçic~ bir sevgi değil midir? 
Yarın bir başkasını da seversen ne 
olacak? En iyisi sevgiyi falan bir ya
na bırak:p nişanlına dönmen ve o -
nun!a güzel bir yuva kurmandır· 

* 11. Ag. imzasile mektub yazan o -
kuyurunıa: 

Oğlum, mektubunun aynen neş -
rini istiyorsun ama.. eğer o mek • 
t.ub aynen neşredilirse senin ayrıl -
mr.k üzere olduğun karın senClen ay
rılmak ç<>relerini değil, bilakis tek 
seni zar:ıra sokmak için ayrılmamak 
yollarını arıyacaktır. Niçin ayrılmak ıı 
istediğinizi bilmediğim için bu hu -
susta bir şey söyliyemem. Yalnız 

tekrar evlenmek meselesine gelince, 
o meselede düşüncelerin biraz hata
lıdır. 

Hiç b!r erkek, hiç bir zaman ka -
dını parası için almamalı ve ben 
zcn-r}n kadın isterim gibi bir arzu 
r;fi~termE:rr'.elidir. 

Ka:·. koca arasında bir tarafın pa
ralı Cliğer tarafın parasız olması an
Jaşm<ıyı değil, anlaşmamayı tevlid e
tler. 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Örgü ceket 

r.I.ırt 4 

Dünyad ta z·m e ilen 
en garib vasiyetnameler 
"Beş milyonluk serveliıni sevgiıi karıma bırakıyoruJJ!• 

Fakat hergün şahidler önünde beş sigara içecekrt 

"Belediyeye 500,000 dolar hediye ediyorum. Ancak belediJ8 

meclisi içtimalarma bir maymun sokulması şartile I ,, 
GeçPn gün bir Avrupa gazetesinde J 

§U fıkra gözümüze ilişti: 
Gent bir 1nıiliz üç ınilyonluk 

mirasından vazgeçiyor-. 
Nevyork 22 Şubat - 4 Şubat tari • 

hinde Nouvelles Orleans'da Edwin Le· 
vis adında bir İngiliz ölmüştür. Bırak -
tığı vasiyetnamede üç milyon frank ka 
dar olan servetini on üç yaşındaki oğ • 
lu Herbert'e bağışlamıştır. Fakat bir 
şartla: Herbert hemen Londraya gide
cek ve sinni rüşde varıncaya kadar bu 
~ehirde ikamet edecektir . 

KAN~DA 

~EUİR ME(LİSt 

Hcrb<?rt'e babasının vasiyetnamesi 
tebliğ E'dilmiş. Fakat delikanlı notere 
demiştir ki: 

.~eyazaır. Üstü nıyanJa işlenrnıştır. c- Benim çok sevdiğim bir köpe -
Düğmeler de siyah yünden yapılmıştır. ğim ile üç tavuğum var. Bunlan ben 
:aka.sının, kollannın kenan kroşe, di - büyütti:m. Onları bırakıp da Londraya 
ger taraflar şişle örülmüştür. Çizgili her gitmem. Milyonlar beni hiç al8kadar 
hangi bir örgü olabilir. etmez ... • 

Spor rop manto 

Kızıl yünlüden spor rob • manto. 0-
!l'luzlarıı:ıda ensiz bir robası var. Yakasız, 
scntürü kendi kumaşından. 

Her kadın bilmelidir: 

Bu havadis üzerine hatınmıza şiın
diye kadar tanzim edilmiş olan garib 
vasiyetııa.'lleler geldi. Bazıları insanın 
aklma durgunluk verecek derecede ga
rib olan bu vasiyetnameleri (Son Pos
ta) okuyucularına sunuyoruz: 

* ~amnel Br~_tt .. adın~~ b.~ a~ deh- bırakmış. Sonra hemen so~ağa çı~ 
§~~lı surette tutune duşkun.ınuş. Ak - ve rastgeldiji adamlara isım ve b et 
sılık bu ya, kansı da o nisbette tütüne yellerini sormuş. İlk iki adam red r 
düşman imiş... 1911 senesinde Sarnuel vabı vermişler. Üçüncüsü bir ÇOC~ 
ağır bir surette hastalanmış. Hemen miş. Gülerek cevab vermiş. ~ 
noteri ç:ığırıp bir vasiyetname tanzim Yeff Smith hemen odasına Ç t' 
etmiş. Vasiyetnamenin tek bir madde- Çocuğun ismini ilave ederek vıısiYe 
si varm1ş: Beş milyonluk servetini sev- nan1esini tamamlamış ... 
gili kansına bırakıyormuş. Fakat bir * p 
şartla: _Herg~n şahidler huzurunda beş t 913 ser.esi ilkbahann~a Fr•~.,ıır 
aded sıgara ıçectk... Cote d'Azur'da bir otomobıl kazası r/-* ku buluyor. Kaliforniah milY

0 ~ 
lngiltercde Cumberland kontluğun- Charles Fair ile k&.rısı ölürler· Ne çoC ~ 

da Easthsicld şehrinde ikamet eyle - ve ne de akrabaları varmış.Uııılt , 
~~~tc o~a.n ihtiyar bi~ ~a~ın çok sev- akrabaları miraslarına korunak ~efJI' 
dıgı ked.izınc 1200 İngılız lırası bırak - ler. Madamın akrabaları mösyönii1l ~ı 
mış. Parnn:n idaresini köy papazına evvel öldüğünü iddia ederJer. f .. c,~ 
havale etmiş. Kadının üç varisi var - bu iddianın isbatı lazım gelir. Jır<o:~ 
mış· Se!"Vetini bunlara ancak kedinin Fair'in taraftarları evvela kadınıfl 1 • 
ölümünden sonra bırakmağı kararlaş- düğünü ileri sürerler· Araya avıılt~ 
tırmışhr. lar girer. Dava Amerika görül?'er · 

* imiş. Ölülerin başlarının gönderilt11 
At yarışlarına çok meraklı bir adam si Fransız adliyesinden taleb ed fi' 

olan Y. W. Wild vasiyetnamesinde: Na • Fransız adliyesi talebi reddeder 'Ve ıf 
§lnın yakılmasını ve kül!erinin Haydock ir ailesinin muazzam serveti bÖ} 
Park yarış meydanına dökülmesini is· kimseye kalmaz. 
temiş ve istediği de yapılmıştır. * tf * Avustralyada büyük bir şehirOet r 

Edouard Mac Pherson adında bir sa- lediye meclis azasından Y. Speuce ' 
nayi adamı milyoner olmuş. Bu adam dında bir adam bir sene intihab ~,,ı 
diri diri gömülmekten son derece kor- mcz. Bundnn büyük bir iğbirar dıl J 
karmış. 1932 senesinde bir vasiyetna- ve bir vasiyetname tanzim eder.~ 
me t~nzim ~tınlıj .. va~iyetnamesi . ~ırf cBcn ölü .. rscm ve ölümüm :sır d'if 
suretı defnıne daırmış. Tabutun ıçıne belediyerle aza bulunmazsam, be1~l 

Beyaz veya açık renk kumaşlardan hususi tertibat koydurmuş. Bu terti - meclisiO:n ilk yapacak olduğu ıçtı 11 ' 

bat elektrik ile müteharrik imdad i - da salo_ııa büyük bir maymun sO~f 
şaretleıi imi~. Oksijen çıkaran iki ma- masını vasiyet ederim. Şehre sO ı/ 
kine birkrı~ gün müddetle mezarına da dolar bırak!yorum. Fakat bu şstt1111 

ütü yanığı nasıl çıknnlır? 

Ütü yanığından maksad, tabii yalnız 

fazla kızgın ütünün sarartması veya kah
verengıleştirmcsidir. Bundan daha çok 
yanan bir kumaştan yanık lekesi çıkarı
lamaz. Çünkü esasen o kısım ergcç deli-
nir. 

Ütünün yalnız sararttığı, kahverengi
leştirdiği çamaşırlnrsa bilakis pek kolay 
temizlenebilir. Temiz bir tabağa aleHide 
soğuk su koyunuz. İçine bol (borat dö 

sud) katınız. Çamaşırın yanan yerini bu 
suya batırıp, leke tamamile çıkıncıya ka
dar bırakınız. Sonra soğuk su ile çalka
layınız. İyice kurumadan ütülememeyi 
de unutmayınız. 

ima taze hava verecekmiş. Üç gün müd hakkuku kaydile.• __!!;/ 
detle mezar kapanmıyacak ve üç uşak ~:-:----- o• 
onu bekliyec.ek, uyanacak olduğu tak- Mıllı bayran:larda Çamlıca 
dirde u~akların her biri 5,000 dolar a- mazot yakılacak şeV 
lacakmış. Servetinin mütebakisini ye- Milli bayramlarda Çamhcada yBP

1!f. 
ğeninc bırakmış. 1933 senesinde adam- tenvırat için belediye !en heyeti '11'.,_,1> 
cağız ölmii§, dediği yapılmış, fakat şubesi bir proje hazırlamış ve Jl'l' , ,, 
kendisi uyanmamış... vermiştir. Projede Çamlıca'"• bı • ~dıl' * inşa edilmesi ve içine de mazot d t1l 

Atlanta şehri sakinlerinden Yeff rulması istenmekte, ba~ram gürılt .19'1 
Smith öldükten sonra servetini kime mazot ateşlenmek surctile tenvirDl~ıe ' 
bırakacafö hakkmda büyük bir tered • lacağı !lnve olunmaktadır. Proje ~ 

1 

düd içindeymiş· Vasiyetnamesini tan - diye reisliği tarafından tedkik oıuıı 
zim etmiş ve son satırını beyaz olarak tadır. 

Bacalısızın maskaralıkları : 

d 



Mart 'S-OM •OST'A 

İstanbul hapishanesi yıkılırken 
-

Zindanların tarihi 
Meşhur Bekirağa bölüğüne niçin ve 
ne zaman (Bekir ağa) bölü~ü <lenildi? 

Yazan: Naci Sadullah 

" Hatayda Arab yoktur 
bunlar 

Eski Suriye Medlsl 
Arablaşmış Reısı Subhi aevın 

mUhlm beranab 
Türklerdir ,,l!::::====~ 
Subhi Beyin sözleri · Şam mehafilinde heyecan 
uyandırdı. Buna rajmen hakikatin dofnılufua 

teslim eden Arablar yok dejildir. 



• ı • Son t' osta,. nm 

ı Hi·~a,.'"Qııll".ı;;;.-. -
• Çanakkale boğan bir den.iz ı.amtnt 

id.aha görmeye haurlanıyordu. 
(Lizandros) Lapsekide yatan iki yüz 

gemisine göz gezdırdi, sabahın ilk ve 
pembe ışıklarındaki bu görünüş muhte
~emdi, !akat onu gururJandırı:w.yordu 

- Vira demir! 
Kumandasuu verdi ve amiral gemlsl

nin k1ç kasarasında dimdik durdu. 
(Atina) lılann yüz seksen gemisi (E

gos Potamos) önünde demirliydi Onlar 
da erkenden harbe htızırlandılair. açıı. 
dılar. 

İki donnnma karşılaştı. 
(İ'ip:ırta; kumandanlan Li.zandrosa 

ktzı) orlardı: 
- Beşinci gün oluyor ki böyle birbiri

mize meydan okuyoruz, fakat dövüşmü
yoru~ (Atina) lılar yüz buluyorlar. Bu· 
gün de hiçbir şey yapmadan (Lipseki) ye 
döner-..ck ayıbdır. 

(Lizandros) f'.ert bir sesle. kim bilir 
kaçıncı defa olarak şu sözü söyledi: 

- Kurnazlıkla yiğilliği birlqtirmaniıı 
yolunu bilmelidir. 

Fakat kurnazlık nerede? Ne zaman 
kendini gösterecek? 

Dört yüze yakın harb gemisi saatlerce 
karışı karşıya tiurdular. Boynuzlanru 
göstererek her biri diğednin saldırmasını 
bcldıycn iki 9ra boğalar gibiydi 
Atmalılar akşama doğru sancağa dön

düler. Mavi denizin küçük dalgalarını 

yararak gıttiler. Kürekler suya dalıp çık
tıkc;a denize sürünerek uç.an kocaman 
gövdeli kısa knnadlı turna sürüsünü an
dırıyorlardı. 

(Lizandros) \iç gemi ayırdı ve bunla
nn b'.rincis.ine cmır verdi: 

- Düşmanın a!'kasından git. (Atina)· 
hlar gemilerinden karaya çıktıklan 7.a• 

ınan bir mızrağın ucuna kalkan asarak 
provadan sarkıt! 

Beklenen ışaret göründü. Lizandros 
haykırdı: 

- Son hızla, ileri! 
(Atına) lılann bir kısmı yiyecek bul

mak için etrafa öağıhyorlar, bir kısmı 
da çitte ate~er yakarak çorbalannı pişi· 
riyorlardı. Çadırlarında uyuyanlar bile 
vardı. 

(İsparta) donanması görünür görün
mez bir telaş başladL General (Konon) 
kumandalar veriyor; zabitleri sağa sola 
k~ruyor; oskerlen gemilere bindir
meye çalışıyordu. 

(İsparta) :ııar boş gemilerin içine al· 
lıyorlar, .küreklerim kırıyorlardL Dolu
ların üstüne gemilerin üçü dördü bird~ 
saldırıyor; kısa bir savaştan sonra onla
n da ıçindekilerlc beraber ele geçiriyor
lardı. Denize dökiıltnler, kıyıya kaçan
lar, ümidsizce ve çılgın gibi dövüşenler 
birbirine ka~şıyordu. 

(Atina) amirali ancak sekiz gemi ile 

kaçabilmişti. (Lizandros) yüz yetmiı ild 
gemi ve üç bin esır almıştı. Kendisile 
blrlikt.e ha~beden diğer tehirlere sordu: 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 81 
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Lizandroa ayağa kalktı w lflLm.nıgtı nu masanın üstune mırarak bağırdı 

- Bunlan ne yapalım? J rın, (Aristofan) ve (Öripid) lerin güzel 
- Onlar bizi esir etmiş olsalardı sağ vatanı bir mezarlık haline geliyor; on· 

ellerimizin bq parmaklarını kesecek· lann torunlan yerlerde süriinüyorlarcll. 
lerdL (İsparta), (Korint) ve (Tep) lilerin ta-

(Lızandros) üç bin esiri boğazlattı. rafında flivtalann zafer sesleri yükse-
Kurtulan gemilerden biri (Pirea) ya liyordu. (Lizandros} la arkadaşları baş-

geldi Fena haber her tarafa yayıldı. larma zafer taçlan koymuşlar, Atinanm 
Atina bütün silahlarını, hatta Umldlnl halim bir traJedinin so.n perdesi imiş gi· 

kaybetmiş, çıplak bir adam gibiydl bi seyrediyorlardı. 
Kımse uyumuyordu. Hepsi de öldilrü- (Lizandros), arkadaşlarmı darıllıı ak 

lecek, yahud, hayvanlar gibi, sürü halin- istemiyordu. (Atina) ya acımakla bera· 
de satılacaklardL ber kendi tarafında olanların hepsinin * hoşuna gidecek bir karara bağlamak ~ 

İki yüz düşman gemisi (Pirea) önün- tiyordu: 

de demirledi. - (Teramenis) le yaptığım anlaşmayı 
(İsparta) kralı (Akademos) bahçesi ö- bozuyorum. Yeniden konu~abiliriz. 

nünde ordusunu hazırlamıştı. Konuşmalar gıttıkçe ateşlendi. (Tep)· 
(Atina) ya her taraftan serseriler, iş- Iilerle (Korint) mer kararlarından dön

sizler, yabancılar doluyordu. l3unlan müyorlardı. 
(Lizandros) gönderiyor: 

- Yiyeceklerinin bitmesi için Atina
nın mümkün olduğu kadar kalabalık ol
ması !hım. Aç kalınca her dediğimizi 
yapacaklardır. Dövüşmeye değmez. 

Dıyordu. 

Atinada hergün açlıktan birçok kişi 
ölüyordu. 

(Terarnenis) kararını halka bildirdi: 

- Uyuşmaktan başka çare yoktur. 
Uyuştular: Atinalılar, (Pirea) ve Ati-

nadaki duvarları yıkacaklardı. Harb ge
milerini teslim edecekler, sürgünleri ge-

ri çağıracaklar, (Atikya) dışarısındaki 

yerlerden ,vazgeçecekler, İspartn it1t.faı

Yemek zamanı gelmıştL Generaller, 
açlıktan ölen (Atina) nın karşısında zen
gin bir sofraya oturdular. 
Şarablar bol bol içiliyordu. 
(Lir) ler, (flavta) lar çalınıyor; bir 

koro, en meşhur Atina şairlerinin şarkı
larını söylüyordu. 

Bu sesler (Akademos) bahçesinin ö
nünden (Akropol) a doğru dalga dalga 
yükseliyor; can çekişen (Atina) nın ha
lıni daha acıklı gösteren bir çerçeve örü
yordu. 

Koro durdu. 

Dağınık saçlı, gözleri yaşlı bir adam, 
ilerledi. Elindeki (lir) i oyluğuna daya-

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dlf
teri, bademcik:, kızamık, enfloenza. ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları. iltihab 

yapan diş eUerile köklerinden mide hum

ması. apandisit, nevresteni, sıtma ve ro

matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vü

cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - lilakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati

nizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobla:-ı imha ederek di~ 
lerinizi korumuş olursunuz. 
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Bütün tehlikelere karşı sıhhatiniz~ 
~ ' • .,. • • ' • • • ' • • • L • • • ı • • ~· • ' o." ' • • ~ 

1 tstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 
Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat thaıe güJSil 

Cinsi kalem Lira Kuruş Lira Kuruş ./ 

Defatir ve evra- 27 1370. 00 102 75 11{3/938 Cll' 
kı matbua ma saat 15 de 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Taşra Vakıflar İdarelerine lüzumu ol~ 
yukarıda cins ve mikdarı ynz.ılı defatir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konıı 
muştur. İhalesi yukarıda :azılı gün ve saatte. Başm~düriyet binasın~lıri it~ 
misyonda yapılacaktır. Numune ve şartnamesı hergun Levazım kalemmde 8 
rülebilir. (996) 

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

Baş, diş, nezle, grip, ron.atizma ve bütün ağrıların.zı derhal 
keser. icabında günde Uç kaşe alrnabilir. 

kma gireceklerdi. dı. Cılız parmakların dolaştığı tellerden, - (Atina) lı mı? sanın üstüne vurarak bağırdı: 

- Böyle bir şairi yetiştiren iclıif fil' 
lamaz! 

(Tep) ve (Korent) liler (Lizandros) a 
kızmışlardı: 

- (Atina) yıkılmalıdır. (Atina) lılar 

pazarlarda satılmalıdır. (Atina) nın bü
tün topraklan otlak haline getirilmeli
ciir. Biz bu anlaşmayı kabul etnıiy~ruz. 

(Atina) lılar duvarları yıkıyorlar, ge
milerini yakıyorlardı. Açlıktan ölenler 
yer yer yatıyorlar, bunlann başlannda 
iskelet ~aline gelmiş olan zavallılar hıç· 
kırıyorlardı. (Fidyas) ların, (Platon) la-

imltiler ve hıçkınklar çıktı. Bunlar tel - Evet... Bir meyhanecinin oğlu ... 
değil, Atinada ıztırab çekenlerin ruhla- Dört sene evvel (Makedonya) kralı (Ar-
rıydı. kelaos) un sarayında azgın köpekler par· Hiç kimse: 

Gözleri yaşlı .adam ağzını açtı. Yan1k çaladı. 

bir sesle güzel parçalar söylemeye baş- - Hatırlıyorum. 
ladt. Dağınık saçlı adam (Orest) trajedisin- DiyemedL Atina kurtuldu. 

- Hayır! 

Ortalıkta derin bir sessizlık vardı. den bir parçayı) haykırıyordu: 
(Lizandros) arkasında duran birine cEy (Agamemnon) un kızı! lşte ben 

sordu: faklr kulübene kadar geldim!. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Korku 
- Bu parça kimindir? Şarkı bitince (Lizandros) başını kal- Yaza:ı: Sal4haddin t~ 
- (Öripid) in... dırdı. Ayağa kalktı ve yumruğunu ma- ;/ 

ca'<: Amerikalıların yaptığı gibi istifade rı~mayı her bakımdan müreccah görü- tecrübesiz kalbinin bütün bu darbe!~ 
edeceğon· yordu. Onun yaradılışında bir kadın. ne kadar hırpalandığını anlıyor ve 

Bir Genç Kızın Romanı 
Fakat bu diyarlardan büsbütün ayrıl- fena fikirlerle olmasa da gene hafiflik- hak veriyordu. 

madan, bir kt!re daha parlak güneş gör- le hir skandal çıkarabilir, °Fuadı müş- Evet, onun hakkı vardı: Bir tarsf~ 
mck, son bir kere daha, içimde o nefret kü! b:r v~ziyete sokabilirdi; bundan kendisine yazarak ondan sevgi dil~ 
ettiğim hastcl duyguyu duymak, bir ke- başka, Lu!:iyi Selmaya karşı bir silah ke!'l, bir taraftan da senelerdenbef1 sf1' 

Muazzez Tahsin Berkan.:! re daha seni öpmek, senl sevmek için olarak kulfanmak da kabildi. Fakat, ra'1er y3şadığı. bir kadınla kolkoltı i' 
istcnbu!a gideceğim. eski metresi İ.;tanbula ayak basınca, kaklarda dolaşmak te'lifi kabil ııaret<tp 

Bunu söylemek pek kolaydı, fakatj lamait içi:ı bir iki kere okumağa mec - Kı1çük spartımanımızın sıcak oda- Fuad, düşüncesinin bu ikinci kısmını ler mi idi? Şimdiye kadar nasıl oluP 
nasıl? ,I •tr oldu: smdan uzak diyarlara biraz nefes gö- çok çirkin buldu: vaziyetin bu yüzünü görememişti~ ,-

Evve13, yazdığı mektuba rağmeıı « Sevgilim;. tiirmek istiyorum. - Derin bağlarla kendisine bağlı ol- Demek ki, başkalarına aid işieJ1 il' 
Selmanm ccvab vermeyişini mühimse- c Seni severken başka birisile, sev - Bu vesile: ile, orada bıraktığım eşya, duğum kiiçük ve temiz Selmacığıma ince teferrüatma kadar kavrıyarak ~~ 
~iyo.~u.ş görüne~k ~~r ~ gi- mediğim _ve sevemiyeceğim bir ~damla çamaşır, elbise vesair ufak tef eğimi de karşı böyle pazarlıklı düşüncelerle şan- h~k~e. eder, en ufak bir psikoı::,_, 
bı kutupru:.neye gıtmegı duşundu; fa- evleneccgi:n. Böyle yapmak lazımdı; 1 almış olurum. tajlar yaprr.ak bana yakışır mı? Hayır, h(!dıseyı derinleştirerek bundan l'fl ,. 
kat bu asıl kendisi için büyük bir iş - çUnkü senin benden yavaş yavaş uzak- Seni içimin bütün ateşile öperim sev- onun böyle dolambach yollardan değil, Iar çıkarırkeıı, kendisini alakad~~~ 
kcnce olacakb. Onu bu kadar severken laşmaktA oJdı.:gunu görüyordum. Sen gilim•. doğrudan doğruya kendi arzusile bana den hayati bir mesele üzerinde ŞH"'" 
kcndisind~n uzak, iıişilmiyecek kadar kPrıdinden kat k:ıt küçük bir kıza aşık Fuad, Lusinin ~ksantrik ve acaib hal- gelmesini istiyorum. bir çocuk gibi bocalıyordu. ııııt 
uzak görmeğe nasıl tahammül edecek- olarak romantik duygulara kapıldın. ler•ne alışkın olduğu halde bu son ha- 'işte bunun için Lusi ile sık sık orta- Fakat hayır, kendisinin ve Se}.ı11~il' 
ti? . Benim sana olan sevgimde ise, daha· reketine şa..<:maktan kendini alamamış- lıkta do!aşmaktan, hele $elmanın ken- saadeti mevzuubahs olurken böyl~ :,e-

Selmay: kıskandırmak çaresıne baş ziyade et ve zevk çeşnisi var. Fakat bu- 1ı. Yiyan:ılı kadın, hele münasebetleri- dilerini görebileceği yerlere gitmekten tereddid bir vaziyette uzaktan bır ,:J' 
vurmak iste~i.; f~kat bu da birincisin- r.unla seni yalnız zevkim için seviyo- nir son ~ylan~da büsbütün maddil~şe- ict!nab ~etti, fakat aldığı bütün tedbir- yirci gibi ~~kamazdı. Bu anıaşanıs:~ 
den kolay degıldı. Onu severken ve her rum sanma yavrum. Aldanırsın. Benim re.~ onda yalnız zevk ve para aradıgını lere ragrnen. genç kızın bundan haber- lık komedmne, her ne pahasına 0 

zaman onu düşünürken, başka bir aile sana karşı olan duygumda şarkın gü- bilmiyor değildi. dar olmsına mani olamadığını, halasın- olstın, nihayet vermek lazımdı· tel' 
kadmile nasıl münasebet peyda edebi- neş ve sıcnğının kaynattığı sıcak bir şef- O ha~de bu cson defa görüşmek ma- dan gelen mektubdan anlamıştı. Ancak bu sefer Selmaya yaztO~tJl" 
lird:? Alelade kadınlara gelince, onlar- kat da vardı. İşte bunu anladığım gün salı•, -0lsa ol::;a giderken beraberinde Talihin bu ne garib cilvesiydi... İki vakit kaybetmek çocukca bir şeY ~,rŞı 
la Selmanın veynhud onu tanıyanların senden, şarktan, güneş ve sıcaktan Viyan.aya götürmediği birçok kıymetli akraba çocuğu birbirlerine bu kadar du; onu gidip görmek, onunla fJldJ. 
kendisini görebileceği bir ):ere gitme- kaçtım. Canım hi~ de, senin başka bir eş~;asmı gelip almak için bir vesileden yakmke:ı ve birbirlerini bu kadar çok kaışıya konuşmak ve anla~mak ıaıı çt' 
sine i!11k5n var mıydı? kadını se\·ciiğıni görerek üzülmek ve ba~ka ı,;r şey olamazdı. Öyle iken, Fu- severken knrşılarına çıkan böyle ehem- Selmanın ebediyen Fuaddan .Y~z (.O' 

İ~te tam bu sııada, eski metresi Lu- ai='?arnak ıst~miyordu. Bunda çok isabet,nd, hak'kntte fena yürekli olmıyan Lu- m:yetsiz sebebler birleşmelerine mani virmesine imkan yoktu. Onu gıdı~ 
si':len b!r rncktub aldL Genç kadın, bu etmişim; bedbnhtlık kapısından içeri- sin"n bu seyahatine memnun olmaktan oluyor \'e yollarını hergün biraz daha rüp Luside:ı, onunla geçen bayatı ııet 
mPktubunda, Zt!ngin bir Amerikalı ile ye J!frmede:ı eşi 1.inden geri dönerek ]kendini alamıyor ve birkaç sene bera- uzaklaştırıyordu. kP.ndisine bahsedecek ve bunun _ıB"' 
nişanlanmak üzere olduğunu bildiri - kendimi kurtardım. her yaşadığı bir kadınla dost olmaktan Bu son hadise Fuada çok tesir etmiş- hangi bir erkeğin başından geçe~9oı· 
yordu. Fm~~. bu biraz eksantrik, biraz Bundan sonrn Amerf'kada yaşıyaca- kendini alamıyor ve birkaç sene bera- tL O vakte kadar Selmayı inadcı bir la.ie bir vak'adan başka bir şey 0 

-1-tubuıı kasdettiji manayı an- ğım. Zengin kocamın servetinden, an- beı- yqadJtı bir bclınla do8t olarak ay- küçük kız gibi görürken, §imdi onun ğına genç kızı inandıracaktı. -' ~ 
- Arlcal 
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'ifşa eden idam olunur!·,, 
Herb sanayi caA•l•n ara•ındeki. mücadele 

·-

Rusyada siyaset ve ilim 
adamlarının muhakemesi 

~ra\'eski kısık bir ıeıle: "Olanda sizi ıcvmeğe başladığa ııündenberi kendisinden 
tklenmiyen ilk hataya düşmüş bulunuyor. Danzig'de elde ettiğimiz planlan 

(Bqtaf'afı J ind ıayfada) Mahkeme reisi, bu şahsiyetin isminin 
Dünkü celsede kendisine isnad edilen ortaya atılmamasına karar vermiştir. Bu 

bütün suçları reddetmiş olan Krestinsky, isim, hafi celselerde bildirilecektir. 
1927 tarihine kadar Troçki taraftan ?ı. 1 Kr~s:ins~y, bu~nkü .. c~lsede, dün 

n 
çaldırması buna en kuvvetli delildir 1., diye mırıldandı 

\er rav~s~i bütün ruhwnu görmek is-1 
~I! :lbı bı.itün dikkatile gözlerimin içi
~~ akıyordu. Ta vicdanımı yoklamak 
Qi: r~iM kelimelere basa basa söyle-

)e'· Sizin yüzünüzden hayatı tehlike
la~:t.rniş olan O!andanın hayatını kur
lııe~ ~ğa hazır olup olmadığınızı öğren-

lStlvc'rum• 
~ . .. 

ii. 
'O!andt'lnın hayatını mı? 
...... :Evet!. 
I>ravP k' · l ks d ·· ·· tey s ının ası ma a mı, sozu ne-
n~ getirmek istediğini şimdi anlar 
doıt' oluyordum. Yalnız izzeti nefsime 
l:ııe Unan bu suale asabiyetimden yüzü
dij~an çıktığ.nı hissederek hiç tered
diıxı:: ı ve sert bir tavırla cevab ver • 

·~......_ B~nu yeıpmam için, v z~erim 
)rı\henırnle pazarlık etmege hiç }uzum Draııeski boğuk bir ıesk: 
ıi;: H~r Dr.aveski!:~ . . büyük roller gören bir takını harb sa-

~ .. ~eskı garıb ve şubhelı bır bakış- navii tröstleri namına çalıştığınızı da 
.:.Uıuıne baktı: . biÜyorwn.Uğrunda uğraştığınız mese-

~~t Gene dostum, dedı, bana karşı ger- lenin ise değil yalnız sizce, harb sana
ti .... en samjmi olmanızı çok rica ede- yiince, bütün dünyaca ehemmiye. tini 

cElektron ~l6hları. .. ı dedi 

lü edildiğini de bilmem biliyor musu-
nuz? ... 

Draveski şimşek gibi yanıp 
bfr gülüşle güldü: 

sönen 

"'I. B t - Zannediyorum ... 
de pek güzel takdir ediyorum. ızza 

'lliçbir zaman sahte olmadını. ben de, şahsan, hakikaten tasdik ve iti- - O halde? ... Büyük servetleri te-
~ ..... Biliyorum ... Olanda ile aranızda raf ettii!iniz gibi, hiçbir devlet veya re?düd et1!1:den reddetti~z -~al~~ 
~ 'Yrılık için ölümden başka bir kuv- , u~t"" lmaksızın sırf bir tek- planları hala satmış olabılecegımızı 
~ le b te~.( a namına 0 • ıl k b 1 d bili · · ki Ol d 
'Ça ul etmiyor musunuz?.. ni;iyen olarak bu merak peşindeyim nhas ha u .. ede rshı~ıkedez 1 anb~1...!~ 

\jı ok glizel söylediniz, Her Draves- d h tt• b 1 ... lar için dogwrrudan ayatı u yuz en te 1ı o a ı.Jo':lı.u ... .. a b. e.. a a, u p an ) kcısı 
fek'. unu çelik kralı da bana başka ır d ğruva bana pek büyük servetler tek- - Ar va,. -
~~~hl~b~~~wrm~~.Ew~;0~~-~~~~~~~~~-~--~=~~~~~~=~=~~-
~ledir, bunu siz de böyle bilmelisi- Devrı•aA lem ı·çı·n kaçan ı·zmı·rıı· çocuklar 

· Böylece kabul edebilirsiniz! 
ıı. '1 Aıa ... Size inanıyorum .. ve Avru-
1'11 ı \.. b f l 1-...: ayfada) rikaya gideceğinden, sönük bir insan ola-
t ..ı_ l\adınJarın sizlere karşı niçin u (Ba§tara ı TJ"-• s 
"'1~r b h · · 'ki rak yaşıyamıyacağından bahsediyordu. 
~ .. 1 ağlaudıklarını şimdi da a ıyı rını haber vermiştim. Zabıta bu ı gen-
'' I" b k ı· Orada sinema yıldızı olacakmış ... A, oğ-,,.a. iliyorum· ci ehemmiyetle aıaınaktadır. Erke ıse-
t.' lier Draveski! .. Olandanın hayatı- si (4 G.) talebesinden 64 numaralı Ca • lum yıldız olmak senin neyine ... Kime 
~~ ~Urtnrmamdan bahsettiniz.. bunu zim ve 650 numaralı Alp Aslan firar plan- anlatırsın. 
lıJ~ı} Ve niçin yapabilirim, bunu size larını büyük bir Ufıtalıkla hazırlamışlar, Oğlum son günlerde para biriktiri • 

abi•· . . ? 1 i . yordu. Nihayet pazar günü onda biiyük •lr mıvIDl ... kaçtıktan sonra tanınmama arı çın ev • ' B • bir hazırlık vardı. Bunun .sebebini anlı-. ir hatayı tamir etmek için. Her lerindc mevcud fotogra!Jarını beraberle-
Vı" . . k k 1. yamıyordum. Esasen cumartesi' gecesi 

~- .. , Us*ünde olarak hangi gaye peşın- rine almışlardı. Zabıta, ancak er e ıse-
" ""'l d 1 bel · herkes yattıktan sonra evde bir takım gü-
l .. ~ ı~tığımızı, zannederim, siz e sinde mevcud dosyalardan bu ta e erın 
lil>..ı"' ıcs· tt· rültüler lŞittim. Galiba kalkarak eşya -.. , kadar iyi biliyorsunuz?.. fotot7raflarmı tedarik ederek te ır e ır· 

....._ lı t:> d tir larını hazır lamıştL Pazar sabahı evde bir 
~ .cıarı!!i gayeden bahsediyorsunuz? miş ve alakadarlara gön ermiş · 
"l' ~ ıslık sesi işittik. Meğer bu bir işaret • 

aveski bvğuk bir sesle söyledi: Alp Aslan on sekiz, Cazim on yedi ya- miş ... Görüyorsunuz ki oğlum, tıpkı A-
' l!lektron silahlan... şındadır. İki genç, dah. a çoc~ yaşından· merikan macera romanlarında okuduk -
' t t b'l' ik t B Ç lgı 

dutunu itiraf ve fakat o tarihte Troçldz- kendısıne ısnad edilen butün suçları 
mi terketmiş olduğunu ilive etmiştir. kabul etmi~tir. 

Mtitealdben Besonof söz almıştır. Mu· İngiliz İntelligence Service ile 
maileyh Kreetinskytnin inkarlarına rağ- münasebat 
men beyanatını teyid etmiştir. Bundan sonra isticvab edilen eski 

Beseno!, Sovyet rejımini devirmek için harici ticaret komiseri İvanof, İngiliz 
bir çare bulmak maksadile Krestinsky İntelligence service ile münasebatta 
ile görüşmeler yapmıf olduğunu beyan bulunmuş olduğunu, Sovyet rejimini 
eylemiştir. devirmek üzere teşebbüse giriştiğini, 

Besenof, Krestinsky'nin 1933 senesinde İngiltereye ucuz fiatla kereste satmış 
İtalyan Tirol1fuıde Troçkiye mülaki ol • olduğwm itiraf etmiştir. 
muş olduğunu ve bizzat kendisinin de Diğer birkaç maznunun isticvabın
Gorki.nin katli için ~~tiba~. ~.lm~ mak- dan sonra, mu ha keme talik edilmiştir. 
sadile Pariste Troçkı ıle goruşmuş bu • il · J k" ı t bb" ı arıc( e a ıs er ve ese us er 
lunduğunu söylemiştir .. Mazn~ 1937 de Faris 3 (Hus'!.ı ·i) - B~lçika işçileri 
idam edılmiş olan Tohaçevski ile ~~ • sendikası bucıün oır toplantı yaparak, 

reviçin Sovyetlerin Berlindeki sefırıle Moskovada c:reyan etmekte olan mu -
Nazi liderleri ve bilhassa ~o~en~~rg ara- hakeme dolayısilc Sovyet rnakamları
sında cereyan etmiş olan g~~li m~~kere- na teessürünü bildiren bir telgraf gön-
lere muttali olduklarını soylemıştır. d . t' 

d iki t fasıla ermış ır. 
Bunun üzerine avaya saa İsveç tıb fakültesi profesörleri de 

verilmiştir. ki Staline bir telgraf çekerek, maznunlar 
Davaya tekrar başlanır başlanın:; arasında bulunan doktorlar için af ta-

maliye komiseri Gbrinbkol, Ukrd _anyamı·nı· efan- leb etmişlerdir. 
disinin de mensu u un ugu c • • • 
· t teşkilatı.. bakkmda ve AJman faşist- Yenı tevkifler 
:ıe olan münasebata dair izahat ver - Londra 3 (Hususi) - Mosk~vada 
miştir. Mumaileyh Krestinskynin kendi- cereyan et~)ekte ola~ muha~eme ıle a: 
sini Moskovada bulunan mühim bir ec • lakndar diger bazı kımselerın. de tev 

v k'f d'l · lduguw haber verılmekte • nebi şahsiyet ile temasa getirmiş oldugu ~ e ı mış o 
nu beyan etmiştir dır. 

Krestinsky bu iddiaya karşı inkirda bu Bunlarm duruşması bilahare yapı • 
Iunmuştur. lacaktır. . . _,... 

Cahmberlain7i'~-~};~;~ti-i~kişaf ediyor 
rafından kabul edilmesi, nadir bir ha(B41tarajı l inci ıayfada) 

d · · <lisedir. 
Hariciye nezareti İtalya işleri aıresı Neler göriişüldii? 

şefi İngramın Lord Petrh ile birlikte cu- Londra 3 (A.A.} - Hitlerin bugün 
martesi gu"nü Romaya gideceği istihbar • 

İngiliz büyük elçisile Berlinde yaptıgı 
edilmıştir. konusmalarm sümulü ve teferrüatı hak 

Bu hal başvekilin İngiliz • İtalyan mü- kınd~ Lond:ı:ada henüz malumat yok .. 
zakerelerinde azimkarane bir hattı ~~r~- tur· Fakat öyle tahmin ediliyor ki: 
ket takib edece~ ve ~ut~sav;er ıtıla'f 1 İki memleketi alakadar ed~~ mese
ahkimmın tatbık mevkııne vaz ından e\ • leler arasında. Almanyanın mustcmle
vel İspanyadaki gönüllüler meselesinin ke taleb1er:, Avusturya, İspanya ve 
halledilmesini taleb e;yliyeceği umu - merkezi Avrupa işlerile umumi sulh 
miyetle düşünülmekte olmakla beraber, meselesi de vardır. 
hariciye nezaretinin Chamberlain tarafın- Hit!er'in şikayeti 
dan idare edilmekte olan bu müzake:.e- Berlin 3 (A.A.} - -Havas- ~1ınan 
lerden hariç bırakı~ olduğunu gos· haberlere göre, Hitler, bugün Inçiliz 
termektedir. büyük elçisile yaptığı konuşmada In • 

Al 'le fk' teaf Sİ giliz matbuatının son haftalarda Al • 
Ve> • ı ıyorum.. beri Nikkarter, N" :vın er, ır a cı • larını taklid ediyordu. Caziınin ıslıkla 

l~ .Olanda sizinle münasebete girişe- nın seyahati, Tunçtan Kızlar, İki Çocu· verdiği işaret üzerine eşyalarile birlikte 
~~: d~endisinden beklenmiyen ilk ha- ğun DevrHllemi gibi cinayetkvbe. m~c:.~~ evimizden çıkan Alp Aslan bir daha gö
~~ ü~müş bulunuyor. Danzig'de el- romanlarına, marazi denece ~ ıp ı a rünmedi. tzmirde taş taş üstünde bırak
~ifüniz planları çaldırdığını bili- ile sarılmışlardı. Hele Alfred Muller ve madan aradık, ortada yoktu. Şimdi öğ • 

manya 1 '. ır 1 manyaya karşı kullandığı lisandan şi • 
Londra 3 (Hususı) - Bu akşam kav et etmiştir. 

Londra ve Berlinde neşredilen bir teb- • Berlind"' ketumiyet 
liğe göre, İngilterenin Berlin Sefiri Sir Berlin 3 (A.A.) - Bundan birka9 
Neville l_len.ae;ı-S<m Hitler tarafından ay ev\·e! Halifaks'ın Berlinde açtığı 
kabul edılıniştır. müzakerelere bugünkü ziyaretile In -......_ ;uzı. Fredrih Şüllerin maceralarını nakled~ 'rendiğimize göre Cazim ve Alp Aslan bir 

hı V<'t.. fakat bu ha1ada onun mes'u- Bir Çalgıcının seyahati kitabı onları bıl· Amerikan vapurunun kaptanile anla"'""ış· 
t de, .. · . ~~ b -rece_ı. . . hassa çekiyordu. lar, İzmirden İskenderiyeye 18 liraya pa-

......_raveski sert bir sesle sözümü kesti: İki firart talebe, her haftanın cumarte- zarlık etmişler, oradan da Amerikaya gi-

Hariciye nazın Von Ribbentrop'un giliz elçisinin devam etmek ist~iğt 
da hazır buJunduğu bu kabul esnasın- zannediliyor. Her iki tarafca da mük.S.
da, iki memleketi alakadar eden mese- lemcler!n mevzuu hakkında sıkı bir ke 
leler etrafında umumi mahiyette bir tumivet muhafaza ediliyorsa da umu -
fikir teatisi yapılmıştır. mi bir noktai nazar teatisi mevzuubahs 

~ı... F'akat, biliyorsunuz ki, bizim işle- i pazar gu"nleri birleşerek İzmirin deceklermiş .. Tann oğlumu bana ba~v • 
i'.•ı~d h d k "1·· s ve d' . 6~:r 
"'ltıe e. ata yoktur· Hata eme , o um 1 muhtelif semtlerinde mevcud ye ı sıne- lasm .. Yıldız olmağa lüzum var mı, mek-
'(j ktır.. ayı birer birer dolaşıyorlardı. Geçen • tebinde derslerini öğrensin bana kafi ... , 
,llle1erek cevab verdim: ~rde İzmirin bir sinemasında gösterilen Cazimin babası bir tereyağı tüccandır. 

aunu takdir ediyorum!.. G'taralar Çalarken• filmim seyreden iki Cazim lzmirden ayrıldığı zaman babası 
''I'k c ı 1 .. . ' 
~~. a dir etmelisiniz! .. Olandanın bu genç, bu filmdeki kahraman ara oz~ış Aydında bulunuyordu. lki firarinin tren-
~ ltış hatası asla saf bir hadise ola- olacaklar ki derhal taklide karar vermış- le İstanbula gittikleri sanılıyor. 

Bir ecnebi diplomatın, politik gö - olduğu zannediliyor. Binaenaleyh, kat'l 
rüşrnelerde bulunmak üzere Hitler ta- kararlar beklenmiyor. 

,,.,... ..... -.... _..___...._.. ---
İzmir limanının yeni yeri tesbit eclildi 

lı~!lı..... abuı edilmemiştir, edilemez. Bi- lerciir. Kaybolanlar iki değil, üç 
Y;:ıh~ısQni.lz ki sırf sizinle beraber yaşı- Alp Aslanın annesi bu hususta şu taf- İzmir 3 (Hususi) - Seyrettikleri bir (Baştarafı l inci sayfada) ı Denizl;>ank fen müşaviri Harun olduğu 
~d~ek için planları çelik kralı Prens silatı veriyor: filmin cazıb€sine kapılarak macera he- re trenle gelecek ihracat maddeleri, halde İzmire gelerek yeni liman yerin-
lQı.,ı1\V"i1Pe sattığı şübhesi hasıl olmuş- _ cAlp Aslan bu filmi seyrettikten son· vesine düşen lise talebesinden iki gencin doğrudan doğruya vagonlarla limana de tedkikat yapacaklardır. 

ra sanki hastalığa tutulmuş gibi müte • ortadan kaybolduklarını bildirmiştim. Bu gelecek ve elektrikli vasıtalarla insan İzmir limanı yeni yerine nakledilir .. 
~1~i!iyorum, Her Draveski! diye ba- madiycn bu filmden bahsetme~e başladı. iki talebe ile Nuri adında diğer bir ta • eli değmeden vapurlara tahmil edi1ebi- ken, belediyenin verdiği kararla bütün 
~iıı b , . biliyorum! .. Fakat Olanda ni- İlk iş olarak gitara satın almaga kalkıştı. lebenin daha kaçtığı tahakkuk etmiştir. lecektir. İzmirde işlenmesi icab eden fabdka ve imalathaneler Halkapı -
~;~1:nıınle beraber yaşıyabilmek için Gitara d<'rsi verecek hoca ~ulama!1nca Bu üç maceraperest gencin Konya va • ·maddeler, Alsancak - Halkapınar ara - nar - Alı::ancak arasında yapılacaktır. 
~ııı ar: satnıağa lüzum görsün? Bunu işi mandoline döktü. Mandolın dersı ala- purilc kaçarlarken Finikede yakalan- sındaki imalB.thaneye ve fabrikalara çı- İncir, üzüm mağazaları, yağ fabrika .. 
~ı~onım... rak kısa bir zamanda evimizi düğün ev • dıkları yazılmışsa da, bu tahakkuk etıne- karılacaktır. ları bu kısunda kurulacaktır. Şimdiki 

()~il Zıra Olanda, hayatı pahasına dahi !erine çevirdi. .. . rniştir. Gençlerin Mersinde yakalanma • Limanın tahmil ve tahliye işleri, an- liman deniz sporlarına tahsis edile .. 
11.. eı'"'kt d k S !arda mut.c.madıyen Ame· larına ihtimal verilmektedir. .. ük kilA d ccktı'r. ··:11t " ron keşfini mey ana çı ~a~-ı on zaman... '" trepolan, gumr" tcş · atı en mo ern 

~~~:~bı:;~~~~\. al~~:~:~da T::~~:~ = Ad~t NBUmauknıersı 1~u• .. hkfurziı. k Hokkası ) ~~ak~~;~die:!e~~: ~:~~~rı~i~;:~ (-=············ ................................... -.• 
lljqh·~ bilfıistisna hiç bir şeyle meşgul 1000 üç misli büyüklüğünde olacak, en bü- Z E N 1 T H 

......... 
1 
;'Pğe hakkı yoktur. 1 yük vapurlar bile kolaylıkla limana gi- Bt.Hün Avrupa ve Amerikada 

tır d' akat Olanda pianJan satmamış- Yaptırılacaktır re bileceklerdir. · Alsancak - Halkapınar en f tzla araiıarı Zenith rad-
a~e~-'Yoruın size! .. Her Draveski,·_·b· e.ni. y · i n u. n perli ~tıı,: resını surette istintak ettığınızı Alakadürlarm nnmuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere enıposlane istikametinde denizin su seviyesi öl _ yolarım an ç ne 

.TOru..-n civarında ( Kızılny Han ) ında çülmüş ve bu işe uygun görülmüştür. B A K E R 

iie»a:ırlr!.. Kızılay Deposu Direktörlüğüne Yeni limanın inşasına bir İngiliz in· 
......... ~ranl::ı. ayağa kalkmıştım: ı Mart 938 tarihine mosadıf Pazartesi gonn akı6;aınına kadarmQra caatları. şaat miiessesesi talibdir. Bu iş altı mil-

t.li it· er Draveski! diye bağırdım. Be- , yon lira masrafı icab ettirmektedir. Ve 
l~da~tak ettiğinizi gizlemeyiniz!.. O- Ü A E p K . d beş senede yapılacaktır. Fakat liman 
~~b oia ~arıjı hakiki vaziyetinizi, men- İstanbul niversitesi . . omısyonun an: inşaatının İngiliz firmasına verilmesi 
li}\ su dugunuz teşkilatı, vakıa, pek sa- Birinci Şirürji Kliniğine alınacak tıb bi aletin açık cksntmesi 2!/3/938 Pazar- keyfiyeti henüz kat'i değildir· Alınan 
ltırı 

8
. tett~ bilmiyorum .. fakat Olanda- tesi günü saat 15 de yapılacaktır. müesseselerinden bazılan da liman in-

1rı~e (~ef) diye hitab etli~ini ~ör~- İ teklilerin 2490 sayılı ihalat kanunun dtı yaz.ıh bclgelerı ve 1755 lira muham- şaatma talibd!rler. 
~~,_,k: .Bınaenaleyh ehemmıyetlı bır me~ı bedelin teminatı olan 14 liralık makbuzlariyle komisyona gelmeleri. Liste İstanbula gelecek Alınan inşaat mü-
' 

11~1.z Ve rolünüz olduğunu anlıyo- ve ı::artname hergün görülebilir. cl157ıt essesl:!eri mümessilleri, beraberlerinde 
ıılin . .. .. .. • 

MAGAZALARINA 
gelmiştir. Tnkenmeden evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

Kayıp Mühür: Maaş tatbik mühüriimtı 
kaybettlm. Bundan sonra imza kul\anaca. 
~ım~nn mührün hükmü yoktur. ı 1027) 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Yerde yatan adam çevik bir kaplan gibi sıçradı,köylünün üzerine atıldı ve onu bir anda 
altına aldıktan sonra belindeki hançeri çekti ve kabzasına kadar zavallının kalbine 
sapladı. Sonra hızla atın üzerine atladı. Çılgın bir sür'atle hayvanı sürmeğe başladı 

Sırtındaki hafif gömlekle kısa do-ı - Yabancıyım.. bilmiyorwn ... Hele bir ~ehri olan Semerkandde başlıca ü.ç 
nunun sularını ellerile aşağı doğru sı- sen, şu ellerini çöz. Vak'anın nasıl geç- şey meşhurdu. 
yırdı. Adeta, sudan çıkmış tüylü bir ti[;jni anl:ıtırım. Birincisi; şehrin cadde ve sokaklan-
bayYan gibi ::;ilkindi. Beline bir kayışla Köylü · eğildi. Yerde yatan adamın nın intizamı ile temizliği... Her şeye , 

.fjf ~ S P O R .~Jlf&. 

İngiltere lig maçları 
Bu haftaki maçlar çok heyecanlı ve sıkı geçti. Arsenal 

lig sonuncusu ile berabere kaldı 

asılı olan enli yüzlü kısa hançerini mu- bileklerine :sarılı olan ipi çözmek için nizam koyan Timurlenk. ordunun ni
ayene etti. Büyük tehlike atlatanların eJlerini uzattı. Fakat o anda, boğuk bir zam ve inzibatını temin eden sıkı ka- Kral kupa.nnda Aston vnıa•yı iki defa. beraoere k~ldı~an sonra mfere g~ 
hissettikleri me..,erret ve memnuniyet- feryad fle sırtüstü yere yuvarlandı.! nunlar derecesinde, belediye kanun ve me§hUf' hücum 1ı.attı • 
le gülümsiyerek: Cünkü yerde yatan adam, çevik bir 1 nizamlan da vazetmişti. Onun için, İngiltere lig maçlarının otuzuncu haftan ci devrenin on iJt!nci dat.lkasmda gene :; 

- Budala Kaşgarlıları, iyi aldattım. kaplan gibi sıçramış; üstüne atılmış, ga- Ac;ya kıt'asının hemen bütün şehirle- oyunları Ugde birçok taıwnıa.rm yerlerini rabt>rll~l kazanmış, pek az sonra bal 6, 
Şimdi, b~ni ö~dürdüklerini sanacaklar; fil köyliiyü aftına almıştı. rindeki peıişanlık ve pislığe mukabil deltlştirmiştir. Manchester için bir penaltı ve~-~ 
işlerini gü~lerini bırakmak, saatlerce 1

1 

Köylü, bir an şaşkınlıktan sonra, mu- Semerkand şehri, akıllara hayret vere- On iki oyun sonra. maçlar nlbayetlenect.le-,Tacdmenü bulndka.rabnir fd~~~ttlrvı:nl4erd•.,::.u°..ı1 
· ·· · · k · · · · · · . . . ·k L ~inden bütün takımlar Ugde en iyi mev e yar a zer e r ... .....,,...... .... belkı de gunlerce cesedımı anyaca - lkavem<:?t etmek ıstemıştL Fakat kendi- cek bır ıntızam ve nezafete malı t .. ,. 1 bil •• 1 in t et sarrına b'"•- Bu va'""etten sonra. iki taraf ara'1~:i 

k k d v ·ı t hl'k .. b"' 1 f 1 ,.ı.,....., 1· d . . . ih d yu"'se e me •• ç azam gayr .... ....., gW' lar ... Fa at., şa a egı .. epey e ı e 

1 

smı oy ece ga il av ıyan aua..u., e ın e- Koca şehri bır çember gıbı ata e en ıa.mışlardır. mlidhlş bir düello başlamış, bu arada 
0
• 

atlattım. Hiç de fena ok atmıyorlar. E- ki eğreti bağı söküp attıktan sonra, sür- geniş, iki tarafı ağaçlı. tertemiz büyük Portsmouth: o _ A.rsenal: o blr fırs"t yakalıyan Stoke Clty merkel 01
• 

d 1 tl b ı · d ki h d haciml üçüncü ve galibiyet sayısını yaP ğer vakit vakit iyice suya a masay: -
1 
a e e ın e · ançeri çekmiş, kabzası- bir cadde, tam on bin altı yüz a mı u- Fratton Parkta yapılan bu maçta Ports-

dun; herhalde yağdırdıkları oklardan na kadar zavallı köylünün kalbine yer- zun!uğa malikti. ml)uth oyunu büyük bir hücumla açmıştır. mıştır. ter "' 
Tür. k Ar b- "k tl 1 bu Stoke Clty ligde onuncu, Ma.nches .... ..ı 

bir kaçına hedef olacaktım. Kendimi, le§tirmişti. İkincisi; ~ebrin camileri idi. ~enal müdafaası uyu cayre ere on seklTlncl vaziyettedir. Maçta. 30.000 Pf" 

d · · tazyikleri önlemiştir. Devre neticesiz blt-ancak mahcıretle yüzmek sayesin e l Dizginlen, köylünün kolunda olan at, servet ve saı:ı'atinin bütün haşmetını mı bulunmuştur. 0 
kurtard•m. Şimdi de, ayni maharetle bu kısa mi.icadeleden ürkerek şahlan- birleştiren bu camiler, Türk mimarlı- İ~~·cl devrede Bastın ve nrat tara.tından Walverhampton: 1 - Liverpoed: il' 
yoluma devam etmeliyim. mJ~tı· Fak&t, kaçak adam, çelik gibi ğınm bir~r şaheseri idi. Bilhassa (Llk- kuvvetli hücumlar yapan, pek müdhiş ıütıer Bu maç 90 dakika. sert bir mücadele 

Diye söyendi ve bir yılan gibi sessiz- pannak!:ırile onu yakalamış, köylünün kubbesi o kadar san'atkarane yapılmış a.t:ın Arsenal bir tek sayı yapmağa muva.f- geçmiştir. 11.ı· 
d ·· ı k · · fak olamamış oyun sıfır sıfıra bitmiştir. Top kontrolünü daha gftzel yapan ,.,. 

ce sazlıkbrın arasın an süzu ere pı- elbisesini gıymiş .. kanlı cesedini bir lfü·a) adı verilmiş olan bir caminın verhapnıton on blrlnci dakika.da sat~iç ... ik f Arsenal ligde iklnci, Portsmouth ligde so· 
rinç tarlalarının kenarındaki · i tara ı 

1 

tekme i!e hendeğe yuvarladıktan son- ~di ki, her hangi bir köşesine akseden nımcu vaziyettedir. Maçta 30.000 kişi bulun- rinin sıkı bir şütlle oyunun yegane sa • 
ağaçlı yola daldı. Çelik gibi bacaklan- r~, atın üstüne atlamış, çılgın bir sür'at- ,en küçük bir fısıltı, caminin en uzak mııştur. yapmışt1r. Bu oyuncu bu sene Ug ~~~ 
nm bütün sür'ati ile ilerlemiye başla- le, sürmeye başlamıştı. kö~esincten bile işitilirdi. Onun için bu Birmingham: 2 - Sunderland: 2 da. ilk golünü bu oyunda yapmıştır. a oı· 

hampton bu tek sayı sayestnde lig Uderi • 
dı. camiye girenler, dalına sükutlarını mu- Kral kupas1 galibi Sunderlıı.nd ilk dakika- muş ve fikstürün en üstüne ilk defa ~ 

G SEMERKAND SARAYINDA BİR hafaza ederler .. büyük bir mecburiyet larrta. yediği lkl golün bir müddet tesiri al-

GÜNAHSIZ BİR KURBAN 

Ortalık ağarmıya başlayıncaya ka -
dar, bu adam epeyce yol almıştı· 

Yolda, şehre giden köylülere rastgel
nliye başlamqtı. Uzaktan bunların ses
lerini i~idince, derhal tarlaların için
deki hendeklere giriyor, boylu bayun
ca yere uzanarak onların geçmesini 
bekliyor, sonra, tekrar sıçrayarak 
sür'atle yoluna devam ediyordu. 

Böylece, ovayı geçmiş; artık dağ yol
larına girmişti. Ve hissettiği büyük bir 

MECLİS olmadıkca, birbirlerine söz söylemez- tında kalmış ve bocalamıştır. Devre 2-0 Bir- mı.:;~~erha.mpton iki mç noksan oyna~ 
mlnghamın leh.inde bltmtştir. bl ~ 

lerdi. Sımderland ikinci devreye pek hızlı bat- halde bir sayı :ı:arkile Ugde en iyt r ~· 
O t "ht Asy k t' A '·--- yettedir. Llverpool llgde yirmi birinci arı e, a ı asının en mamur - r~• var - ınmış ve hücum üstüne hücum yapmak su- tur 

reuıe be!"aberllği temine muvaffak olmuştur. yettedir. Maçta. 35.000 kişi bulunmuş · 
_.••••a•-•••••••~ Suncterland ligde dokuzuncu, Birmlngham Newcastle: 2 - Aston Villa: O 

Is~ on altıncı vaziyettedir. Maçta. 25.000 ~i Kral kupası maçlannda üç defa bel1l~ RADVOI 
Bugünkü program 1 

l·-------..-ı ÇEKLER 

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 3- 3-1938 

bulunmuştur. kaldığı lçln sekiz gün zarfında dört JJl~ 
Stoke City: 3 - Manchester City: 2 yapmağa mecbur kalan Aston Villa bu Jll• 
Lig şampiyonu Manchester on dokuzuncu ta büyük bir mağlüblyete uğramıştır. ~· 

dakikadıı. ilk golü yemiştir. İki tarafın mü- İlk devrede onuncu ve y1rm1 Ik.inci d\11 
dafaası çok parlak bir oyun göstermiş, buna kadt\. iki gol yiyen A. Villa bütün gayret ııt 
rnğmen Manchester beraberliği temin et- rağmen bu mağlt1blyetten kurtuıamarn~ ııl• 
miştlr. Ast.on Villa bir oyun nokSan oynadıtı 11 ft' 
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ISTANBUL 
Öf;le neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk: musiklsl. 13.30: Muh
teUf plA.k neşriyatı. 

Londra 
Açılış Ka pamş 
630, 630, 

o. 796425 o. 7960 
24,3)75 24,4276 
15, 13 lö, 13 

Stoke Cıty devrenin bitmesine altı dakika de ligde ikinci, Newcastle lse on üçüncü 
kala ikinci golil yapmıştır. _Manchester ikin- zl~ıettedlr. Maçta 55.000 k.lşl bıılun.muştuf• 

... ..-..-- 44 ................. ............ 

memnuniyetle: 
- Tehlikenin, büyük kısmını geçir- Akşam neşriyatı: 

17: Inkılab dersi: Üniversiteden naklen. 
dim. Şimdi, bir an evvel Semerkande , RecPb Peker tarafından. 18.30: Pliı.kla dans 

Nn-York 
Parla 
Mlllno 
Briibel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 

Avrupa güreş şampiyonası ı lstanbul . kır k~şusu 
hazırhkları başladı şampıyonlugu 

4,6916 4,6 :115 
66, 7460 86, 7460 

varmanın çaresine bakmalıyım.. diye musikisi. 19: Konferans: çocuk terbiyesi, A
söylendi. u KAm~ Akyüz ta.rafından. 19.30: Beyoğlu 

Bu yollarda, artık yolcular da sey- Halkevı gösterit kolu tarafından bir temsll. 

3.43 3,43 
63,492() 63,49-ıD 

t,4233 1,4233 
22.6öı>7 22,6587 

23, 24 ve 25 nisanda Estonyada yapıla.cakı İstanbul atletizm ajanlı~ tarafından tef' 
ol:ın Avrupa güreş şampiyonası bazırl.ık.ları ttb edilen senelik kır koşusu blrlnclllği P:= 
ba~lamıştır. .. günü Şişli ile Tuğlaharmanla.n arasında 

19.55: Borsa haberleri. 20: Muzaffer Güler ve 
reklenmi~ti. Tek tiik rastgelinen atlı ark:ıdaşları tarafından Türk musikisi ~e 

Praı 
Vlyaruı 

MaC..:rld 
Berltn 
\ııı.rtova 
Budapeıte 

Bük.rea 
Belgrad 
Yolı:oham• 
Mosko1':il 
SLokholm 

4,2063 4,2voJ Güreş federasyonu bu faaliyetin kontrolu 1 metre ol:ı.rak yapılacaktır. 
için eskl güreşçilerden Haltçll Vahdeddlni Müsatakaya saat üçte başlanacaktır/ 

köylüler, şehre yumurta, yağ, peynir h:ılk şarkıları . 20.30: Hava. raporu. 20.33: ö
gibi yiyecekle:r götürmektelerdi. mer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 

12. Jı:ııo 12 Jtııo 
1,9682 t.1,.686 memur etmiştir. .. ________ ......... ------

MUU güreş takımı namzedlert hafta.da uç 
gün Süleymıı.niye klübünde çalışmağa baş -
lamışlardır. 

4.19 4.10 
Kaşgardan kaçan adam, bir hendeğin Ved!a Rıza ve arkada.şiarı tarafından Türk 

içine saklandı. Gömleğinin eteğinden musikisi ve halk şarkıları, (saat A.yarı>. 21. 
15: Mustafa ve arka.daşlan tarafından Türk 

UZl'n bir parça yırtarak, bunu büktü, musıklsl ve halk şarkıları. 21.50: Orkestra. 

3,9975 3 9970 
106. 317 106 317 
~.2867 34,2867 

Milli t:ıkım seçmelerinin yirmi martta ya.
pılm ası ve bu seçmelerden sonra. güreşçile
rin kısa bir kamp geçirmeleri düşünülmek
t.edtr. 

2, 7ı6tJ 2. 7268 
adela bir ip yaptı· Bu ipin bir ucunu 22.45: Ajans haberleri. 23: Plakla sololar, o
dişlerinin arasına aldı. Diğer ucunu da pera ve operet parçaları. 23.20: Son haberler 
parmaklarının arasına alarak, iki elini ve ertesi gı..nün programı. 

23,6925 23 6'h5 
3.0 ... 26 3°0826 

ESHAM 

61 kiloda Yaşa.rla, 79 kiloda. güreşen Ad
nan sakat olmaları dolayıslle henüz idman
lara başlıyamamışlardır. birleştirdi: ipi bileklerine sımsıkı sardı. 

Gözlerini yola dikerek sessizce bekle
miye baş!anı: 

İ~i köylü, göründü. Bunlar, bağıra 
bağıra konuşarak geliyorlar .. şehirde
ki pazara yetişmek için atlarını sürü
yorlardı. 

Kfışgardarı kaçan adam iyice saklan
dı. Bu köylüler geçinceye kadar yerin
den kıpırd[:madı. 

.Aradnn epeyce zaman geçti. Bu sefer 
de, dört beş köylüden mürekkeb bir ka
file sökün etti. Kaçak adam, büsbütün 
gizlenerek kendisini bunlara da göster
medi .Bunl!lrı dı:ı., uzun yolun döneme
cinde kayboluncaya kadar gözlerile ta
kib etti. 

Biraz sonra, yolun üst başından, tek 
başına bir köylünün geldiğini görünce, 
yüzünde Yahşi bir tebessüm belirdi 
Saklandığı hendeğin kenarına uzandı, 

yatlı. Yük~ck sesle inlemiye başladı. 
Oraya yakb.şan köylü, bu iniltiyi du- j 

yar duymaz, derhal atını. durdurarak 1 
gözlerini etrcıfa gezdirdi· Işte o zaman, 
kaçnk adam, acındırıcı bir sesle ona hi
tab elti: 

- HPeey, Müslüman!.. Müslüman 
kardeş! .. Allah rızası için bana yardım 
et. 

Köylii. derhal atından indi. Hay\·a
nın dizgini!.i koluna geçirdi. Büyük bir 
merakla, kcndbinden yardım isteyen 
adnmın ynnına geldi. Aralarında, şu 
korıuşma geçti: 

- Ne oldun .. ne yatıyorsun? .. 
- Ah, daha ne olacağım .. beni, soy-

du 1 !'ır. Görmliyor musun?.· Ellerimi· de 
sım;;ı kı ba~hıd ılar. 

- Kim S<'ydu? .. 

,,,,.,.,., 
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ANKARA 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: PIA.k: 

Türk ın11siklsi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li ve l\::ı.rici haberler. 

Ak!iam ne~riyatı: 
18.30: Plak neşriyatı. 18.35: İngutzce ders: 

Azime İpek. 19: Türk musikisi ve halk şarkı
J:ı rı <Haluk Recai ve arkadaşları). 19.30: sa
'l.t ayarı ve a.rabca. neşriyat. 19.45: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve ar
kadoşları). 20.15: Edebi konuşma: Behçet 
Kemal Çağlar. 20.30: SakSofon solo: Nihad 
E~engin. 21: Ajans haberleri. 21.15: Karı~ık 
plak neşriyatı. 21.55: Yarınki program ve Is
tiktal mRrşı. ·- .......... ·----· .............. .....___ __ _ 
·ı' Nöbetci 

Eczaneler 

1 Anadolu iDi. • 00 

Açılıt 

pP.Şln -
A. Şm. ~ 60 ndelJ -
Bomontt - Nektar -
ru.ıan çimento -
Merkeıı bankası 100 
iş Bankasl 10 26 

Telefon 7 80 

İttihat ve DeRU. t2 7i> 

Şark: Oeğlrnıenl 1 06 
Terkos 7 

Kapanıı 

--
-
-

100 
-----

Bu kı<:a müddet zarfında kendilerini to
parhyamıyacak olan bu kıymetll güreşclle -
rin Avrupa şampiyonasına gitmeleri lhtlınall 
pek az:lı.r. 

Dünya kupası maçlarma 
lngilizler de davet edildi 

Hıı.zlrnnda Pariste başlıyacak olan cDünya. 
Kupa.sı·ı futbol maçları için İngiltere de da
vet edilmiştir. Beynelmilel futbol federa.syo-

1 
mı bu vesile ile İngiliz takımla.rını da Parlse 

1 çekmek arzusundadır. _______ _;,,________ Beynelmilel futbol kaideleri hakkında. İn-

-------.-------- gutere futbol cemiyeti umuml Utibl M!..ster 
İSTİKRAZLAR 

Türk bOrca I peşin 
• ıı I vadelı 

• .. n vadeı. 

Açılı~ 

19 20 
19 25 
19 35 

TAHVİLAT 

Kapanıı R:.>us tarafından hazırlanan talimatnameler 

19 20 mayısta Paris'de konuşulacaktır. 

19 3o Güreş antrenörü Finlandiyaya 
19 36 davet edildi 

Kapaıııı 

Güreş takımı antrenörü Flnla.nd1yalı Pel
ıtnen I<'inlandiya federasyonu tarafından 
antrenör olarak angaje edilmek üzere bir 

An&dola 1 pe. - - tekl!f almıştır. Antrenör Türklyeden ayrıl-
• ı vadell - -Bu ı:-et•e nöbetçi olan ecza.neler şunlardır: 1 _ mak niyetinde değlldir. 

t~t:\nbuı cihettndek.iler: ·ı : ~ :: - : Boksör Kiryako Atinada 
Aksarayda: (Şerefl · Alemdarda: (AbdW-

1 

ADA-dolu mil. ııeotn - -
kudirl. Beyazıdda: (Cemil>. Samatyada: maç yapıyor 
(Erofilosl. Emlnönünde: CBensa.son) · P A R A L A R tstanbulun tanınmış boksörlerinden Kir-
Fyübde: {Hikmet)· Fenerde: (Emllya- 1 Alış Satış yako birkaç müsabaka yapmak üzere Atına.-
dil. Şehremininde: (Hamdi). Şehzadeba- ya gitmişti. 
şında: <İ. Halm. Karagümrükte: <Fuad>. J 

1 'l'Ork attım - - v-_ iry"ko on üç martta Yunan vasa.t siklet 
mil) B k 1 Banknot Os. B. - - .!\, " 

Küçükpaz:ırda: (Hikmet Ce • a ır - ' -.ı••••••••ıilm••••••r şampiyonlarından Grispo ile yapacağı maç 
köyü11de: ristepan). .. için bir konturat imzalamıştır. Kendriko tı-
Eeyoğlu cihetindek.iler: d ıı k 1 b üsabaka ü 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Tü- ---- ··------------ y:ıtrosun a yap aca 

0 
an um ' -çer daklka, on ravund olarak kabul edilrnlş

nelba!lında: (Matkovlç). Galatada: Cİki-
yoll. Fındıklıda: (Mustafa Nail). Cum- Termeye kar yağıyor tlrKlrynko bu maçtan sonra Atlnada bir mü-
hurtyot caddesinde: (Kürkciyan>. Kal- sa.baka d:ı.ha yapacaktır. 
yoncııda: czarlfopulos). Flruzağada: (Er- Terme (Hususi) - Burada havalar h k 
tu~rul). Şişlide: (Asım). Beşiktaşta: (All birdenbh·e bozmuş ve devamlı bir şekil· Arsenal seya ata ÇI ıyor 
Rızaı. Mayıst9. lig maçlarını bitirecek olan Arse-
Bob7.i~i, Kadıköy ve Adalardakiler: de kar yağmağa başlamıştır. Yağan ka· nal tak.ıını seyahat pl3.nmda. bazı tadilat yap-
Uskudarda: (Ömer Kenan). Sanyerde: rın yüksekliği 25 santimi bulmuştur. Bu mı~tır. 
CNuril. Kadıköyünde: (Büyük - Üçler). Arsenal sıra Ue Viyana, Buda.peşte, Mar
Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: yüzden Terme çayı üzerinde yapılmakta sUya, Strazburg ve Roterdam'da birer maç 
!'l'::o.na~>. olan köprü faaliyeti durm\ljtur. yapacaktır. 

lllllllflllllll Şehir Tlyatro•ll 

11111 
, B~ 1;.:;;;; 

111 j YARATMAfl 
111111111 3 perde 

Komedi kısmında bu akşaıD 
saat 20.30 da 

DALGA 
Komedi 3 perde 

Yazan : Ekrem Reşid 

BALK OPERETi 
7 Mart Pazartesi 
akşe.mı Beşiktt1ş 

Suntpark ' sinema-
sında saat 9 da 
PIPIÇA 

8 Mart Salı akşıtmı 

saat 9 da Pangnltı 

Kurtuluş sinem t1sın
da ENAYiLER 

Şehzadebaşı o:FERAHıı Sineınad• 
ZATİ SUNGUR - ÇİN-ÇİN trul'~ı,t 

İKİ2.J.ER VARYETESİ - Akıllı kÖpP'" 
Bu hafta sinemada. 3 filDl o> 

Kadınlar Klübü (Daniel~) 
Ce~sret Kralı (Rişa.r i) 

İntikam Yumruklan (Şarl S~e 
Cumartesi - Pazar mattneterln 
3filmve~~ 

~~~~~~--~ 
ERTUGRUL SADi TEt< 

T ı y A 'f no .;de11'M 
Pazartesi ( :K~·~ı-il" 
Snrc:;J'a) da: ı..ıııı: 
ler mnsanıcresl'' 

Ç rı:;fıl 
(BalnrkOy) n ' • .; 

' l'll•l'I 
(Üsküdar) sıııpıttl> 

ruıda (Bu Masal Böyle 
Vodvil 3 per<.le 



J 

• 

' ~ 
ı ,, 

ı ·, l r, 
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COK KIYMETLI Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 

k:ıtuları vardır • 

Bayan Leyla, yazıyor; 

l-IER SABAH 
Daha genç görünüyorum! ••• 

"Uyanır uyanmaz. hemen el ay• 
namı alıyer... Ve küçük buruşuk· 
luklarımın tamamen zail oluncaya 

•Ancak hir hafta. süren bir te
daviden sonra bu derece gQel
leştifime '3Ş)Yorum ..• Bütün ar
kadaşlarım böyie da.ha g-enç ve 
daha güzel görünmem için neler 
Yaptığnm soruyorlar ve şayanı 
hayret bir fekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar.,, 

Yttlnız bir hnfta zarfında 
binlerce kadınlar, cazip bir 
tene kavuşmuş, bir k11r; yaş 
gençleşmiş ve 1..ıornn buru
şuklukları kaybolmuştur. 

ALimler, buruşuklukların; ih· 
tıyarla<.lığııuızdıı cildin bes
leyici ve ihy ı ed ci hazı un
surln rını kaybelınesindeıı ile· 
rı gel lığini keşfelıni .leni r. 

Bu kıymetli unsur.)ırı en
de iade ediniz. Yeniden genç· 
leşecek ve tazeleşecektir. 

İşte; Viyana ÜniYers.tesi pro
fesörü Doktor Stejskal'in 
keşfi bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Genç hayvan
lardan lstihsnle muvaffak 
olduğu ve « Biocel > tııbir 

kadar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay• 

retle görüyordum ! ... ,, 

;'. ~i:1ı 
Bayan Leyla'nın yal
nız bir haftalık te
daviden sonra alın
mış ve retuş görme· 
miş hakiki f otografı 
ettiği bu canlı hnceyreler 
hülnsası, şimdi pembe ren
gindeki Tokulon kremi ter
ki bınde mevcuttur. Akşam

ları yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi bes
liyeceK ve gençle~tirec~ktir, 

Bır haila zarfında bntnn bu
ruşukluklarınız kaybolacak 
ve 10 yaş daha genç görQ
neceksiniz. Gnndnz için 
(Yağsız) beyaz rengindeki 
Tokaion kremini kullanınız. 
B:rırnç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesame
leri sıklıtştmr ve en ç.ir
kin ve en esmer bir cil:li 
yumuşatıp beyazlabr. 

r BAYANLARIN NAZARI OiKKATINE ; 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının bü

yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti
ğinizde beheri için 5 kuru~ alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatları bulunan Tokalon piyango
suna iştirak hakkını veren bir bilet takdim cdc-1 
cektir. Gelecek nüshalarımızda ilan edeceğimi.ı 
T okalon piyangosu ikramiyelerini okuyunuz. 

~~~-~~--~---
~! Demiryol ları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
~~en bedeli 9968 lira 74 ku:uş olan 71492 Kg. muhteli~ cins ve ~?'add~ 
' 17/3/938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar bınası dahılindekı 

Ji s:ı-on tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
ı. il . . k 
~~ 1§e girmek istıyenlerin 747 lira 66 kuruşluk muvakkat temına~ ve anını~ 
' ~ttiği vesaik ve Resmi gazetenin 1/7/938 gün 3645 No. lu ~ush.asmda ın-. 
~;tnuş olan talimatname dahilinde alınmış vesaik. ve tekl.ı~lerı . muht.ev: 
)~ 1111 ayni gün saat 14 de kadar Hay darpaşada gar bınası dahılındeki komıs-
~lll~isljğine verilmesi lazımdır. 

lŞe aid şartnameler komisyondan parasız o1arak dağıtılmaktadır. (998) 

1013 '1ııf/fltılW ve/1938 tarihinden itibaren: 
~ il 111 Ücretleri, dolu vagonlarda clOO> boş vagonlarda c75> kuruşa ve muşam-
:'~tı:r:tleri, vagonlara örtülmek üzere verilenler için c250-, istasyo~la.rda eşya 
~ '-' li~e örtülmek üzere verilenler için cl00> kuruşa ve destek, zıncır, halat, 
~l!tl esaıre müteharrik echize ücretleri de clOO> kuruşa indirilmiş ve iç kapak üc-
~ ~ k - . . 
:"'l'ifesı 1:l~ırılmıştır. Samsun • Sıvas kıs mma aid 8 numaralı vezın ve teçhızat 
~İ§tir. c550:ıı cll33> 

~i11 • Belediye Sular İdaresinden: 
tılll cırlıkuyuda ,.aoıJması gereken bir rakorduman rmeliyesi sebebile Tak-
b _ ~llla J • • •• 
"ill t tının 5/3/938 Cumartesi günü sabah saat c8> den ertesı Pazar gunü 

Ba e kadar kesHcccği sayın halka b!ldirilır. 4 1167» 
•• 

a,99 Dntversite Rektörlüğünden: 
~~~65 lira 88 kuruş bedeli keşifli birinci Ştrürji Kliniğinin kapalı zarfla talib 
ıı~arı an ınşaatınııı pazarlıkla ihalesi kararlaştırılrıştır. İsteklilerin 14/3/938 

esı günü saat 10 da palarlık için komisyonda bulunmaları. cllOl> 
-~~ 
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Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçmlatan sebebler
den birisi de apış aralannın ter 
ve saireden pişerek, kızararak 
çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne idi tuvalet 
pudralan ve ne de çok itina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhaa
sa yavruların cildleri ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştır. 

Annelere müjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan bOyllk kutu 
net • net 450 Gr. 

8. M. A. 
Amerikadan geldi. 

Sııyın çocuk doktor
larımız ana stldOnUn 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulinan 
S. M. A. yı annelere ehemmiyetle 
tavsiye elmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
TafsilQt için : 
Galata P. K. 1097 ye müracaat 

--·- .............. ___ " ____ ----
Son Posta 

Yevmi, Siyası, Ba,vaclliı ve Balk ıazetea 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, :m 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resjmlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARJ 

TÜilKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. ~-

3 1 
Ay Ay 
..,_ h,,. 

1400 750 -wo ~ 
::!340 1220 710 27.J 
270<.J 1400 bOO 300 -------

Abone bedeli pEşir:dir. Adres 
değiştirmek 2:> .curuştur. 

Gelen eoralı geri verilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 1Ci kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

············ı Posta k~tusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 ................ 

ÖksUrenlere ve 
göiU• nezlelerine 

.. 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

lıay.abn intizamuzlıklannı en emin 

surette ulab ve İn.lana hayat 

canlılık bahıeder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerinde ki büyük tesirlerini düşünen İnhisarlar 

İdaresi, 15/Mart/1938 tarihinden itibaren bu maddenin fiatlan üzerinde büyük 
tenzilat yapmıştır. ! 
Aşağıdaki tafsilattan anlaşılacağına göre, bu tenzilat % 35 dir. Evvelce lit-

resi 140 kuruştan satılan lrnlonya ispirto su bu tarıhten sonra :)O kuruşa satıla

caktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuru ştnn alıp 100 kuruşa perakende olarak 
halka satabilereklerdir. 

50 santilitrelik şişeler içinde 70 kuruşa satılmakta olan tuvalet ispirtosumm 
fiatı da 50 kuruşa ındirilmiştir. 

Perakende olarak 76 kuruşa satılan ya kılacak !spirto, badema 50 kuruşa satı-

lacak ve bwıdan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldıklan bu is
pirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. 
İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruş tan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. 
Bundan başka hastaneler, eczaneler, m ektebler, ilaç yapan 18.boratuv;ular ve 

resmi müesseseler ispirtolarını 130 kuruştan almayıp !)Q kuruştan tedarik edebi· 
leceklerdir. cl162> 

Açık Eksiltme Kaimesi 

Niğde Daimi Encümeninden: 
Bor - Aksaray yolunun 50X000-;--53;< 000 kilometreleri arasında 3175 lira be· 

deli keşüli sandık açma blokaj kırma taş ferşi 15/2/938 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gü
nü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 e kadar Vilayet Daimi Encümenine müraca
atları. 

Bor - Aksaray yolunun 28 X 000-36 X 000 kilometreleri arasında 4380 lira be
deli keşifli yapılacak şoseye moloz taş ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 20 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale gü
nü olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine müraca
atları. 

Aksaray - Bor yolunun 4 X 500-9 X 500 kilometreleri arasında 1562 metre 
mikap ham taşın nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikap şosede mevcud taşın 
kırılması, 600 metre mikap kum nakli ve istifi, 5 kilometre sandık açılması, 

6000 metre mikap silindiraj yapılması keşif bedeli 8287 liradan ibaret olup bu 
işler 15/2/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Talihlerin % 7,5 temİn8tla ihale güni.1 olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar 
Vilayet Daimi En~enine müracaatları. 

Aksaray • Bor yolunun 4 X 500-5 X 500 kilometreleri arasında 4620 lira be· 
deli keşifli yapılacak blokaj taş ihzarı 15/2/938 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin % 7,5 teminatla ihale günü 
olan 7 /3/938 Pazartesi saat 15 şe kadar Vilayet Daimi Encümenine müracaatlarL 

Niğde • Nevşehir yolunun 24X100- 30 X 000 kilometreleri arasında 9954 lira 
48 kuruş bedeli keşifli toplama taş ve kum ilu:an 15/2/938 tarihinden itibaren 

20 gün müddetle açık eksiltmeye kon:.Jlmuştur. Talihlerin % 7,5 teminatla ihale 
günü olan 7/3/938 Pazartesi saat 15 şc kadar Vilayet Daimi Encümenine rnü-
racaatlan. ·928~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ~, ______________________________ _,, 
1 - Cibali kutu fabrikasında mevcud 1000 kilo çul parçalariyle 450 aded kola 

çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/III/938 tarihine rnst Iı,> an Çarşamba günü saat 10 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi satış Komisyonunda yapılacak1ır. 

ILI - Satılacak malları hergün Cibali kutu fabııkasında görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve şaatte % 15 teminat para-

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilfuı olunur. cll56> 

~ 

1 - Kabataş kırtasiye anbarında mevcud 5000 kilo tahmin olunan eski cvrala 
matbua pazarlıkla satılacaktır. 

II - Pazarlık 16/lli/938 tarihine rast lıyan Çarşamba günü saat 11 de Kaba
taşta Levazım Ye Mübayaat Şubesi satış komısyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye anbarında göıiilebilir . 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-

lariyle birlikte yukanda adr geçen komisyona müracaatları ilan olunur. cl155> 


