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ile geçeri 

Çektiği ıztıraplar bu hakikati 
öğreninciye kadar sürüp gide

cektir. 

NEVROZiN 
ağrı, sızı ve .ancıları 

dindirir. 

Bat Ye di! ağrılarile nezleye, 
ÜfÜtmekten ınütevellit ıztırap

lara kar§ı bilhaua 
"müeuirdir. 

lcabuula günde 3 lrtq. alınabilir. 

1 JUVANTiN 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabü surette is
tenilen rengi verir. Ter ve yı· 
kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde Blhhi ev· 
sah haiz ıaç boyalan arasında bi • 
rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo

yayan yegine aıhhl saç boyalarıdır. 

iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
1 

BEYOÖLU - lsT ANBUL 1 
' - , 
µAQANIZ rAIZ G(Ti~M~k' 

~"~ _ÇA [Nı ·5 1 ~ 
~ususT ŞA~TLAQlt;_IZ ~A.C~INDA 
GIŞ[L"21MiZD'N MALUMAT ALiNi Z 

lSTANBUL- ~A'2Al(0Y PALAS - ALALEMCI 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Cihan doktorlarının en büyük kıymet ,.,. ehemmiyet verip beğendik

leri bir fonnüldiir. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nev -
rcsteni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbclliğınden doğan hamnsızlık 
ve kabızlnrdn en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatürree ve sıtma naka -
hatlcrindc üç günde şayanı hayret t<>!iirini gösterir· 

(FEI\IİL) laboratuvan bu kuvvet ilfıcını sayın müşterilerine tanıt • 

ınnkla müftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 
cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş \'e parlaklık veren bu en birinci 
kuvvet ilacını afiyetle. kullanınız. 

· ab 100 kuru 

SON POSTA 

Dişlere hayat verir 
,; -·ANCAK , 

lll'r sabah t'C ckıam, her yemek

ten son1·a "llatlaktı fırçalamak şart

tır. ~'' usuiii fapıadan, fmmtazam 
bir nwtod 1 a ta;cib c<ietı terin di§leri 

mi1.:roblardan, lıastahklardan muha

fa::a (;dilmiş o~ur, roslar.maktan ve 

çfrrj,mcktı·n kurtulur. Her zaman 

tc1ııiz, pariak •;e g-~zcl olarak kalır. 

Sabah, ve akşam her yemekten 

sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

1 :- Kiralık dG"ilkan · •t 
Beyoğ.u, 'J aksım, trıtmvay ':ad

desinde köşe bıı•:andnkı 51/5 J nu
marulı kasap dükkanı Oç dUkkA
nrt terrık edi'erek ayn ayrı ve ya-

' but tnm olar!tk kirayll verilecek
tir. ts.eyenler Galatada, H raççı 

Mart • , 

c 

Soknğınd1 36 numarada kum \ŞÇl H ı· K s·· d.. d h. ı . Artın Keçeciye mOraca ıt etsınler. ,> 8 IS Oyun ll Un en, IY estz ~ 
~-----·--~ 1028 ..,., 1 1 v 

O~~!d!~ !y~bN~~!~ l G E 
81~~ S~i~a~n 1 v~ ~~~tR Enll~ ~.~E.~ O u 

F ztl Çil llaCI 1 Herkesçe temiz bir gıda 
Giderir. ' 1 ve tıbben miiessir bir şifadır. 

. · · · · · · ·--· · • --· · · • · · · · • · j Gebze Eskihisar yoğurdunu her yerde satanlardan israrla isteyinİJo 

il" T • f • Firmamıza dikkat edilmesi rica olunur. an arl emız Satış merkezi: İstanbul, Yemiş Çardak c:ıddesi No 3 Tel, 2329'2 

Birine! •ahila 400 kuruı 
ikinci wh:le 25G )) 

Üçüncü t.ahi.le 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ea mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede-
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek sa:•fa 
ilanlar için ayn bir tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler i~in şu adrE'se müracaat edil
melidir: 

tıincıhk Kollektlf Şlrketı. 
Kalınmanzade Han 

Ankar:ı cadde:.i 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAlliBLERİ: A . Ekreuı UŞAKLTGIL 

TÜRKİYE CUMHURiYET MERKEZ ·-
BANKA S iN DAN: 

Bankamızın birinci hesap devresine aid 1 ve 2 numaralı temettü kuponJarl 11 

Nisan 1938 akşamından itibaren müruru zamana uğrayacaktır. 

Bu itibarla mezkur tarihten sonra birinci hesap devresi iemettüü ödeneınl1" 
cektir. Hissedarlarımızın mezkftr tarihe kadar bankamız merkez veya fUbell' 
riyle müesses buluıunadığımız yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ~ 
şubelerine müracaatları lüzumu ilan olunur. (1147) 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek!eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ~ 

•>ALMAN KOKU 
----------·--------------------------------------------Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirtilen en iyi 

ALMAN KOKLARININ satış1na başlandı. 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da tesliın edilir. 

DEPODA TESLİM 
TONU 

26 Lira 
Müracaat yeri: 

A. M. Kooperatif Şirketi fstanbul irtibat bürosu: Sirkecide YahköşkÜ 
caddesinde Mühürdar zade hanında numara 32, Telefon: 23074 

Deposu: Kuruçeşme Altın Çapa 2 numaralı Kooperatif Kömür ·deposu 

le 
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HataY. __ iÇ.in se~im 
kanunu hazırlanı}!or 

laleblerimizden çoğunun kolayca 
tahakkuk etmesi ihtimali kuvvetlidir 

Kanunun ön şeklini hazırlayacak olan komite 
bugün Cenevrede ilk toplantısını yapıyor, komite 

kararlarını itti/akla verecek 
Cenevre, 6 (Husust) - Hatay se • ı 

~rn kanununu tesbit edecek olan beş -
ler komitesi yarın toplantılarına başlı
)&caktır. 

Türkiye Hariciye Vekileti Umumt 
ltatibi Numan Rifat Menemencioğlu -
llun riyaset!nd~. Adliye Vekaleti hu -
\Uk işleri Umum Müdürü Şinasi ve si
Yasaı bilgiler okulu hukuku düvel pro· 
fesörü Etem Menemencioğlundan mü
l'ekkeb Türk hey'efi gelmiştir. Beşler 
kornitesi Türk, İngiliz, Fransız, İsveç 
\'e Belçika nıurahhaslanndan terek -
~Üb etmektedir. 

Komitenin mesaisi on gün kadar sü
l'ecektir. 

l'arls, 6 - Cenevreden LC Tan gaze
tesine bildirildiğine göre, Hatay seçim 

(Devamı 11 ind sayfada) Türk heyeti reisi Mmemmcioğlu 
~ ......................................................... . 

• 
ltalyan - Leh münasebatı 

sıklaştırılıyor 
Leh Hariciye Nazırı Romada 

•• 1 ·····----,--------
Troçkistler 

Rusyayı taks:me 
karar vermişler 

Moskovadaki muhakeme 
meraklı safhaya girdi 

Buharın ve Rilıo/ 
itiraflarda bulundular 
Moskova, 6 - Mahkemenin dün ~ 

şamki celsesinde, Rakovs•dan sonra Bu· 
harin'in isticvabı ~·npı :mış ve Buharin, 
ii.k tcşekkülündenberl, Troçkistler ve 
saecılar blokuna dahil bulundujunu ve 
tJkıranyanın. sahil e~ alcllerın, beyaz Ru:.
yanın ve Gürcistanın Po!c>n~a. Almanya, 
Japonya ve İngiitereye tE'rki pahasına 
kapitalizmi yen.den !esise çalışan bu par
tinin liderlerinden birisi olduğunu itiraf 
etmiştir. Buharin, yalnız, parti liderleri
ne ve ezcümle Kirov'a knrşı suikasd ter
tib eylediğini inkar etmjşfir. 

(Devamı 11 inci sayfada) leh Hari~iye Nazırının Roma seyahatini tefsir 
eden Sinyor Gayda iki memleket arasında yeniden M ı · 1 H b 
tkonomik muahedeler akdedileceğini ima ediyor u s o 1n1 a eş 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: S kurut 

Vergi 
tenzil 

nisbetleri 
edilirken 

Yapacaksak tam yapalım 
Hiç olmazsa 30 li.-aya kadar kazanç vergisi 

alınmamalıdır. Bundan sonra da 
elli liraya kadar vergi nisbeti hafif olmalıdır 

YaKan ı Muhittin Birgen 
Ne kadar zamandanberi vesile bul· yevmiyelerden kazanç, buhran ve mil· 

dukca propagandasını yaptığım blr vazene namları dtında kesilen vergi-

1 
fikrin nihayet tahakkuk etmek Qzere lerin birleştirilmesi ve aynı zamanda 
bulunduğunu görerek memnun oluyo- hafifletilmesi gayesile yapılan tedkik· 
rum. Uer ııevi memur maq, ilcret ve (Devamı cHERGVN-. aütunımcladıf') 

~----------------------------------•.........................•..............•........ ~ ........ . 
DARIJŞŞAFAKALILARIN BAYRAM/ 

Mektebin kuruluşunun 
64 üncü yılı kutlulandı 

Bugün mühim mevkiler işgal eden eski mezunlar 
bir arada mekteblerinin an'anevi 

yemeklerini yediler, eski habralarını canlandırdılar 

lıom~ 6 - Gayda, Ciornale Ditalya ket araı::ında herhangi bir m~.ah~de ve· taht 1 na Ne gu" s il ~zetesinde, Polonya - İtalya münase· ya protokol im~l~cak deg~ldı.r. y~ı- U 
""tlerinden ve B. Beck'in yalanda ya _ nız bu ziyaret, ıki memleketı bırbın • Dünkü toplmı tıda bulunanlar 
~Cağı Roma seyahatinden bahseden ne bağhy:m politik ve manevi dost • otu rf a cakm Dün Darüşşatakanın 64 üncü yıldönü- Toplantıya istiklal marşHe bqlaıumf 

tı- Yazısında ezcüm1e diyor ki: luğun yeni 'lir tezahürü o~cak ve ~ -~ 1 Ş münü kutlulamak üzere mektebde 250 yi ve Ulu Önder Atatürke hürmet ve tlzim 
Polonya Ha!"iciye Nazırının Roma _ ma ile Var;ova arasındakı tesanudu geçen eski mezunun iştirakile bir tören telgrafı çekilmesi hakkındaki teklif bQ. 

~iyareti münasebetile, iki mem.le - (Devamı Jl &nci sayfada) s· 1 .1• yapılm:ştır. (DPvamı 11 ınci sayftu1.cı) 
ır ngıız gazetesine göre c::::=======-==-==-=--------.------==========-====-==------

tavassut rolünü F b h B • k t 
Lord Halifaks görmektedir e 0 er a Ç e • e Ş 1 a Ş 

• 
Ingiliz filosunun büyük 
manevraları başladı 

Londra, 6 - Deyli Herald'dan sonra 
bugün de Sanday Kronik!, B. Mussoli
ninın Habeşistan tahtını Negüs'e vermek 

C An niyetinde bulunduğunu bildirmekte ve 
tbelüttank'ın garbında yapılan manevralara avatan bu mesele etrafında, bşağıdaki izahatı 

Akd • fil 1 rı ictirak ettiler vermektedir: 
VC entz il 8 "I (Devamı 11 ind say/ada) 

General Metaksas 
Atin ada 

alkışlarla karşıl~ndı 
Atina, 5 (Husu· 

s!) ·- Ankaradan 
dönerken Trakya 
fehirlcrini ziyaret 
etmiş olan Başve
kil General Me
ta ksas bugün bu
raya gelmiş ve 
fevkalade hararet
li tezahüratla kar
§~ lanmıştır. İstas-

Ingilterenfn Akdeniz fi1onına mensub zırhlılardan birkaÇ1 Malta limanın.da yonda kralın mü· 

btıd londra, 6 - AmiralH\t makamından marta kadar devam edecekt.Jr. ınessilleri, bütün 
filo~!!diğin.e göre An.ava tan ve Akdeniz A

0

kdenizde ~ontr?l . v~zifesini yapan~ \'ekiller, Balkan 
~ nın ılk manevrası 7 marttan 10 harıç olmak üzere ıkı fıloya mensub bu- cievietleri elçileri 

1 - 1 berabere kaldılar 
Alsancak, Muha/ızgücünü 2 - O, Şild maçında 
da Güneş, Beylerbeyini 2 - O, Galatasaray 

Toplıapıyı !J - 2 mağliib ettiler 

Güreş teşvi~ ~ü.sabakalan neticelendi; Güneş birinci, 
Kasım paşa ıkıncı, Beykoz ve G. Saray üçüncü oldulv 

.. 

hı rta kadnr C~belil •arık'm aarbında ya- tün gemiler bu manevra~ara i§tirak ede- 1'e elçilik erkanı, G. Metabat 
acakt e- ali lıt ır. ct k.lerdir. gtmer er, belediye reıs ve azalan hazır FMıerbahçe • Befiktaf m4çından bir intıba .. 

___ 
1n_cı_ma_ne_v_ra_s_u:..:.is:..:.i_l:....:4_m::..:..::.ar:....;.ttan~-1-8..L..----------'A.A __ > ____ CD_ev_a.m_ı _ıı_ı_·ncı_·_ıa_.:...:1//_ada----=-)-----1-----<-YA_u_ .. _ 1 IMl -.rfaaua t inci n 5 1nc1 stiialanndadJr) 
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~~J==~~~~~========~===~~:::::::=============::::::::::::::~~~~~~~~r~~==~~~_z=' 
Her gün 

Vergi nisbetleri 
Tenzil edilirken 

Yazan: 1\hıhittin Birıen 
(Ba~tcıTajı 1 inci &ayfı.ıda) 

le: bitmiş ve bir hal l"'~i kararla:jtml~ 
mıştır. Bu ~kil hakkında gazetelerde gör· 
düğüm malumat hen\ız 'tön" bu hususta 
k afi derccf)de sarıh bır fakir vermediği 
gıbi bu mesele hakkında Meclisteki cere
vanları da uzaktan tamam lıümeğe imkan 
yoktur. Bunun için, \:,JgUn bu meselenin 
teferrüatmı münakaşa edecek \'az.iyelte 
dC'gılım, fakat. preru;ıp hakkında birkaç 
sey daha soyliyeceğim. Her şeyden evvel, 
b r kere soylemış cı!duğumu bir kere da· 
ha tekrar edeyim: Bu Vt!rgilerle benim 
şahsan hiçbir alakam yoktur. Kendim için 
soylemiyorum, aJakadarJsr namına ve 
mcmleketın ışıerinin ıyiliği hesabına söy-
lüyorum. 

• Bu vergilerin buhran ve muvazene 
mımları altında alınanları muvakkatH. 

Resimli Makale: X iki tarafı keskin silah. X 

YATj 

Sebat her kapıyı açan bir anahtardır, fakat bu Sebat iyi düşünülmüş, makul bir ışte haslet, çıkmaz bir 
Bunların muvakkat olarak konulmaları anahtar her elde dönmez, ve her işte ayni neti- işte manasız bir ınaddır. Birincisinde insanı muvaffak eder, 
ağırlık1arından i1erı g liyordu. Bugün, ccyı vermez. ikincisinde mahva sürükler. 

çok şükür, memlekette m. buhran vardır, •=:;:::::::::::::::::::=::=:=:=~~===~=======~~~~~~=======~==~:=-ııe de müvazene cerdi. Şu halde, alaka- ( ) 
darların hiıkümet karşısına geçip .. Ma. ce o ~ ~ l'E5'ı ~ te o N D ö 
dem kı muvakkatti, kaldmnız bunları!• e;;;;;}) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
demek haklarıydı. Fakat -bu defa da ala- '11111--.---------------------------------------------
kadarlnrın milli şuurlarına çok şükür!· Sinema yıldızı •-HE_H_G-.U.-N-B-IR-F-IK_R_A_• Çocuklara hesab 
ara yerde, memleketin müdafaa meselesi (J " l 
biıvUk bir ehemmıyet kesbetmiş olduğu Greta Garbo gre en 
i~i~. buhran ve muvazene belaları geç- Evleniyor mu ?. • iJrgü ceketler 
mişıoe de müdaraa 1şi chemmiyetıenmiş .. Yanılmış olabilirim" 

Sözün Kısası 
Büdce 

Botça -
Bohça! 
E. Talu 

/A tatürk cumhuriyet rejimini kU• 

ralıdanberi, devletin mali bün· 

yesinde husule gelen CS<'nliği ve sağlam· 
lığı haz ile ve iftihar ile karşılamıyacak 
tek f erd yoktur. Osmanlı tarihinin meb
deinden müntehasına kadar merakla ve 
dıkk;ıtle araştum~lar yapın. Tek bir yı• 

lın zaruret, darlık, l:uhran içerisinde geÇ· 
mcmiş olduğuna rastlarsanıı bana da ha· 
bc-r verin. Asırlarca, koca imparatorluk, 
sefih bir mirasyedi, ) ahud ki bir gayri 
mübadil gibi parasızlıkla çırpındı, durdu. 
MPŞrutiyetc kadar memur nıaaşlan gayri 
muntaıam ve zuhurata tabidi. Meşruti· 
yet devrinde, urnumt l:arbin ortalarına 

kadar, aylıklar zamanında verildi ama 
istikraz sayesinde. Kfün&ıa dünyalar kn· 
dar borclandık. 

Bu vaziyeti düzelten ancak curnhurıyet 
rejimi oldu. Mütevazin büdce sözünü, ne 
yapmak istediğini biJen, ve bu istediklc· 
rini yapmak için cie elinde muayyen tahsi 
sat bulunduran bir hükümeti cumhuriyet 
sayesinde görüyor , vergilere zam değil de 
vergilerden tenuHit yapmayı düşünen 

bir devletle ilk defa karşılaşıyoruz. 

Kamutayın yüksek tasdikına bu det. 
arzedilen 1938/39 büdce.<inin rakamlarını 
gazetelerde gözden geçırıyorken, aklıma, 

saltanat devrinin ce.lılinı, aczini, meskc• 
o'duğunu görenler h"ç ses çıkarmıyorlar Me§hUT k~~J Edison, Şikago bey -
\: cyrıhud, çıkardıkları sesler, yalnız ha- nelmiZel sergisini ge.dyoTdu. Biır e • 
fıfü·tmck ricasından ibaret kalıyor. lektrik yanığı nazan dikkatini cel • 

1 netini, kepazeliğini çok iyi belli eden bir 
hikaye geldi. 

Hükumet de bu hafilletmek esasında betti. Nasıl çalıştığını aOTdu. Satıcı 
onlarla bir fıkirde oiduğuna göre iş yal- izahat veTdi: 
nız hafifletmenin §ekline münhasırdır.. _ Efendim bunun ~mde iki plaka 
Fakat, bu bahiste şimdiye kadar gazete- ı.·ardır. Biri çinkoduT, öteki bakır .• 
lerde gördüklenni, bana ışin en münasib CCTeyan bakır plôkadan, çin.TCo pla • 
bal sur~tini bulduğu hnaaü vermedi. kaya g<'ÇeT. 
İstiyorum ki mesele hPnüz kat'i şeklini Edison sordu: 
almazdan evvel rneb'usJanmız bu bahsi _ Cereyan boY.ır plakadan, çinko 
biraz daha dlkkatle müta1ea etsinler ve p akaya mı geçer? .. Ben hep bunun 
işe, memleketin ihtiyaçları ile birlikte, aksirti dütiınürdüm. 
Avrupadaki şekillere göre bir hal sureti _ Yanılmışsınız.. HeT halde biz 
bulS\lnlar. mesleğimize aid i~lc"i ba§kalarından 

iyi bıliriz. 1 
Edison özür diledi: 
- Affedersiniz, dedi, ima.nlık bu ... 

Yanılmış olabHiTim. 

• Demokratik bir memlekette, bir halk 

·--------------------------* Londrada 
5000 memurun aradığı 

cumhuriyetinde her şeyden evvel haklan 
duşiınülecek insanlar, kütlenin büyük 
eksC'riyetmi, memleketin asıl kalabalığı· 

1'1 ve milli bünyenin chni teşkil eden a· 
f gıdaki sınıftakilerdir. Bu ınsanlar için 
asgari bir hayat sevıyesı vardır ki bir 
mPmleket, sağlam bir içtlmai bünyeye 
nıalik olmak istiyorsa, bu seviyeyi o küt
leye tcmıne mutlaka mecburdur. Bunu 
temin etmediğimiz zaman, bilhassa şu i · 
çinde bulunduğumuz öünya de\Tinde, 
memleketin milli müdafaasını ihmal et
miş sayılırız. Bir tarafta tolşevizrn, öbür 
tarafta nasyonal sosva lizm var; bunların 
her ikisi de kütleyi terfih öavalan güden 
ve bu yolda birçok rnüshet işler yapan 
davalardır. Her ikisi de istila temayülleri 
gösteren bu davalar aynı zamanda ccne
bıdır. Bunlar nerede hnlkı az himaye e
d.lmiş gorürse oraya kend Jiğinden ko
layca sokulabilen rnutf:'acdi ruhlu fikir
lerdir. Şu halde, ba ka memleketlerde 
b rçok faaliyetlerı görulen hareketle~·n 
bizım aramıza soku"malarını ve bu su
retle milli bünyemızin harki tesirlerdeR 
azade kalmasını ic:tıyorsak bız de küçuk 
halkı ve kı.itleyi onlar kndar ve. hatta on
lı:ırdan daha iyi madafaa etmeliyız. Za
ten buna da rnecburuz: Biz, halk için na
zari surette çalışan §U V<'ya bu zümreden 
değil, doğmatızmden uzak olan ameli bir 
halk cumhurıyeti~iz. 

Asker kaçakları 1 Bir İngiliz kadını, çocuklarmm hiç y~ 
Londra polisi, 5000 memurunu ve 6 ( rulmadan hesab öğrenmelerini temin için, 

radyolu otomobilini seferber ederek, gar· gördüğünüz tekilde, bir kazak önııiiJ. Ço
nJzondan kaçan iki asker kaçağını bütün cuklar da cem ameliyesini bir kaç günde 
bir gece aramıştır. Kaçaklar, y'olda rast· su gıbi ezberlemişlerdir. 

• 

ladıkları otomobil ı.ah!bJerini tabancala
rile tehdid t'derek, srablarma biniyor, 

Meşhur sinema yıldızı Greta Gar • Londraya geliyor, muhtelif dükkanları 
bo'nun, bu ay sonunda musiki alemi _ soymaya teşebbüs edıyorlarmış. Asker 
nin tanınmış maistrolannöan elli yaş.- kaçakları daha .henüz ele geçirilememiş. 

larında Leopold Stokowski ile evlene- tır. ___ ·~~--
ceği ısrarla rivayet olunmaktadır. İ - tc gezmektedir. Resmimiz fotografcı • 
talyada Coprı'de musiki~inasla bera- }ardan yüzünü saklayan yıldızı göste -
ber bulunan yıldız. hep onunla birlik- riyor. .............. ............ ............................. ..... . ......... 
kesiyorlar. istıhsal de cuıuyor. da aılenin ni.ıfusile mukayese ediyorlar 

Yirmi lira değil, otuz hra da azdır. Hiç ve ona göre hır takım nisbetıer ~oyuyor· 
olmaz.c;a otuz !ıraya xarlar kazanç vergisi for. Biz ce öyle yapalım, demokrasi bir 
alınmamalıdır. Bundan sonra da hiç ol- sistemse, bu sistemin ~-chnna sadık kal
mazsa elli liraya kac!ar vergi nisbeti rnak için böyle yr.pmıya mecburuz. 
hafif olmalıdır; sncak ondan sonradır ki Hal şekli teklif etm.yorum. Yapılaca
tedrıcen yükselebiiir. Maiiycmiz paraya ğından bahsedilen şeylerin kafi olmadı· 
rnühtacsa bunu bazı nevi istihlaklerden ğını görerek prensipi müdafaa ediyorum. 
tedarık etmek mümkündür. Şimdiye kadar işi belki de maliyeciler 

e ve büdcecıler tedkik ettiler. Onların mu-
Yapacaksak tam yapalım. Her şeyi Av- bafauıkar oldukları muhakkaktır. Yann 

rupadan nlmak gibi akilane hareket et- iş Meclisın umumi :?>eyeti tarafından 
Eğer bütün bu noktalarda mutabıksak meği bilen bir devrdeyız. Bu işde de öl- mutalea edilecektir. Onlar ise demokra· 

o zaman şu noktada da mutabık olmalı- çü olarak eJımize Avrupayı alalım. Avru- tik bir ruha sahib olmakla ve işi milli ve 
yız: Çalışan ınsan!arın her nev'inden, ya- p:ıdn da aynı sel:eb:erle bu vergiler k~ içtimai bakımdan görmekle mükelleftir
~amıya, çocuk yetiştirmeğe ve aile geçin- nuldu. Fakat, orada, her memlekette kü- ler. Sonra şunu da unutmıyalım ki hal
dinncğe mecbur olan her ferdden, as. çük maişetlt-rin hımaye~erl mükemmelen kın cebinde kalacak olan her kuruş mem· 
gari bir hayat ıhtiyrıcına göre ya hiç ver- dü~imüldü. Bız de onlnra bakarak onlar lckctte hareket yapacak ve devlete başka 
gı almamıya, yahud da, mutlaka almı)a gibı yap:ı.lım. Tedbirim:zm ruhu oradaki taraftan varidat getirecek bir kuvvettir. 
mecbursak, bunu çok küçuk bir nisbcte esas nnn ruhuna tamamen uysun. Onlar, Bütün bunları tamam düşünüp kararı 
indirmeğe mecburuz. B·zde bugün vergi calıc:an ınsanlan ve alır.ım ücretleri bir tamam ver Um. Evet, yapacak.sak tam 

Dünyanın en akıllı 
maymununun marifetleri 
Pariste baytar Menera evladı ma -

nevisi famini verdiği ve dünyanın en 
ak• llı maymunu olduğunu iddia ettiği 
çok medenileşmiş bir maymunu gaze -
tecilere göstermiştir. İsmini Fatum 
koyduğu bu maymun çok şık bir pija~ 
ma ile alçak topuklu güzel bir papuç 
giymektedir. Bir ~san gibi ismini & 

şitmekte, insan gibi sevinmekte, insan 
gibi iskemlesine oturup şık bir genç 
vaziyetne yiyip içmektedir. Fatum'un 
boyu bjr metre elli santimdir. Ağırlığı 
da 86 kilodur. Doktor Menera'nın söy· 

lcdiğine göre dört insana muadil kuv
veti vardır. Ana, baba kelimelerini pek 
temiz olarak telaffuz etmekte, kendi -
sine söylenenleri tamam.ile anlamakta
dır. Verilen emirleri pek muti bir su • 
rette ifa etmektedir. 

Fatum sigarayı ve bilhassa püroyu 
çok sevmektedir. Kibrit ile sigarasını 
yakmakta ve misafirlerin sigaralarını 
yakıp çok terbiyeli bir surette kendi -
}erine takd:rn etmektedir. Doktor Me -
nera Fa!um'u iki yaşında olduğu vakit 
Afrikada s<;.tın almış ve terbiye etmiş -

vermiyen azami kazanç y1rmi liradır. kere hayat eviyesile olçüyorolar, sonra ~:apalım! Mııhittin BiTgen 
Yirmi Ura belki köyde iyi bir şey olabi· ==~§~~~~~~~=~==~~=:;=:;=:;=::;:::::;::::==:;=:=:=:=::=:=:;:::::;::::=============..,=: 
lir, fakat, o vergılcr konulduğu zaman-

1
. S T E R • 1 

tir. 

danberi pahalanan bayat Jrnrşısında, ~e· İ S T E R İ N A N' J N A N M A ! 
hırde yaşıyan bir ınsan içm çok aşağı bir 
hayat seviyesi ifade roer. Sefil bir haya-, 
tı müdafaaya ve sürüklemiye bile kafi de
ğildir. Bundan dolayıdır k: muayyen bir 
yevmiye ile bütün hafta çalışan amele, 
bırçok yerlerde, ka1.ançları yirmi lirayı 

bulun_ça işden kaçıyorlar. Bilhassa nisbi 
ve müte'ı .. vvil t:cretlerle çalışanlar, 

ç:çekcıler cemiyeti yıllık );ongresini akdetti ve bu mü • 
nasebctle de yurdda çiçek sevgisini ve çiçek satışını arttır
mak içln bazı tedbirler düşündü, bu tedbirlerin başında se
nede üç dda çiçek bayramı yapmak varcır, doğrusunu söy· 
lemek Uızım gelirse biz bu tab·rıe neyin kaı;tedildiğini anlı
yamadık. Eğer muayyen günde herkesin ceketine bir çiçek 

iliştirmesi isteniliyorsa bunu yapabiliriz, fakat mesela Fran· 
sızlann "'Nis~ şenliklerini tanzircn mesela Ada gibi bir yerde 
herkesin yekdiğerine çiçek atarak, arabaları donatarak eğ· 

lerunesi isteniliyorsa küçücük bir demet çiçeğin en aşağı 20 
kuruşa satıldığı bu memlekette bu f:ğlenceye iştirak etmek 
istiyenlerin çok olacağına inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ~ R . l NAN M 'A! 

Bir aralık, Abdülhamf din aklına nasıl 
ve nereden esti ise esmiş .. hükCtınetce bir 
büdce hazırlanarak arzedılmesini irnde 
etmiş.. irade Babıaliye tebliğ olunmuş .. 
ihtimal ki maliyeye de bilciirilıniş. Fakat 
devrin maliye nazın sersem bunağın biri 
imiş. Ne büdcenin !arkında olmuş, ne de 
bununla alakadQr bulunmuş.. 

Aradan zaman geçmiş. Bir gün nazır 
mabeyne gitmiş.. orada, erktindnn biri, 
bırdenbire, damd-:ın düı:ıer gıbi: 

- Paşa! Botçan hazır mı? 
Dıye sorunca, mevkiinden pek crnfıl 

bulunınıyan ve Büdce kc~imesinin Botça 
tarzında tali'ıffuzunu Bohça anlıyan na• 
zır, mütevekkil bir eda ile: 

- Bizim gibi fakirin ne bohçamız ola· 
cak. Efendimizln E!mııiyeti şahaneleri mA· 
zallah münselip olduğu eında, geldigımiZ 
gibi, elledmizi ko:i!anmm sallıya sallıyLl 
gideriz! demiz. 

Osmanlı devleti de, aı-ırJarca büdce'yi 
bohça anladığı ıçin, ~JPrini kollarını sal• 
lıya sallıya, geldiği gibi gitti! 

<'
~ /~~~ 

·-------------------~-=--.._~~·-· __.. 
Çok yaşamanın sırrı perhit

yapmada mıdır? 
Geçen hafta aşağı Avusturyanın pub

berg şehrinde Postl isminde bir adam t05 
yaşında olduğu halde ölmüştür. Bu adaJJl 
1859 Avusturya • İtalya muhareb ne 
iştirak edenlerin en sonuncusu idı. JW 
kadar çok yaşıyan Posu hayatında lı r 
tiirlü mahrumiyet ve mihnetlere mıınıı 
kaldığı halde hiçbir defa hasta olma 
tı. Doksan yedi yaşına kadar hergün bit 
çok saat süren gezintilerde bulunu) oı 1• 

Tütün ve içki kullanıyordu. Fakat daır1111 

itidaldm ayrılmıyordu. e vakit vüc • 
dünde bir rahatsızlık hissederse 24 t 
ağzına hiçbir şey koymamak surctil •1ç 
kalıyor ve bu ı;çlıkla her türlü hasta ı ı1l 
önünü alıyordu. Postlin hastalıksız ı:o• 
yaşamasının sırn işte başlıca bu pchrıı
karlığından ileri gelmiştir. 

-----------· -· ·-""' 
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SON POSTA 

a pon arın gız ı enız b. 
ır casusun 

programına karşı mu hakemesi 

Cumhuriyet - Yunus Nadl başmakalede 
Akdeniz vaziyeti, İngiltere ve İtalya liman 
münasebetlerini tebarüz t ttlriyor. Ve iki 
devlet arasındakt müzakerelerin üçüncü blr 
devleti, Frans:ı.yı da alakalandırdığını Fran-

e Alman- Çek 
münasebetleri 

• 

Amerika hazırlanıyor 
Jah k ·· l · , f#onyada gizli olarak 14 bin tonluk ceb ruvazor erı 
ınşasına başlandı, Amerika mukabil tedbirler alacak 

da;o~yo 6 (A.A.) - Bahriye erkanın- habirine söyleyen Japon ricalinden bi· 
tJ bır zat, Havas ajansı muhabirine ri tarafından yapılan bu beyanatın Ja
lt:on~a, Super Dretnavt inşa etme - ponların 14.000 ~onluk_Ceb ~vazör -
ha te~h:-. Yalnız gizli bir tipte hususi Ieri inşa ettiklerıne daır venlen Ame
Ja tb gemileri yapmaktadır» demiş ve rikan ha berl~rini teyid etmekte oldu -
~~n~anJı inşaat programını gizli tut- ğunu beyan etmekte~irler· Bu k~~va -
ııı .tararından asla vazgeçmiyeceği - zörler cDoyçland,. planından mülhem 
l~1 zıra sürpriılerin husule getireceği Alman plin larına göre inşa edilmekte-
t;ıti l'ltTin büyük kuvvet farkları ile dir. . . . 
ta Vazeııe teminine medar olacağını be Ayni nıahleller, Japon ncalınden hı-
n etnıi~tir. ri tarafından yapılan bu beyanatı a: : 

~ Bavas a!ansı muhabiri Amerikanın niz muahedesinin sahabet maddesını 
~. 't!terE'ni~ Amerikan fil~suna faik bir tatbik etmek isteyen Amerikayı ihafe 
~Ya l\ahib olmasını kabul ettiği tak - etmeğe m3tuf son daldka~a ~apılan bir 
liıı de Taponynnm kendi hattı hareke - teşebbüs mahiyetinde telakki etmek -
~; te~r1r gözden geçirıneğe rouvafa • tedirler. . . 

edıp etmiyeceğini sormuştur: Filhakika Japonyanın gızh . olarak 
J .~uhJtabı olan bahriyeli zat, gülerek yapmakta olduğu bu inşaat denız mua
~ le cev:ıb vcr:mistir: hedesi mucibince müsaade edilmeyen 
~Belki. ademi t~adül mühim olduğu kategoriye dahildir. Bu inşaat Am~ri -
~it lneseıa 2 • 7 nisbetini bulduğu tak- kayı şimdikilerden daha k~vvetl~ ve 
d~. daha sür'atli zırhlı ve kruvazorler ınşa 

~ '14şington 6 (A.A.) - Deniz mahfel- etmek hakkını isterneğe sevketmiştir. 
,ti Japonva.run büyük zırhlılar inşa Haricive Nezareti halihazırda Lon • 
~e~e b~şladığı hakkındaki haberin dradaki deniz eksperlerine bu hususta 
gru olmadığını Havas ajansının mu- göndereceği talimatı hazırlamaktadır. 

' 
ispanyada yeni bir deniz 

muharebesi oldu 
C1.1ınlıuriyetciler Nasyonalist/ere aid Kanarya 
kruvazörüllü tahrib ettiklerini bildiriyorlar 

- sanın da İngiltere ile ayni yolda yürümek 
mecbı:r!yetinde olduğunu söyledikten sonra, 
İnglllz, İtaly:ı.n müzakereleri müsbet sonun
ca v:ı.rabillr mi? Sualine: 

Hariciye Nezaretinin eski 
daktilosu itirafta bulundu 

Yazan: Sdim Rag-ıp Emeç 

r e:koslovakya l·• :?Vekili M. Hodza 
V tarafından irad c.lıman ve Ma -

reşal Göriug'in hır n l!tkur,a cevab teşkil 
eden son hit&be bütün dü!lyada muhte
lif şr kil ve rnrette cık · ~ler yapmakta de
vam ;?divor. Nlalum o1d.uğu üzere Mare
şal Gö;ing, bu r:.utkunda Çekoslovak 
carr.i:ısına dahil bulunan s:ldet Almanla· 

Hlç şüphe yok ki varır. Belki varmaması 
Atina, 6 (Hususi) _ Atina da- garip ve an1nşması güç bir gllyrl tabilllk o-

lurdu. CC>vabını veriyor. 
imi divanıharbi lıu.zurunda dün eski ha· 
riciye nezaretinin e.ski daktHosu Elli Ro
dokanakinin muhake.mesme başlanmış
tır. Eski daktilo nezaretin bazı gizli evra
kınt Finlandiya tcbaasmdan Joh:ınes 
Hom'a vermekle ınazn:ındur. Yabancı 
bır devlet hesabına casuslukla itham e
dilen Horn da divanda ı::uclu mevkiinde 
!>ulunuyordu. Horn bu gizİi evrakı al· 
maktan başka gene casus1uk maksadile 
memleketin tayyare ıstasyonunun ve di
ğer bazı m~essescleıinm haritasını çı
karmakla da ınüttehiır.c;r. 

Dünkü muhakemede ainlenen şahidler 
daktilo Rodokanakbin (·lçilerin raporla
rını Horn'a verdiğini ve eaha bazı gizli 
evrakın da elinden a~ındığmı söylemişler
dir. Muhakemeye bugijn cie devam edil
miştir. Maznun daktilo, Horn'dan ayda 
5 bin drahmi aldı~ını 1:E:'d, Hom'un ken
dısine evlenmek vadinde bulunduğunu i
tiraf etmiştir. Muhakemeye devam edil
mektedir. 

Milletler 
Cemiyeti 

Pol Bonkur cemiyeti 
tahrib etmek isteyenler 
olduğunu söylüyor 

Parls 6 (A.A.) - Fransanın Milletler Ce
miyeti nezdindeld daimi murahhası B. Pol 
Bonkur, Mlllı;tle!.' Cemiyetine müzaheret 
Fransız Cemiyetinin senelik umumi içtima • 
ında bir nut11k söyllyerek diktatörlüklerin 
yalnız Mllletler Cemiyeti ile ı:ı.lfı.kalarını kes-

Tan - Ahmed Emin Yalmanın .Kanunla
rın arka kapıları. serlevhalı başmakalesin
den şu satırları alıyoruz: 

a:Kannndan maksad umumt hayatın mu
ayyen bir kısım mesele ve münasebetleri 
hakkında kat1 kaide ve ölçüler yaratmaktır. 
Eski z:.ı.manlarm şer'i hile zihniyeti ile bu 
ölçüler kökünden düşürülecek olUTSa ve 
kanunun ön kapıdan menettiği filller arka 
kapıdan işlenirse cemiyet içinde kanuna 
hürmet azalır. istikrar ve emniyet sarsılır.11 

Kurun - Asım Us yeni Türk-Yunan an
laŞinası münasebetile yazdığı baş.makalede 
iki cievlet arasındaki münasebetleri anlatı
yor. Ve dlyoı- ki: 

ııTürkiye Ue Yunanistan arasında imza -
!anmak iizere hazırlanmış olan yeni muahe
de askeri emniyetten başka rejim emniyetini 
de teytd etmesi hakikaten öyle bir mes'ud 
hadisedir ki ayni zamanda Atatürkün Bal
kan devletleri için temenni ettiği büyük lde
alln uzak olmıy:m blr istikbalde tahakkuk 
imkanını da gösterir.• 
-.----·--····- ·----,--

Viyana 
üniversitesinde 
arbedeler oldu 

rt~.ın vaziyetine temas etmi~ ve öteden• 
bc-rı gayri müsa\'i muameleye tabı 
tutuldukları iddia clunan bu kütlenin 
muk:-,dcieratile Aimanyaıun alakadar ol
n•an ·azlık ~&pa:nıyacagını beyan etmişti. 
Bir nevi iç işlere m i.i d.ahale telakki edilen 
bu sczlerin, M. Hodza'nın ltsunile Çekos
lcvakyada ~1asıl ettiği şiddetli aksülamele 
ittHa peyda etmiş eııuyoruz. Bu suretle 
c:u nokta bir defa daha tclarfö: ediyor ki .,, 
Çek1.1slovakya, bır tcraftan Sovyet Rus
ya, dığer taraftan F'r~m:a He mevcud 
ittıfakls.rından a ıdığı cü~·ük kuvvetle, 
Almanyanın, yalnız Südet Almanlarının 
rrukadderatile değil, a ;eıfumım bu Al .. 
m~nb.rla atak::.dar oim' sını kendi iç 
işlcrıne bir müdahale teş~dl ettiği ka • 
naatinde bulunuyor. Kullanılan lisan 
şiddetlidir. İcabında, çe;,,,.C1~1ovak mille .. 
tinın kendisini, so:ınna kadar müdafaa 
c'C!eccğt de zikredıl;~·or ki. bu bahiste, 
Ç~k()~tıwô.kya ve mil~t<:!f;!~lc>rinin ne de • 
rece hassas davranmak niyetincıe olduk-
ları aniaşılıyor. 

}~ilvakı orta Avıup:ıda milli varlık 

Linz, 6 _ Dün ı.ıkşam bir nutuk söyli- çerç~ved en zayıf olan nwmleketlerden 
yen B. Says İnkart, Avusturyanın mün- biri dl! Çck::ıslovaky&tlır. Ordusunun 
husıran Alman olan bir memleket oldu- kuwct ve kabil iyeti c.iod.i tir tecrübe ge-
ğunu beyan ve Avusturya istiklalinin ma- r;ı~·mem iş olmakla berubP.r hu ordunun, 
na-.1 Avusturyanın .-kendi taahhüdatına küçükh.iğüne rağmen b.rmc:i sınıf ordu -
hakim o1mak hakkı. (•~duğunu izah et- lardar: bıri 3ayıldığını rn.uhtdif kanallar 

. t' ifade edıyorlar. Şu i:ı:.:de bu ıayıf çer -
mlş .ır. 

V. 6 (AA) n·; - . ·t d ÇCVl', kudretli bir as~< eri \"arlığa istinad 
ıvana, . . - ı.:n unıversı e e d k • . f • · • •. . .. e :yor ı ona cıayatı men :uı t ter· mevzuu 

mekle kalmamış olduklarını belki mezkur ce naı;yonal sosyaüstlerın b;r marşını soy-
1 

. • ' · • ~ 
•arselon, 6 (A.A.) - :!-.1im müdafaa ne-1 muhribinin attığı bir 'torpille yaralanıp miyet aleyhine olarak tasavvur edilen yeni I . . . . l hhsr..uu~u :t.a rr:an bu dt'ı ece az)ınkarane 
ee~ı aşağıdaki tebliği neşretmşitir: Kartajenin 40 mıl açığında batmakta olan bir takım siyasi teşekkülleri ııtızam ederek !iyen hır grup ıle vaıanperver:L'le hır ı kı~nt:.~maya :mkan veren rıe bu kuvvet o· 

~)l.tnhuriyetci (.(Jnanma. bu sabah saat harb gemisı Kanarya'dır. ve şimdiye kadar kollektif emniyet mefhu - marş söyliyen bir grup arasında pek o luy, ır Çek•) .:bv:ıkynnın ~arını vücude 
d.' _de Pales burnur.ıın 70 mil açıkların- Birkaç ~ran~st lıarb gemisi Kanaryayı muna sad ık ve merbut kalmış olan milletle- kadar vah~m <ıinuyan bir takım arbedeler gct•ren başlıc.:a tunilc ge!.m•t; bu amil, 
..._ t k _ _ 

1 1 rJ mukabele! bllınlsll korkuslle :MJlletıer Ce - olmu ·tur. · . . .. . . . 
~ ~:.ınarı.as ve Malenres ve Almirante urtarmaga 1,;.graşma {tadır.ar. miyettnln esası olan misakı z~fa düçar et _ Ş Çek mılletı nufusu u.n~ mıve~.ne dahil 
>/"era O.si kruv3 zörlerile bir muharebe- Barselon'un bombardımanı mek surcttJe onun lmkAnlarını hiçe lndlre _ bulunan ekn'ıiy e>t:udir ki umumi nüfu. 
~ tı.ııu~muştur. Torpido muhriblerimiz· Barselon, 6 (A.A.) - Barselon'un dün- cek olan bir takım tekliflere müzaheret et - f ilistinde Arablardan 50 sun tııkr-bm i.ıcle b r :ni '.qkil etmek 
~\i~ b:rinın attığı torp·ı'erden bir tanesi, kİJ. bombardımanı f,etice~·ınde 9 kİŞİ Öl· meğe sevkeyJiyerek cemlyetl tahrib etmeğe kı•şı• 0••1du••,so esı•r alındı ~Ur('t Jc T• ü!ı ! m. bir yekun VÜCUde getir• 
.'Yl'r ı glrişm~ş bulunduklarını beyan etınlştlr. 
~ -ıın filosunun iidnci hattını işgal e- mu~, 20 kişi yara anmıştır . Hatib, Milletler Cemlyet.1 içinde akdedll- mt h · Cd:u.: i ovakytının bu tün nü -
t 1\ ı_ de b · Kudüs, 6 (A.A.) - :Merkezi Filistinde \'tı "'ruvazörc tam i~al et etmiştir. Bu Kurtarma ameliyesin ir lngiliz mtş ltil~flardan uzaklaşıldıkça iki taraflı an fu.;ı: u;ı ,m beş nıılyı.nclur. Hu ekalliyetler 
~lr "nzör, ya Kanadas \•eyahud Baleares- neferi öldü taşmaların gayri. kafi gelmekte olduğunu ve asilere karşı yapılan muharebeye üç alay S.5 m ·lyon Almanla be~~ber yarım mil· 
~~ .. Gemide derhal tüyük bir infilak ol- Londra 6 (A-A.) _ Amlrallık dairesine bunun dellll de blr dörtler misakı akdinin ile altı tayyare iştirak ermiştir. Asilerden yc-n Macı:.r ve bir mıkdar d~ Lehliden 
},. ~Ve • .. t S b h d y • lılmata göre bu sabah Kem tekrar bahse b~lanılmış olması olduğuuıı 5(.ı kişinin öldürü1düg"ü ve 50 kişinin de mu··rekkn'odır. 
·~, 

1 
.gemı yana ~"a . ın,ıj ır. a a a og· gelen re..<"".ml ma • • - beyan etml.ştir. ~ 

~ sur'atli tayyare, deniz muharebesi- ;;ıenfelt ve Boreas İn~ torpido muhrible- ----------- yaralı olduğu halde esir «::dildiği bildiri!- Şu , ·:ı.:iyete r,a;:a:·an Almanyanın 
f;_ Vt:.k rl, bat.ın.ıkta olan ası Ispanyol Baleares kru- E l l mcktedir. 
'il' l' ua gc1diği ~;ere doğru ilerlemiş- vazörü mürettebatından bazılarını kurtar • rzincan l ar Ç<>koslcvakyadaki Ai.:nııı d:aiıiyetlerine 
\'iıı~ ayyarclcr, asi kruvazörün alevler i- mıştır. Tayyareler Kum el Fchın civarındaki karşı alakasız cavraP.masını htemek man-
~!ıı e bulunduğunu ·,•e etrafında yedi ge· Gene Amlrallık dairesine gelen haberlere Sevı•n Ç ı·çı·nde kasa~alara iltica ctmış o:an birkaç çeteyi tıkau ne derece m:ı .nl; i.ın dc>giıse, Çekos-
4 r ın gezmekte ol:iuğunu görmüşler- göre, Bore'.lS mürettebatından blr bahriye yerlerinden çıkarmak için bu noktalan lov::.kyaı~ın orta P. vrupada lıer gün bir 
~~~ C:uınhuriyetci t.ıyyare!er, alevler i· neferi, bu kurtarma ameliyesi ~snasında, ast Erzincan 6 (Hususi) - Erzincanda ku- şiddeıle bombardıman c-tmektedirler. patç:a dalıa aı·t:ın Alman rılıfuz hakimi • 
ltt-.. e Yanan rrem.iye '-·enı·den bombalar İspanyol filosuna hücum eden Ispanyol ta!- · · d tal b ·•ıı~ı t> ., arelerindrn atılan bir bomba parçaslle ol- rulacak olan beşincı ş~ker fabrikası mal- Firar eden çeteler mi.ihim mikdarda yetme karşı tıtız avrar.maınasını e 
\ ~ O.rdır. Y - tt b t d - ki A d · ı.t müştür. Gene Boreas.mure e a ın an uç zer.ıes"nin vrupa an sıpariş edildiği ve harb malzemesi tcrketmişierdir. (lJf!'l:amı 11 ;nci :myfoda) 
~~~6(A.A.)-Al~nronh~~~dep~an~~fu~~~m~rloo ~~~~rda~~~~şl~~~ ~b~~ ========================~======~ 

gore hukumetdere aid Lepanto bir bomba düşmem.iştir. Erıinc:ınlılarda ~ok büyük sevinç uyan

11 Roma ile görüşmelerde muvaffak 
olacağımızı sam yorum" 

~adınlar klübünde bir nutuk söyliyen lngiliz Ziraat 
~ Nazın Eden'in uzun müddet 
abine haricinde kalmıyacağı kanaatini izhar etmiştir 

~~~~:l'a 6 (A.A.) _ Mançester'de muha - ı inglltcrc hükfunetl, diğer memleketlerin 
~erı. Z kactınıax klübünde bir nutuk söy - gelir membalarından ve dahili vaziyetinden 
""itit ~~~at nazırı B. Morlson, ezcümle de- haberc!ar bulunmaktadır. Eğer bugün bir 

t~ıctı°ll'ı.a · Ue .. ıuırb çıkarsa, ingllterenfn bunu gaHb ola -
~ı oıac ıs. yapılacak gorüşmelerde muvaf- .,,ıı.ı hususunda kabinede hiç kim • 
~ ltııı~ a.,ırnızı sanıyorum. Biz, bu kararı, rak b1tlrcc-r. .. 
~ ~<tıı~ <lan dolayı değil fakat ümldvar bu • senin şüphesi yoktur. Mucadele sahasında, 
eva.ttı t~~llzdan dolayı aldık ve bu yolda İnglllz mllleU, hA.l~ dünya milletleri arasın-

le \tııı .. tı ra.rındayız. da en kuvvetlisi ve en tehllkellsld!r. 
• l- • ~ er Ce ı ti · ·· ~u'«tlen m ye ne gelınce, bu muesse- B M is .. ıerlni bitirirken, B. Edenin 

Oe e~tit tnevcud en iyi ve en büyük sulh ve · or on, soz 
Valllcı eın~tyet iUetl olarak kalmakta ber- uzun zaman kabine haricinde kalmıyacağı 

ır. kanaatini ctP ayrıca blldlrmlştlr, 

lngiJiz _ İtalyan 
~ görüşmeleri 

><111 ltla, 6 (A.A.) - Romada İngiliz-İtal
!!or'" 

t~l'\ln uşnıelerb.ı yapacak olan İngilte-

l4ll b:orna büyük eJc:isi Lord Pört bu • 
ra:ta gelntlştir. 

Bulgaristanda 
· intihabat 

Sofya, 6 (A.A.J - Bu!gsr ajansı bildi· 
riyor: Şumnu ve EskJ Zara eyaletlerinde 
bugün meb':ıs seçimi tam bir nizam ve 
sükun içinde cereyan etmiştir. Seçicile
rin mühim mikdarda iştirakine rağ.tnen, 

dırmıştır. Belediye re:sı halk namına, 

Bı:.ş\·ekilimize ve H~kumet erkanına şük
ran ve minnet telleri ı:ekm:ştır. 

Rusyada Alman, Almanyada 
Rus konsoloslukları kapatıldı 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı bildi.

riyor: Sovyetler Biriiği ile Almanya ara
sında diplomatik !;i.>rt:şmeler neticesinde, 
SovyeUer mr:iğinin Almanyada ve Al
manyanın Sovyetler Birliğinde mevcud 
konsolosluklarının kapatılması hak.kında 

bir anlnşmaya varılmı~tır. 

Almanyanın Frankist 
ispanyaya idhalat ve 

ihracah 
Berlin, 6 (A.A.) - 19S8 senesi zarfında 

Almanyanın Frankist hpanyadan yaptığı 
idhaldt 136 milyon marka baliğ olmak
tadır. Almanyadan yap?.la-n ihracat ise 
66 milyondan ibarettir. Bı:•kiyenin Al
manyanııı Frankist ispanyaya yaptığı 
hizmet.iere karşılık tutu:ması muhtemel
dir . 

hiçbir tarafta hiçbir hailise çıkmamıştır. 
İlk defa olarak :neb'us seçiminde reyle
rini v~ren kadınlar, bugünkü seçicilere 
büyük mikyasta iştirak Elmişlerdir. 

Seçim kanununa göre, bı;. iki eyalet, 47 
meb'us ae~eCf"lderdir. 

ı-;:bahtan Sabaha 

Kaçakçı vatandaş! ____ ...-, __ ....;:; ___ ~-----..;;....-

İnhisar ve gümri.tk nıu~1afaza teşkilatı her hafta gazele!ere dikkate de
ğer bir faaliyet raporu gönderir. Bu rapr..rlara g0rc her hafta memleket için
de en aşağı otuz kırk kaçakçı yakalanır, bir ~ok da Jı:açak ~şya, si!.ah, para ve 
hayvan müsadere edilir. İaıhisar ve gümrük kaçakçılığının hakiki bir şeması 
sayılan bu raporlar tıpkı müzmin bir hastaya aid hazırlanan doktor raporları 
gibi.. hararet dt:-recesi inmek bilmiyor. 

Bu raporları t:ıitib edenler görürler ki bu kadar ~azyik, mürncıere, ceza bu 
işle uğraşanları yı!dıracak, usandıracak yerde adeta k.Jııştmyor. Vak'alar azal· 
madan devam edip glıliyor. Ceza da az değil. Her şeyden ~·vvcl yakalanan eşya, 
eşyayı taşıyan hayvan müsadere olunur. Sonra kaçakçı ağır bir hapis ve 
ayrıca da kaçırdığı malın cinsine ve kıymetine göre ağır bir para cezasına 
mahküm edılir. Buna rağmen kaçakç;lık hızını alamıyor. Müzmin, kirli, u
sandırıcı bir hastalık halinde devam ediyor. 

Ne yapmalı? Ne yapmalıyız, birçok vatandaşlar bu tehlikeli, çirkin ve yüz 
kızartıcı kazanç vasıialarından ellerini çeksinler? Mesele bir ihtisas işidir. A
merıkada içki yasağı mevcud olduğu sıralarda hükumet modern bir teşkılat 
ile işe başlamıştı. Amerikan polisi tayyare, otomobil, motorbotla denizde, kara
da, havada kaçakçılarla boğuştu. Akıllara hayret VE'recek kaçakçılık vak'ala
rına tesadüf edildi. Mücadele adeta iki muhasım kuvvet nra:;ınoa geçer gibi 
kanlı, entrikalı olma.P,a başladı. Nihayet içki yasağı kaldırıldı ve bu nıücade
Je de nıhayet buldu. 

Kaçakçılık her memleketi kurd gibi yiyen bir illet halindedir. Kestirme 
yol kaçakçıyı şahsan tedhiş edecek bir cezadır zannederim. Görülüyor ki 
mtl.saderc ve para ce2ası, hafif hapis kafi gelmiyor. Jo'ena nivetli va
tandaşları faydalı birer unsur haline getirmek için kaçakçılığın va.tana iha
net kadar büyük bir cürüm olduğunu manen değil, fiil~n tebarüz ettirecek 
bir ceza şekli bulmak lazım. İnsanlar mencdildikJeri seylere haristirler. Fa· 
kat her ihtiras &ncak müsaid zeminde yaşıyabilirl 

Bürhcın Cahid 



SON POSTA 

S it h eddeki ticaret j ~ün Büyükadada u ana m bır cesed bulundu 
mektebi yıktırılacak 

Muhafazası kararlaştırılan tarihi abidelerimizin 
etrafındaki binalar yıktırılacak, 100 metre dahilinde 

bu abideler etrafına inşaat yaptırı~mıyacak 

İslanbula gelen seyyahlar bilhassa şeh
rır. tabii manzaralarrnı ve abidatını gör
mf'k isiemek.tedirler. Türkiyenin turist 
rr.ıotakası Marmara bavzasında ve Bur
sadan başlamak üzere Ya!ova ve İstan -
buidan jbare-tfü. HükCı.mı:t bu mıntakayı 
esaslı surette imar t.decf'k ve en güzel 
bır turist yeri yapacakt~r. İstanbulun 
hr.:ıt pia.nında bu nokta ehemmiyetle göz 
önünde tutulmJştur. 

Elli sene devam edecek İstanbulun 
imar pllınır<ia iıbidat mümkün olduğu 

kadar meydana çıkatl!a<:ak, etrafındaki 
bina vesaireden kurtarılacaktır. Abida
tm yüz metre murabbalık ~.abası dahi -
}inde inşaat yapmak yasaktır. İleride ca
milerin yüz metre murabbalık sahası da· 

hilindeki evler, dükkanlar ve binalar 
yıktırılacak, camılerin etr&fı yeşilliklerle 

bE:zeuece ktir. 

Sultanahmed ve Ayasofya camilerini 
Marmaradan ,·apurla, karadan tren ve 
otonıobille gelenlerin ui uzaktan göre • 
bilmderi için &n:zalar ks1öırılacak, bu 
meyanda Sultanahmed San'atlar ve Ti
caret mektebi yıktırılacakbr. 

Beyoğlundan İstanbul tarafına ba • 
l:aniarın Süleymaniye ve Yenicamii iyi-

Cf! görebilmeleri için bir takım ahşab bi

nalar peyderpey kaldmjacaktır. Yıkı • 

lan evlerin yerleri istimlak edilecek ve 
buralaıı inıar plarunda YE>şil saha adını 
alan yeşilliğe kalbo!unacaktır. 

• 

Kınacıyan emlaki 
devlete geçti 

Cesedin hüviyeti tesbit 
edilemedi, zabıta tahkikat 

Bir hafta içinde yalnız İstanbul gümrüğünden sekiı 
milyon 700 bin liralık ihracat yapıldı 

yapıyor 
Son bir hafta, ihracat emtiamız için 

Dün Büyükadada Nizam mevkii sa- oldukça iyi bir vaziyette kC\panDUJtır. Bu 
hillerinde bir insan cesedi bulunmuş - müddet zarfında yajnız 1stanbul güm • 
tur. Cesed orta boylu 6S yaşlarında bir rüğünden muhtelif Avrupa memleketle
şahsa aiddir. rine sekiz milyon yedi yüz bin lirayı mü-

Cesedin üzerinde hüviyetini isba - tecaviz ihracat yapılmı~tır. 
ta yarayacak hiç bir vesika bulunama- SeYkedilen mallar meyanında deri, ya
mıştır. CesE::din bir yerinde yara ve be- pağı, tütiın, fındık, ceviz ve muhtelif 
re izi de yoktur. Adliye ve zabıta ha - cins hububat vardır. Bu ticaret emtiasın
dise hakkında tahkikata başlamış ve dan en çoğu Almanyaya, sonra İngiltere
adliye doktoru cesedi muayene etmiş - ye, İtalyaya, Çekoslovakyaya ve biraz da 
tir. Doktor raporuna göre ölünün ye - Holandaya gönderilm·.ştı.r. 
ni boğu1duğu tesbit e~tir. Ölü - BUÔDAY: Buğday p1yasasmda kayda 
mün bir kaza veya cinayet eseri olup çle.~er bir değişiklik oimamıştır. Yalnız 

olmadığı tahkik edilmektedir. Cesed Ziraat Bankası eskisi gibi buğday satış-
Morga ka!dınlmışiır. !arına devam <:tmiş ve Eskişehir ile Mar-

Lokantacılar 
arasında ihtilaf çıktı 

mara limanlarından şehrimize büyük 
mikdarda un gelmiştir. Bundan dolayı 

fiatlar da sabit kalmıştır. 
Bır hafta içinde şehrimize Haydar • 

paşa tarikUe ve muhtelif limanlardan 
Lokantacılar Cemiyeti azasından bir 1610 ton kadar buğday gelmiştir. 

kısmı, cemiyet idare hey1etinin vazife _ Hafta sonunda ekstra birinci beyazlar 
lerini ye..pmadığını iddia etmekte, bu 6.15; aitı yedi çavdsrhlar 5.37, mahlıltlar 
yüzden, idar~ hey'etile aralarında bir 5 buçuk, ekstra sertler ti, bc.ş altı çavdarlı 
ihtilaf ve münakaşa çıkmış bulunmak- sertler 5,23 paradan satllmıştır. 
tadır. AHPA : İhracatçı tacirler arpalarla a-

B '..Jd' .. · t 1 k nta lakadar olmakta iseler de !iatlarımız he-u ı~L ıa v&. gore, cemıye , o a - . .. . • ğmd b-
~ :CU'7 dunya pıyasasına uymaoı an U• 

cıların v~!'gileri meselesile, lokantacı - .. k~ ;kd d ihracat ap lamamakta _ 
l k rr . ·ı hi l lma yu m. ar a ;; 1 

aık ıhraç edılm:ştir. " 
tç ceviz fiatlan da nat.urel hannall rr 

k~ruş ve kabukluk ceviz de 8 kuruş 8 

lannda?ır. . . ol-
DF.RILER : l'jyasaQa hararetlı ışler 11 

maktadır. Geçen hafta kinde başta /. ~ 
manyaya oimak üzere f.O binden fazla ., 
çi derisi satılzru.ştır. Gün geçtikçe. J1l~ıı' 
cudu azalan ou .malların fiatları cınSl" 
göre çifti 185.19·1 kuruşa kı:ıdar fırlat111 

tır. öı' 
Koyun derilerinde de tereffüler g • 

çarpmaktadır. Tuzlu kuruların kilo~ 
43-45 kuruşa kadar istek vardır. li~ , 
kuru~u ise ~5 kuruşa katl'lr yükselrrıij, 
tir. Yalnız geçen hafta içirıde dış ~~Jtl"' 
leketlere (28,600) liralık keçi derıs~ il' 
vfü; bin lira kıvmettndc koyunlderisı 1 . . 
raç edilmiştir. , 

AV DERiLER1 : Hafta içinde en zı~ 
de sansar, zerdeva, tavşan ve porsuk . 
rik.rı üzerim· iş o:muştur. Bir hafta ı~ 
de y:i lnız Amerika ya 50 bin adedden ~r 
1a tr.ıvşan derisi •hraç fd;lmfştir. BU1

\. 

rm orta hesab adedi 20 kuruştan sat~,ıı 
mıştır. Diğer cinsler üzerine Fransa~ 
taleblcr gelmeğe başlar:ıış_tır. ~a~s8 sr 
çiftı 24-28, zerdevanın çıitı 40 lıra)ll 

tılmıştır. . .,.1fJ 

Devlet şurası Kınacıgan varislerinin davasına 
aid mahkeme kararını tasdik etti 

ar ooprra 1 1 ışı e ç_ m~şgu 0 
, - dır. İngıltere, 1''ransa ve Holo.ndadan so-

ı mıstır. Geçen yıl da, hıç hır şey } ap - t 1 d D h · ı· · tını:.,_ ·çın· • ruş urma ar var ır. a ı ı ıs iiA ı 

mamıştl.r. sarfolunan arpalar 5,02 pı:ıradan mua • 

TlF"l'fK : Piyasada chmnmiyetlı 1Üel 
o!duğu görülmemiştir. Bazı memlelte al 
içir. soruşturmalar yapılmışsa da ne" 
sat1şlara başlanmam:ştır. 

Firar eden Rum ve Ermenilerin em • 
likine metruk na:zarile bakılarak devle
tın uhdei tasarrufuna intikal etmesi la • 
ztm geldığinden bu meyanda İstanbulun 
meşhur zenginlerden Kınacıyanların 

da emlaki hazineye iııtikol etmişti. in -
gilterede öulunan ve Kınacıyanm varis· 
leri olan Vahan ,.e Mihran ismindeki şa
hıslar bundan 3 sene ('V\'el burada bu • 
lunan vekilleri va~ıtasile hazine aleyhin· 
de mahkemeye müracaat ederek kendi • 
!erinin firarı olmadıklarını, pasaportla 
s~yahate çıktıkları için emlakin hazineye 
dt:ğil, kendilerine aıd oldugunu iddia et
mişlerdir. Senelerce devom eden muha -
kemeden sonra iddiaları gayri varid gö
ri:.lerek davanın reddine karar verilmiş-
tı. 

lete baş vurmuşlardır. Bu mesele hak -
kındaki şUrayi devlet kararı da alaka • 
darlara ve maliye mu~akemat müdürlü· 
ğüne tebliğ f:d ;lmiştir. 

Ştlrayi devlet } aptığı tahkikat ve müd
dcil~rin İngilterede bulunması hasebile 
İngıltere ile yapılan muhaberat netice • 
sınde gerek Mihran ve gerek Vahanın hiç 
bir suretle pasaport almayıp kendi ken -
dilerine kaikıp gittikleri kanaati hlsıl ol
muş ve mahkeme kararı tasdik edilmiş
tir. Cumartesi gününcien itibaren Kına
cıyan emlaki ı esmen ve kat'i surette ha
zin~ye :nt~kal etmışt.ir. 

Kınacıyan emlaki Sfrkecide büyük Pos-

tahane karşısında:ti meşhur büyük ve kü

çiH. Kınacıyan hanı~rı ile İstanbulun 

Bundan sonra mi.iddE'ilu kanuni hak- muht1::lif sem11er,ndeki han, ev ve dük
lanndan istifade ederek ilk defa mah • kanlardır. Bu emlakin b:.ı.eünkü değeri 
kernei temyize, daha soma da şı'.irayi dev- [100,000 lirayı tec.avüz etmektedir. 

Poliste: 

Bir tercüman vapurda kazaya uğradı 

BeşiktaŞda Ankara kooperatif kö -
mür deposu önünde demirli bulunan 
kömür vapurunda Tercüman Mehmed 
oğlu İzze! ça:ışırken dört metre yük -
seklikte11 düşerek başından yaralan -
mış, hastaneye kaldınlmıştır. 

Tramvay, otomobil ve kamyon kazaları 

Şoför Nuri idaresindeki 421 7 nu -
maralı kamyon Tarlabaşı caddesinden 

geçerken 1 O yaşlarında Aleksandr ad -
lı bir çocuğa çarparak muhtelif yer -
lerinden yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

* Şoför Salahaddin idaresindeki 
2454 sayılı otomobil Beyazıddan ge -
çerken vatman Ahmed idaresindeki 64 
sayılı trarr.vaya çarpmış, her ikisi de 
hasara uğramıştır. 

Müteferrik: 

Muinsiz: asker aHelerine yardım 
Her kaza kendi hududu dahilindeki 

muhtaç 3.sker ailelerinin mikdarmı tes

bit etmiştir. Vakti ve hc.li yerinde olan 
vatandaşlan!l mali vaziyetlerine göre 

bunlar için ,·erecekleri iane mikdarı ma· 

halli idare beye11eri tarafından bilmü • 

zakue tesbit edilmekte ve ianeler her 
ay muntazaman topjanmaktadır. 

Ya/ovada köylüye 
27288 fidan dağıtıldı 
Yalovanın Samanlı köyünde tesis e -

dilen fidanlıkta yetiştin•en fidanların ci
var köylere tevziine başlanmıştır. Bir 

hafta içinde yapılan tevziat mikdan şu -
dur: 22,000 aşılı ve kök.lendiriımiş Ame-

rıkan bağ çubuğu, 3500 dut. 826 mazı, 
300 ahk.t, 276 ~elvi, 386 c;am. Fidanlara 

Cemiyet idare hey'eti de, vergi işi- mele görmüştür. 

nin kam.mi usulü dahilinde ~ere~.an et- Mı-"ır satışları da chemrniyetsi.zdir. Ka
tiğini, binaenaleyh başka hır mudaha-

1 
r:ıdeniz limanlarına sevkeciilenden nıaa

le yapılrumyacağını, ~ooperatifi ise ~ur da ihracat için satış ci.ınnrnıştır. Adapa • 
duklarını. fakat, zengın lokanta sahıb - zarı cinsleri 4.20, Bandırma, Karabiga 
!erinin alaka gfü:termemeleri~~~~ d~ - g!bı ufök taneliler 5 kuru~tan satılmıştn. 
layı henüz faaliyete. geçeme?ıgı~ı. soy- Holandaya kuşyemi ve paspal ihraç e
lemektedirler. cCemıyet vazıfesmı yap d.lm kt d' K 

0 
• • • kil 7 35 . : . ı e e ır. uşy~mennın osu . , 

mamışsn, hey'eti umumıye ıçtımaım~z- ve 72 kilcluk paspalın ÇU\'&lt 245-255 ku-
tla niçin bunu :nevzuubahs etmedı - ruştan, ihracat tacirleri tarafından satın 
ler?> demektedır1er. alınmıştır. Geçen hafta jçinde on beş bin 

Komisyoncuların 
Kazanç vergileri 
Hakkında bir tamim 

liralık kuşyemi ıhraç edilmiştir. 

Fiyor cinsı kitrenin fiatlan 350-400, 
bE. y:ı7. birinci malların kilosu 230..240, sarı 
cinsleri 100-110 kuruştan İtalyaya ihracat 
yapan firmalar tarafından mübayaa e • 

Mali:ve Vekaletine yapılan bazı mü- ciilmektedir. 
racaatl~!' üzerine, Vekfilet, vilayetlere FINDIK : Fındık,ar maalesef bu sene 
bir tamim yapmıştır. Bu tamimde, id - Iayıkile müşteri buJamaciığından azar a
halat ve ihracat işleri yapanlarla za - zar ve düşük fiatlarla sahlmaktadır. Ge
hire borsa~ı bulunan yerlerde borsa - çen hafta ;çinde ~1.400 k:lo iç fındık 33-
ya dahil mcvaddın komisyonculuğunu 35 kuruştan muamele. g~rmüştür. Bu müd. 
yapanların 939 mali yılından iti·baren det zarfında da şehr:mızden muhtelif dış 
beyanname üzerinden kazanç vergisi memieketlE-re (23.400) kilo kadar iç fın
vermek~e mükellef tutulacakları, ruh -
sat tezkerelerinin de o zamandan iti - Toplanlılaı: : 
baren "beyannameye tabi mükellefler 
gibi harca tabi tutulacağı ve bu şekil- Bursa lisesi mezunları toplandılar 
de fazla alman paraların iadesi bildi - Bursa LlsesJ mezunları dün ~en ev -

1 b" ı f 1 vel Eın!nönü Balkevinde toplanıwflardır. 
rilmiştir. Maliye şube eri, oy e aza Toplantıda, mezunlar, samimi hasbıhallerde 
aldıkları !'Uhsatiye farklarını iadeye bulunmuşlar, toplantı sakın ve samımı bir 
başlaını~lardır. hava içerisinde geçmiftlr. 

939 li lından evvel ticareti terk Bundan sonra, yeni idare hey'eti seçimi 
ma • yı . yapılm1ş ve toplantıya nihayet verilmiştır. 

eden tüccara, 938 takvım yılı başın - --·· ·~·· .. -····· . , ---... ·- ----
dan itibare!l beyanname üzerinden ver ERTDÖRUL SADi TEK 
gi tarhE>di!eceği, fakat, ruhsat tezke - T l YAT R O 3 U 
releri harcı farkının bunlardan dahi 
tahsil edi1erniyeceği de bu tamimle bil
dirilmekt?dir· 

Laleli mahzenleri 
Zehirli gaz 
Sığınağı olacak 
Laleli camiinin altınnaki mahzenlerin 

zehirli gazlara karşı S?ğınak haline ge • 
tirilrr.esi karar.aştHı'mıştır. Burası iki, üç 

bin kişinin sığınmasına elverişli bir hal

dedır. Yakında burada icab eden tesisa • 

rında 

Bu gece: (Kadıköy 
snreyya ) da: (Fakir
ler mnsameresl) Salı: 
(Bakırköy) Çarşamba 

(Üsküdar) slnemala-

( Bu Ma•al Börl• Bitti) 
Vodvil 3 perde 

Şehzadebaşı •FEB.All• Sinemada 
ZATİ SUNGUR - ÇİN-ÇİN trupu 

İKİl.J.EB VARYETF.sİ - Akılb köpekler 
Bu hafta sinemada 3 film 

Kadınlar Klübü (Daniel Daryö) 
Cecısret Kralı (Rişar Talmaç) 
intikam Yumrukları (6arl 8taret) 

'uzun müddettenberi Almanyadan f, 
pağı ve tiftik için !nusru.de verilmeıne ef 
te idi. Bu ay içinde yenidPn müsaa?e\ 
de bı.:lunulacağı söy!enmcktedir. ItB; 
hükumetinin ınemle~e'Jmizden v• y~~.ı
ve t:ftik ;dhaline ın:ır.aRcte ettiği dıtY"" 

muştur. . ·nd• 
Evvelce satılıp da geçen hafta ıçıbiSI 

rnuhteJif ecnebi. memieketlere 137 
lira kıymetinde tiftik ihraç ediJ.ınic;tir. 1' 

YAPAGI: 'Trakya ve hu ayar ince ına 
!ara ıstek varaır-. Bu c·n~lerin sto~Iar\ 
zaldlğından fiatları bir m:kdar yuk~"' 
miştlr. Anadolu cimıerine nisbeten ıs , 
azalmıştır. Geçen hafta içinde kızıl .:-. 
zı.ı.rum yapağılarından 600 balye k~ 
58-60 kuruştan yerli fabrikalar tar~ 
dan mübayaa e~ilmıştir. ~ü~ haf.t ~ 
satış mikdarı tanınınE:n bın yuz elh 
yedir. ~ 

Trakya cinsleri 70-72, sıra Anad Uf 
malları 54-58 kuruştan muamele gö~ 
tü'.'. Geçen hafta içinde muhtelif f 
ır.emleketlere 88 ôin lira lnymetinde 
pağı ihraç ed ilm:ştir. / 

BALK OPERETi 
Bu akşam 

Beşiktaş Suad 
Parkda .: 9 » da 

PIPIÇA 
8 Mart Sah a.kşttmı 

c 9 » da Pang11itı 

BUyük orkestra • Bal~ 

111111111111111 

· 111...111 

111111111 

Şehir Tlyatro'11
• 

dil' Komedi kısının 6' 
bu akşam saat 20.30 

DAL G .A.6 
Yuzaıı: Ekrem J{Bf 

3 perde 

* Vatman Mehmed Ali idaresindeki 
8 7 numaralı tramvay arabası Galata -
dan geçerken beş yaşında Yılmaz ad -
lı bir çocuğa çarparak muhtelif yerle
rinden yaralamış, yaralı çocuk hasta -
neye ka1dm1mış, suçlu yakalanmıştır. 

ka r~ı köylünün göst~rdiği rağbet nazarı 

dıkkate alınarak yenitien tr>humlar di • 
kilmiş ve hunlara muhtelif orman ağacı 
tchumları da ılave -='dılıııiştir. Gelecek 

tın yapılmasına başlanacaktır. 
s~ne fidan 111ikdarı b; r misli artmış bu • 

cumartesi - Pazar matinelerinde 
3 fllın ve umuml varyeteler 

Dram kısmında btı akşflOl 
oyun yoktur. İki çocuk denize diiştü lunacaktır. Hali hazırda ejde mühim mik-

Fındıklıda oturan 12 yaşında Süley- darda fidan varsa ~a ihtiyacı karşılıyamı-
d · k d k k y::ll'«"t zannedıl:nektedir. man emz enarın a oynar en aza - b 

en dcnızc düşt?rek kazıklara çarpmış, 
yaralanarak haı:;taneye kaldırılmıştır. Yangın başlangıçları 

*Kumk:lpıda Hisarçeşme sokağın - Tepebaşıııda Papayuvano apartıma-
da oturan Sahak kızı 13 y~ında Mari mnda /\zaryanm oturduğu ikinci kat
deniz kenarında arkadaslarile beraber ta, ve Yedikulede Hacı Manol sokağın
oynarken denize düşerek başı sandal! da Anast2.syaya aid ahşab evden yan -
demirlerine ç-arpmı~, yaralanmış, Cer -1 gın çık.mı§, her ikisi de genişlemesine 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. meydan verilmeden söndürülmüştür. 

Yeniden 3 maliye 
Binası yapılacak 
Maliye Vekaleti kem~isine intikal e -

df~n bir kısım gayri menkulleri satarak 
bunJarın parası ile asr1 ve modern mali-

ye şubesi binaları yap1ımıağa karar ver
miştir. Bu meyanda Beşiktaş, Ka<iıköy 

ve Çemberlitaşta birer maliye binası ya
pılacr.klır. Bu b:m.Jann projeleri ha -
zır~anxnıştır. l 

2 Milyon dolar ve 2 senelik emek sarfı ile ... 
Tama en Hin1istanda çevrilmiş RUDY AHD Kf PL1NG'in esen 

NAZAR BONCUGLI 
filminde, aevimli S H 1 R L E Y TEM P LE bambaşka 

Bu 

bir rolde görünmektedir. 
Shirley'in en bQyOk filmi ... Herkes ı çin bir filmdir. 

akşam S A K A R Y A s:nem sında 
başlıyor. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Tel. 41.>41 
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Bitliste kış pek hüzünlü, Trakyada spor 
,_ pek sakin geçiyor 

Değirmisazda 
bir cinayet 

B.· h .f . • Türkiye horoz sıklet boks şampiyonu Cahid Edirneye 
ır sar oş vazı esını yapan T •••• ··ıd .. Edi ed h k" ı b k .... t k b. • d .. 

1
d .. d.. goturu u, rn e eves ar ara o s ogre ece lt a;Uis (Hususi) - Lapa, lapa kar ya

~r. Bır de savruk bir rüzgar var ••• 
illa erıınizi perdeliyen renksiz duman 

ır Jan armayı o ur u Edime (Hususı") _ 

Emet (Hususi) _ Burava 20 kilomet- Son günlerde Ed:ir-
r fed b ı ~ r.ede spor hareketle-e mesa e u unan Değirmisaz istas • 
yonunda 1andamıa E'fradından Hasan bir ri caalanınıştır. Böl
S'.1 rhos ~rafından vaz.ıfe ba..c;mda öldü • genin muhtelif spor 
rülmüştür. - §Ubclerir.Jn r e s m i 

, llJ>.ıı' değiloir . .,Bulub da deiildir. Lapa, 
\ ~ Yağan kar, boşlukta, sık ajurlu per
~~rınüşttir. Jtfü;garla bu ajurlar daha 
'1Şın.ca perdenin rengi biraz daha du-
~ an~r, biraz daha kararır. Vak'a gecesi jandarma Hasan karakol· 
~~ Ştiph<.>, şimdi Ada:rıada taze sebze, dan çıkarak kahveien. aolasmağa başla • 

miısah9.kaları başla .. 
mak üzeredir. 

ı.ı 1 taze m<>y,·a da yer.mektedir. An • rn•ş ve bu sırada Mili Siıleyman adında j Kırklareli Lise ta· 
lıtl'ada, İzmirde s~ksılar ve ağaçlar, ba- hır sarhoşun bağırıp ~avırc!ığını görmüş- k1mı seyahatini geri 
~! l'e~klerile, bühar çıçeklerile süslen- tür Jar.ciarma Süleymana bağırmamasını h!Xaktığından bu haf· 

, ~ erdır. cBaharı., cçiçekı. halinde, yer· ihtar etmiş, buna sinirlenen Süleyman ta L ;se - San'atlar o. 
~\'e gökten bir arada tuIQ etmiştir. da bıçağını çekerek ~ı.>nrlarma Hasana kulu futbolcüleri a· 
~ta pembe bir tebessüm vardır. Bu rnldırmış ve ın®telil yE>rierinden yara· rasıncta samimi bit 
~ •Çinde benim g:biler kederlerini lamıştır. Yaralı :ı..ndarma aldığı yaraların 1 iutbol teması yapıl. / 

~ berrak, mes'ud elanlar, şataretle • yl'sırile C.Jm:.iştür. ınışt ır. 
~daha parlak gorü:-ler. Burada ise kaç Adliye ta:uikata başlamış, suçlu yaka- Maç 3 • 1 San'atlar 
~ sonra, biliıımez, belki de kaç ay lanmıştır. Jandarma Hasanm cenazesi takımının lehine bit- Bisiklet ktt~sımun gıııil>leri, Cahid, Ncızmi, Hüıameddtw. 
... 

1 ~ sıyrılacak karların başımızdan ıa. kazaya getirilerek merasimle defnedil • 
lııı l&pa yağdığını ve savruk bir rüzga- Miştir. ti. Oyun umumiyet itibariie iyi ve sa -ı be~i için ayrılan 
-~bunu zaman, zaman kenarsız bir sim· mimi geçti ve seyırcıler üzerinde de iyi gençler yeni gelen 

' ~alı. Perde halinde semadan indirdiğini Bitli•~ tarh bit' MS1lZ01'• Ala§l.ehirde bir adam tesir bıraktı. boksörle birlikte 
Rcıı;l · .. f k ve ba fıkrc müstenıd, ~Jecliğim kanaat Y n:_:L1et .... __ ve bır program al· 
~ erımize, nu uzu gayri abil bir l .1aruı- V' k d Ö d Ü .a:>a:ıl.IU •v..r---

·lln safhası gibi gm:iiğini görüyoruz. şudur: cDo~nun ihyaEm••· cyo ~ .n..IZ ar, eşini ı Ürd Bisiklet ajanının tertib ettiği 28 kilo- tında çalışmalara 
t'a~ dan başlamalı. metrelik bisiklet elememe müsabakası İs- taşlamışlardır. 

~-:'gınlır seslidir: Bir terane gibL Dam- Yolsuz şehir, bacaksız gövdeye benze • Alaşehtr ( Hususi) - Dağarlar köyün- Tekird-7 8tadı , 
:"CQ.a b" d H ğl M d d b.nbul caddesi üzerinde yapıldı. İştirak -· ,. ırikenlerin oluklardan akışında mez mı? Sıhhat ve rnde~ bahsinde bu· en &~n •J u ehmed Ç«kıcı a ın a 'feldrdağ stad· 
L •1•Ci'· b · · b · d ın t.-..M ..... "S d F tma edenler arasında bölgenin şampiyonu da 
"l ·~ ir şe!aic zevıti, tanelerin cam • nun nasıl kıymeti }Oksa, umran ve me - tr 8 am z -~ '- yaşın a a • ~omuna 40.000 l.il'a 

a \ru d "·· · ı·· d ısa b n n t-~şkal ·ı · 1.: ·• betl d varciı. Yarış heyecanlı geçti ve bu. me • ~ .. . : ruşun a, ııuztın u e o , ir denıuet meselesinde de onun öyle- Me - 1 u.:ı arı e ç.r-un munase er e s a r f o 1 u n a -
ı~ll8lki L 1 ,..... b , d • l' d ek F d safeyi Cah:t 55 dakikada bit1rerek birinci ~ neş'esi ı.u1ahi irsiniz. Kar, sinsi 5,.18 Bitlis eAer medeni bır nakliye va • u~un ugunu ıısse er atmayı ev en caktır. Deniz ke. 
~ah "" 6 ' 200 t k dar akl g,·ldı. Bir dakika farkla ikinciliği Nazmi 

1... • a benzer. Sinsi, tümsün, ve yüz- sıtasile veya muntazam. tıiT şose ile bir a.ıp me re a uz ~tırmış ve <>- nannda olan vt 
~ h1r d d k d · · b · k k ··ıa.. (Edırncspor) kazandı. Bölge birincisine 
iL azab. Dışarı a iseniz sinirlerinizi m".?rkeze bag·ıı olsa c.lbette bu kadar mah· ra :ı ar eşının ogazını s1 ara o ur- es.siz bir panora-
lllele- k .. t'" c ı M hm d kal ak d iyı bir rakip olan bu Ç\JC'UJr için Trakya -
ııc, ....... e için ummac!ığımz yerlerden rum kalmaz. geienJerı ve ıçjnde """'yaD- rr.us ur. uu~ u e e }'a anar a • maSI bulunan bu ·11c1.ıd~ · .r-r Ii ·~ r umurd müfetHcıi General Kazım Dirilt fs-

Unüze girer. 1~ende)J'ilere verdiği lan bu kadar bizar etmP7dL Hususile yeye '·erıım.ştır. ıt stadın tribünleri c d ta-:ı buidan güzel bir kurs tı;sikleti getir-
~· e e, ı:ıaktan, fa.kat mütemadi ve cvilayeh dHecesine yülrııeltildikten son· beton ayakları ü-
~lt b' sn b··ıı-ıe d S." " t teH k bu gence vermiştir. 'ıe ır çimdiktir. ra ş:mdiye kadar E:lbette bır sinema açıl- n u u pe a uU" emaye Güreş zerinde ve anfite- • 
l b cic·ni tıayat girinciye kadar buralar- mış, bir kaç radyo het;rtilmiş, bir şeyler atr. şeklinde ola. ~· . , 

1 
l\fıınisa (Hususi) - v;ıa.yet merkezi • B"'l d ki .. ı alar her l'lfin r. 

a böyle .. belediye, c•hz vesaitile di- yaptlmış olurdu. O :ı:amön umumi haya - 0 gt e · gureş ç~ışm 1 
6.. caktır. Yüzme ha-~' · · 

ne bağlı Sünoüllütepe köyünden Feyzul- b d 1 t kt dır S be t .. 
~ didine yollan açmmasa, üç sene ta da bir <:aiaki gelirdi. Spor teşekkül • lah oğlu Ali Rıza, ayni köyden İbrahim ırnz a ıa ar rna a · er s gureş vuzları esasen de- · 
.h':' evvel o:duğu gıbi, biraz fazla kar le~·ı d«•ha faal bu~unnrdu ... Hareketsiz • h;in iıazırlanmakta olan fıç iyi güreşçiye niz kenarında ol· 
~"Ut adındaki pPın köy rç:nde sopa ile ba- bir öôni&»Ciiısüi de j)f;Jıa.~ ~. Bir - ,,,,..... ...- _.. -
tal.~ mı, biraz fazla tipi oldu mu, evli liktir iri nıhma lııli ~ ı.ıı,.taı,m. 11ndan '"' mahtefff ~rl'erinden "9UTIDal: ....... &~-- ~..- •ı• 

~L"'llcl<!, köv. lil köyünde- Şimdi bir par - Günden güne kuvvetlenen bir rival'fte birine yakın siklette olan bu aençler ar.. yapılacak ve o- Bot.. pmıpiJIO'Atl 
sutttt'le öldiirmiiJtiir. Hadh::e evvelce a - d k' lı ı il ı kt a· 

l.. tı.'<abilirsiniz.. Fakat nihayet, nJ - göre Diyarbakır • 'l"atvan arası treıa hat- sın a ı ça şma ar er eme e ır. radaki m e z b a • Cahid 
:"11~ raJannoa geçen bir :zarar meselesinden 
\) t diceğiniz yer ~·a ~uracıktaki su - tilt: kapatılacakm. Böyle olunca mesele ileri geim:ştrr; Saçlu yaka:anmıştır. Boks ha kaldırılacaktır. Me:rbahanın yerine 
')°Urdu, ya bir ııhbab evidir. Ne bir kalmaz. B~:ı de bu halJerin tahaklmkuDu Til!kiye horoz ~et şampiyonu Cahid cleniz köşkü ve deniz khibü yaptınl~ 
~·ne bir umumi ic:lima mahalli- candan Ye gönii.ldm l:Hh}aruz. b d fi umumi müfettiş General Kazım Dirik ta- tır. B6fin bunlar 19'38 l'7hnda bitmese 

ldiğinı gündenberi edindiğim fikir Tok Manisa.da Ur ~ me arandı, rafından şehrimize ~dilmiştir. Bölge- bile 19~9 da tamamlanması muhakkak sa-

Çorum ~-·cfedreo~=~:kb!~d~vcı ~::7::~~,~~~:.A:~-:Ji~b~f;dTy" e reisi 
Osmancıkta 1 tı.c- gomuımı.ıı bir Jtüp aıtm bulundu • 

~t()gtnan k t . 1 . Çor Gerede (Hususi) _ Kazamızm Ko- ğu ihb.:ı?" edilmiŞ, :.fanı~arım Saray ma- 1 1 ld w ı 
~Slirey;~ ~U:~a~:~ ;::~~ ;:y::: cabeyler kcy~n~~n .17 yaş~~ ~u-- ha~esinden eskici Kerı~ ka~ Fahriye nası ça ışı ıgını an atıyor 
l lle pek k · ,~ı.-a lmakta- rad karlı ve tipili bır havada ilU köpe- bu.ada aram:a ~ak ~bmde bulun-
"'t ya ıncıan at.d.IYl ar o b" .. d • K d" · · "Imi l' l:lir ka .. . ğile birl!kde ava çıkmış. ve ır mu - ı:r.us.ur. en ısıne mn ven ·ş, göster- Armudlu'nun in -

1

3'Üll içme su derdini izaleye çalışmışlardır • 
• ~ ç gun < vvel kazaya gelen vali, ı.. ·ıAh + ..... ...+ı? Bun.dan dıöi yerde bir fıevet hw.munda ah ... · lişatına ve beledi - Belediye teştflitından sonra bu dağınık su 
~ binasında bütün memur esnaf ve det sonra ı.ır sı a ao.u~-.&· ~ ~ . ara:i~-

~:"11çler1· ~ • • A • sonra fırtına ve kar tipisi yüzünden yo m'l yapı~ da bir şey bulunamamış- ye relslnln bu saha- waziyet.t ıd.ft görütmtyerel'. ve esaSlı bir su 
L Yanına tupııyarnk ummnı bır Ç b k kö. u·· d:..:~ tır dak.l hizmetJ.erine ....U 9ie1lde getıııaıek ti2ııere o ntttıa be-

tı_ ""lı,1 •• 1 { " lunu c2::1rmıc:: ve u u y ne vr~ . d 1r bir ı .. .fı ..... re1sl Ba Fe"--• ..... _ .. _,_ -~ı .. ı..~ yapmıştır. )mcr Çatal, Mustafa . r-:c----ıf d .. 
1
.. .. bulunmnc::tu:r a yazı yaz - ........,... 7 - .,.. .-M&Mlıf, comer4 

•.:"1"'4ln KA 
1 

Ka 1 Kamu Aidıçl saatlik ır.esa e e o usu ~ · nııştık. Armudlu be- halkın yardımı, hayır sevenlerin teberrüleri· 
~ ' amı i- an, 1• - - ~ikt Bir mual[m 300 lale'-- ledlye reisi bu hu. - le toplanan otm kırk bin lira. bir para ne 
~ t Sim.it,.; , 1 K d ekil' Ali Bu hadise biri, dort gun g-..r1 en ua ·~ ......... ,smaı ır, ava v ı .. elen ve diğeri sahici _ L..f. susta şu izahatı -.er bugitnlı:ü su ıestsatmı meydana getirmiştir. 
\ı:'" adlı kaza tüccar ve gençlerinden sonra koye g . .. Oa ... Jll' melctecllr: Fakat o zaman tam fenni bir hal iktisap 
>, .. ~kkil ;>ekiz kiş!lik bir heyet, kaza. nin başmd:ı bekl~en ko~Itle:den 8

" .. - Kciyibnüzfuı bil - etmeyao bu su tesisatı, bugün JSlaha muh -

'
~11...... ı lrn .. r Ve koyde denn bir teessur Gerede - Devrek şosesi üzerindeki viimesme, güZf'llq - taçtır. Bu noksanlık ta az zamanda başarıl-

.... ,u v~ hususi ~.üd<'elPrden muh • aşı ış,ı · . T'" b li k- .. d d·- al .. -Ol<f d . ur e} oyun e ıger tı köyün de iş· meslne, baklka.teı mat iizeı? 1~ mş!anmıştır. 
il,,..~· llğu yardımın 1.c:mmi için validen uyan ır!'TII~ıır. . ı;._ _ ti k' · ı b · .. 1.. bi ·ık kul · u 
11~ • Zabıt:ı ve adlıyece tahkfkata .., .. i ra ı ı e uyu~ r ı o yaptınlmış• y::ı!nız Egenin deg , Bay Fehmlnin buradan ayrılmaslle yeııJ. 
~bu. .ouıunmıya karar vPrmiş ve vali tır. Yenı mekteb Dürük denilen tepede- Türli:lyemizin .. biri - lntihab edilen belediye meclislnln ilk: teteb- · 
>,p~ nUsuslarda iki saafök bir görüşme lanmışhr dir ~ Mektebin bu seneye kadar 150 tale-1 cik modern köyle - Armudlıc Belediye busü, tenvirat lştnl belediyece idare etmet 
~ı. ~tır V ı · · ı lalı . . I 1..-1 ..a: .ı-M...... b . dı ....... _, bel 3 ııinden olmasına h1Z n .. T- k ;;J ve elektrik fabrikasının belediyeye ald ol -
~~et . a l su ) Ol arının ıs ı ıçın zmft rnneuıye UUl\Ull u esı var ve ~ ..ue er muallim ta- met etmiş seletıert - Aetft .,. O!f•" masmı ~ etmek. oldu. Ba seferki bele-
~ ~a len beş bin lira yardım yapacağı• "ıstt"fa etfi• rafından idare edilirlenftL Mektebin l m1n çetin ve müsmir mesAiıennt söytememelr diye reisi Bay İbrahim b~ geçip çok sa • "b qyı tehlikede t.ı"akan ve sıtma ya· .ıınevcudu bu yıl birdenbire ~ yüze çık-' ahliı.ki bir :zlf ve vicdani bir ızı.ırap Gluı. Ka- mimt ve fedakAr meclis arkadaşlarının mad-
~-~ çay mecrala!lilın temizlettirile- tmıu. (HIWUSll - Beledf~ Dokt.an ıra- DllŞ). fakat muallim adedi de ı den bire mhamız 20 otuz sene gerilerine kadar küçük, dl ·1e -newt J'IU'dmılan da tnzimam ede • 
~~ ltazad b" '·'"b"" ıl . ı1 Necaü tsWa emılştir. Viliyet de!terda.rı inmiı:::tir. Filvaki ög·retmen büyu"'k b" • !Bkat en~rjlst r.i.lt!ek sırf temiZ' Türk un - rek beledlJ~. Jeal bir elelı:trik fabrJka.sı ta • 
Lı h a ır spor .ıı...u u aç acagmı d tekaüd olmuştur "' . _ . • ır mu suru Ue laısnaşan 200 Jı:adar baoeA bAr ..,_. zandı. Ve böylece Armudlu. şehir ve kasaba-
' ~hususta kaza belediyesinden de Mııstafa Koç a . . vaffalöyetlc bu öç ~Az talebeyı ıdare et• dü. Nüfıısu git.tikçe tekessiU et.m1f., ıman - lara u nssib olan bir nura kavuştu. 
~it a llluavenet yapı~acağıııı. vadet- di:ğlnde gençlerle te~~a buiuııaca • mel:te fsE" de müşkülat çektiği şübhesiz- ~rr ço~afdıtça köy serpllmif, büyiimiiltilr. oazeten!zfn bsbsetttğt nilshasınıfa bo ftf 
~aı t ~u işlerin bir r.n e'-vel başanl • t,m bilcfinnitt ve S~• .. Y~dalaıl_ltl! dir. :Bu büyük mektebe fıiç cfeğilse iki ıttırrtadı .. ~üteakib bir çok yerlerimizde mtı- mühlilt 1-ıln benim :zamammda yapıldltına 
~ıtt1· Çin Vali icab t!denlere emır· ver• bu alakası memlekette buyuk bır sevJDÇ öğretmen daha tayini çok isabetli bir ha· ı badele yuzunden ~ ım.. Mtııalrl$lanna dair &esadiit ettıtım J'&Zldald :tmmetıeı1n şe-

"l'. '\1.,.ı~ . ket 
1 

k bur:OO:ı rastlanamaz. Zira, ı.raa ecnebi. uıı- refl, 111bnda tslmleri geçen selefleriJne a14 
~ oundan sonra kazaya her gel- uyandırmıştır. re 0 aca tır. 911rfarın barınamadığı bir yer, aırf bir Türk bir hakt•r. Bll8.şek itiraf etmelidir k1 hiç bir 

tb::_liaaan Bey. hiç bunu i
~tun.. 

B D
. k• • camiası id!. Bu cemaatin her ferdi, eraztye vakit bır tek kişinin aort sene rfbl az bir za-

Pazar Ola Hasan ey ryor ı. sahib ı;a.1ışka:tı, ıı.nur. ekmıamiJl bWr •tı man 1ıçınde btr şehrtır ~hrestnt deffşttrme -
bir unsurctur. sine ve beledl1Ulnin b&tb notaanlannı ta.-

.•. Erkf>klerin şapka giyiş 
tarzlal'ından ayn ayrı ma· 
!lalar çıkarılabilirmiş .• 

· Hasan Bey - Evet; öyJe.. 
d!r .. rneseli, şapkasını önü .. 
ae doğru ıiyen. bir Mlam ... 

Köy üzümcillft~ ne geçinmektedir. İstir- mamlam:ısna bıakiıu maddi Joktur. Bele -
dacf senelerinin ilk yıllarında üzümlerde g&- diye büdcelerlnln -bilhassa bizimki gibi o-
rülen yüksek satı~. bura balcılarırun yüz- !anlar- d!lrlığı esaslı ftrldat lm'mbalarmnı 
lerhı..l güld~rmüş, yüzleri gü~dükçe bu yega- a.alrğı uı."'1aımı b8rab blraktltı g1lzel yurdu
ne gelh' bynaklarma. ihtimam göstererek muzUll t;1c;ftk biQ'I& kaııabalazım u zaman
lyl Oir hale sokmuşlardır. Buı aha.da muvat- da tecdld etme~ engel olmaktadır. Halihazır 
faklyet k_panan halle esasen 4000 nüfusa ya- beledtye mecnstne geftnce: Ödevtnl yapma -
kın k1y h:.tlkma pek dar gelen arazinin en ğa ceht- l"Cmektedlr. Yent beledl]'e btnıua. 
bnkımm ~.r.!ttinl dalü! tmaı: edenk :ııe)'llB - gilzel bir park. spor sahası hemen hemen 
ll.i}e de ehemmiyet ve kıymet. ft1"DÜ4t.1L döşemesiz bırakılmamış soka.lı: ve caddeler k6 

Köyde fstlrdaddan sonra belediye teş - yiın renk ve ahengin! tebdil etmiştir. Dar bir 
kllatı ja yer almıştır. Befedtye mecllslerl boş Ctnnbıtı:Tlet meydanı yerlnıe geniş ve ıa.sa.

durmuyor, çalı§IJ'IX. dldb:JlJor- bir ,at ~ baya mü..oı.aslb giizel blr Cı.mıberlyet alam 
M • kk k __ ,_ ll . rikası yap1lması ve kasabanın elelarik ne ııapma{'.ta sayetmekle beraber proie halinde 

··· umıı 2 l.U4lıa enını I tenvir tşfnl ffzerfne alıyor. ve ba,ı:Ianmış bir çot işler meyanında köyün 
b.rıtltahna, kaszbına görün.. Bir colt JeTlertmtzcfe olduğu gibf bazı ha- lhtiy'JC1Tn tetabiH edecet bir dispansere de 
meden nine gitmek isteyeıı l yıır snhiblen dalların yamaçlarında kayna - bnşlamm.t lbeieıdlv~ 
JJ.risidir!. 1 )lal? mu1'••1lf memba sularını getlrteret t6- (Devamı 8 inci ıayfada) 



6 Sayfa 

\-Hadiseler Karşısında _ı 

Evvelkı gün Soıı Postada okudum: 
1''akir bir Hindlinin bir tavuğu varmış. 

Fakir Hındli tavuğunu ı~esmiş, kursağını 
açmış; bir de ne gfü·si.ın: 'l'ıç tane kıymetli 
taş. Adam taşları almış, bir kuyumcuya 
gitmiş .. ~uyumcu -:iç taşa tam yüz bin İn
gil1z lirası vermiş. 

Yüz bin İngiliz lirasını blr anda eline 

Altın yumurta yumu::-tlıyan tavuğun 
h.kaycsini bılir mh;!n:z? 

c Bir kadının bir tavuğu varmış. Tavuk, 
hergün bır altın yumurta yumurtlarmış. 
Tavuğun karnındaki büyiık hazineye da· 
ha ~abuk sahih olmak Meyen kadın; ta
vuğu kesmiş, kamını a~m·~·· fakat ne ya
zık ki tavuğun kamından hiçbir şey çık-

mamış.• 

g~iren fakir Hjndli acaba ne yapmıştır? Diğeri bir hnkikat, bu da bir hikaye .. 

Her halde hiç düşünmeden öteki tavuk· ne tuhaftır; bazan hakikatler hikayeye 
Jarmı dn kt>.smiş, kursaklaıını boşaltmış.. benzer .. bazan da hikayeler birer hakikaı. 

•e kursak muhteviyatı içerisinde başka olur. 
boncuklar aramıştır. Belki d~ eline ge- Altın yumurta yumurtlıyan tavuğun 
çirdiği servetin hepsile deği1~ blle mu· hikayesini bir çocuğa anlatmışlar .. 
hakkak yarısile )eniden birçok tavuklar - Bu tavuğu, senın olsaydı ne yapar· 

dın? 
almış .. onları da birer birer boğazlamış Demişler .• çocuk cevab vermiş: 
tır. 

H' dl' . . - Altın yumurtaları toplar.. tavuğu 
m :nin ne yuzoen ungin olduğu Jnılu•;kaya yatırır, altın yumurtalarctan 

duyulunca o civarda kim var kim yoksa , altın yumurta yumu!'llıyacak civcivler 

Jiındli gibi bir anda zen.ıı.in olabilmek üret:rdim. 

hülvasma kapılmışlar, ve tavuklarını, pi- Demiş .. 
Jjçlcrini, horozJannı kıtır kıtır kesmiş· Bu akıllı çocuk, kursağından kıymetli 
lerdir. Fakir Hmdli zengin olmuş ama ö- ta~l&r çıkan tavuğun bulundı.:ğu yerde ol· ı 
tekiJPr; tavuklar da elden gıdınce, fakir saydı. her hnlde ora iıalkına da ne yap-

rc.n1arı lazını geldiğmi öğretirdi. Yazık ki 
Hindlinin eski halinden daha beter vazi· orada değılmiş! 
yete düpnüşlcrdir. 1ımet HulUıi 

C Bunları biliyor mu idiniz? _ı 
Dünyada en makbul deri 

\il'''' Şenşilla denilen "::' '/,,. 
kilçü k bir hayvan "" 
vardır ki dünyada 
en makbul deri bu 
hayvanınkidir. Bü
yüklüğü bir el ka

Patatesden cam yapıhyor 
Patale.tı te dahil 

l 
olmak üzere bir ~ ' 
çok ııisastalı mad- g ~ 
de.'.crden yeni bir I /_/ ... /_/. 
nevi cam yapıl. 

maktaaır. Bu yeni 
madde. camın bü· 
tün hassalarına 

maliktir. Hatta on• 

dan fazla havassı da vardır. Çünkü kısa 

tullü zıyadar elektrik mevct>leri bu cama 

nüfuz <debilmektedirıer. Bu yüzden sıh

hate faydalıdır. Halbuki öteki cama DÜ· 

fuz edemezler. 

SON POSTA 

. 
ilkbahar şapkaları 

• 

Yüksek tepeli ppkalardan hoşlanmı • 
yanlar;ı mujde ... Bu bahar geniş kenarlı, 
az yüksek kapeJinıerle uiak şapkalara 
çok rasllıyacağız. Bu iki modeli bunlar 
arasmdan bilhassa ıwçtik. 

Alttaki: Luiz Burlıonun modellerin • 
dendır. Tepesi beyaz panama, kenarı, ye
şi! - kırmızı· kahverengı fötr, bandlardan 
yapılmıştır. Kordon da kahverengidir. 

Üstteki: Siyah muar tır tepenın etra-

l\fart .. 

Fakir çocuklara yardım 

Halıcıoğlunda 300 yavru 
sefaletten kurtarılıyor 

San'atkar Saf iye Halıcıoğlunun 
menfaatine bir konser . vermeği 

üç ilk mektebin yavrulanna bir 

fakir çocukları 
taahhüd etti. 
ziyafet çekildi ..... 

..... Fakif' çocu1cla1' bir anı da yemek yerlerken 

c- Burası, 1stanbulun en çok çocuklu 1 Az sonra, büyük bır neş'f' içinde~ 
lf'mticiir. Hemen her evcie, 1lti, üç, battl !arını doyuran ~avr:.ıjarı, ruhlarırnıtl ~ 
br.ş. altı çocuk vardır. !Ier sokak başında, yut·an bir .zevkle sryrediyoruz. Onlatı ,tt 
on!ann cıvıltıları, büyüklerm seslerini mekten Fonra, hamilerine oJan borcl fi 
bastırır! nı, okudukları şarkılarla, marşlarla, ~ 

Halbuki, \:una mukabil, İstanbulun en s<lyledikleri monoloğlarla ödüyorlat· 
fak~r semtlerinder eırısı de burasıdır. oyunlarına dalıyorlar ..• 
Eakılmıya ınüht.ıc çocuır, her yerden O zaman, mektebın üst katında k~ 

bol, ve onları himaye edebılecek vaziyet- çny sofrası rtrafında tc.planıyoruz. ~ 
te kimseler her yerden r.z!.. lann büyük bir neş'e içinde içllişiJl tJ 

Bu ıtibarladır ki, talıhin bu aksiliğile socra, Esirgeme Derneği a:zalanndafl -dl 
müc3dele etmek, gü<:!e~iyor. zat, &abahtanbcri zihn•mi kurcaııyan 

Halbuki, mesela Şişli semtini ele ala· hud kara habe:i ''erıyeır: ~ 
lım· Orada bilakis, (akit çocuk azdır, hi· c- Maalesef, hakikat bizi, az e ı" 
mi boldur. duyduğumuz neş'e ıç:nde dağılrnalt 
Bınaenaleyh, geniş mikyasta yardım menediyor Büyük bir sıkınt: içinde ~ 

gö:eb.kn Şişli fakirleri, faraza Eyübsul· lunan yardım derneği, bu ççcaklars 
ıan zenginlerinden daha mrs'uddurlar! .. • pabildiği yardımlara devam edemiY 

Bana bu sözleri, Hahcıoğlunda üç ilk· mevkidedir. • 
mektcbden bırinin değerli müdürü söy· Bu itibarladır ki, slınaı:.~ıecek tedb~ 
liıyor. ri birlikte dlişünmek gayes>Je, bu d1 

dardır ve bu küçük deri, takriben bizim 
para ile 180 lira kadn b1r şe) tutar. Bu 
hayvan Cenubi Amerikanın Peru ve Bo
lh·y~ hükumetleri dah:linde yaşar ve 
cinsi kaybolmak \neredir. Bu hayvanı 
teksir etmek için yapılan bütün teşebbüs
ler spmere vermemişl.ir. Çünkü, bir çift
likte bunlardan .ııtı tane~jni ancak altı 
sencdL' yetiştirmek mümkün olabilmiş
tir. Ru aebeble tecriıbey~ devam edileme
mıştir. 

* !ını aarıan beyaz hasırdan bir kenarla cid· 
' den orıjinal bir ppkadır. Kısa uçlara 

Sonra: habt>ri sizlere de vermlk mecburiye 
- Eğer, diyor, Halıcıo~luna gelirseniz, duyuyorum!• 

h~m mes'ud bir hadiseye şahid oı.caksı· Bu kara haber, iyi ~·ürekli hAJ'l'll!~ 
ruz, hem de bir kara haber alacaksınıı.!.. harekete geçmelerıne kafi gelmişti . ./V .. * 150 milyon senelik midyeler 

Müstehase ha· 
linde elde edilmiı 
midye kabukları· 

nın en eskileri Al· 
man müzelerinde. 
dir. Bunlar üç ta· 
r.eôir. Üçünde de, 
gP.ne müstehase 
haHnde ıncıJer 

vardır. Bu kabukların yaşı (150) milyon 
ıene tahmin e<iılınektedir. 

Yıkılan 
Bir yuva 
lfü .i(ııclın c·kuyucumun mektubu -

nun hülasası şudur: 

c Y:rmı yaşındadır. Kendinden dört 
yaş b!:yüJ: bır eıitt>k!e evlenmiştir. 
K'>Co:sı ır.elek dt>nilecek kadar iyi bir 
insandır ve kadını ç~k sc~cr. Fakat ka· 
dın bu nimetin kadrini bilmez.. Bir 
tür:ü kocasına wnmamıfbr. Komşu • 
lanndan bır gençte tanıpr. sevişirler. 
Ve bır gün kocası evde iken bir mek • 
tub meaelesindtn k°"ası oıan biteni öl· 
renır .. Eşyasını alır evden çıkar. ŞiJn. 
d' ış ınahkemeye ıntikal uıniıtir .• 

Okuyucum scruyor: 
- Sevdiğim erkek, k()(amdan ayn· 

lırsam ber1imle nJen(ceğırıı söylü ,. 

yor. Fakat ben buna pek inanmıyo • 
rum .. ne aerJiniz, acaba btmimle ev· 
lenir JT'aİ? 

* SPıı çok le-na bır if yaptm kızım.. 
Balı kendın bile ıevdiğin t:ırkeğin se • 
n nJe Pvleneccğinden türhelısın.. Bu· 
nu sormıya ne lıacet, o ı;enmle gönül 
e'1lcr.dırtruf. Ve )Um bapndan ata • 

ZUmrUd va yakuta renk veren çok gi:zeı fl•der. 
~----------------

maden 
\. ' Kronyom na· \. \ \\ , 7· / mında bir maden 

' ' / ~ vardır ki zümrüd -=:-9'"2 .taşının terkıbine 
_ _ girınce zümrüde 

/ -.... · .Yeşil rengini, ya-

f!J 1 \ '. ':'<t kuta lhl rengini, 
• gök yakuta da ma-

vi rengini temin 
eder.· 

coktır. YiJvanı da~ıttın, ve ıyi ahlaklı 

kocandan ayrılıyorsun .. Yarın fena bır 

vazıyetc, düşmen ortada kalman ih • 
timal clahıJindedir. 

Biıtiın bunları aüşün, sen kocan aya

rında .:Cocayı bır daha kolay kolay bu· 
lama~ ona git af dıle.. Seni affe • 

dt-rse bant ve bir daha böyle ,eyler 
yapma! 

Örme ligöz 

Rensı açık pemoec:lir. Öl'fil90 uzunlu· 
fıına örülrnüı ters yüz örıü. Kollar di
Jripizdir. Kabarık yerler lrli utrA1an
dır. 

* adında b!r 7at: 
Bütün ısrarlarıma rağmen, bftıden bu B tp - en, dedi, J8zım gelen paranıll 

kara haberi gizliyen mu11atabımın dave- lirasını vermeyi taahhiid f>di:voruın! ., 
tini kaçıramadırn: Dostumun mektebine ,. gıttiğ·m zaman, bir dt!ğün evine girdiği· Onu şehir meclısi iızalarınaan S-Y (1 
mi sar.dım: Mekteb binuı bayraklarla. dıl, Bay Adili de, &dının ya7.ı!marnasıJ>l ,&P 

ca eden blr maarif ınüfettiı:-ı.· takib ..1 
bt.yiam çocuğu gibi rl'l!latJlmıştı. Ve or· P'ı 
tahkta telaşla dolaşan gen~ muallımler, Ve o s1rada, bugünün davetlileri '~ 
kaymakamlar, av:ıkatıar, doktorlar, bir da bulunan san'ı·tı. .. :ır Safiyenin '1. 

duyrluk. O mektebde ('kuyan, ve o .,1 
duğün P.vınin zıyaretc.JPri gıbi en yeni, en ~-tebcie muallimlik c·tmış o1an maruf ~ 
resmi esvablarını gtym;şlPrdı. _,.c"' 

Ber.i karşılıyan dostum: 
atkarımız, kendine hiıs bır samlınlr 
sevJmliliğile: .j 

- Bugün, dedi, HaJıcıoğlu çocuklarının ,,_ 
bayramlan \'ar... - Ben de, dedi, maôdi bi .. yard>ıtl 'I 

Tam 300 fakir yavıu)a mükellef bir zi. harıcındc, bu yavrular mPnfaati.Jlt 
yaft>t çekıliyor. konser verm<?yi taa~hüd ediyoruın! ~ 

Bugün, bu ;':iyafet, Halıcınğlundaki üç Az evvel verilen haberi; teessür ~ 
ilkmektebın bütün . fakır yavrularını bu- mahtyrtınden tamamen uzaklaştır'tl 
raya topladı. hayırlı taahhüdler, topla:ıtrnın kaY Si_ 

Burada gördüğünüz ~evat da, bu za· keyfini yeniden cii" ltm·şti. Bayan~ 
vallı yavruları okutmak, giydırmek, do- ye, ~'lrşısmda oturan maari! mufetı dl 
yurmak gayesile k..ırulmuş olan cemiye· o bınada geçen gtlnicr!n hatıraları" 
tın iızalarıdırlar. F.h... Halıcıo~lu gıbi, bahsediyor, ve büy~k bir r.P.ş'e iÇlıı0p 
zengini, daha doğrusu orta halhsı az, ve - Hatırlıyor musunuz? dıyor, bit 
fakiri, daha doğrusu kuru t:kmek bile bu· bizi teftişe gelmıştinız?.. 'I 
lamıyanlan bol bir semtte, 300 yavruyu Ben o zaman, o kadar ufak tefe• f 
M'faletten, ttha!.-~ten kurtarab1lmek vic· kızdım ki, aralarında 1-.er.im boyuJJld' 1 
danlarımw yatıştırabilir •değil mi? !ebeler de bulunan çocuklara bir tütJiJ ,f 

SıamiırJ bir takdirle cevab veriyorum: geçiremıyordum. Beni nıuaJlinl 1' 
- Batı&. gôjüslenn;zi bıle kabartabi· koymuyorlardı. 

lir!- (Devamı 9 uncu aayfadO}/ Bir miifldile cevab 
htasyon S. E. T.: 
Çocuğum, 

Tah.s! ~ hevHin çok fyt. Bu hevesle 

çalışırsan muvaliak olacağm mubak • 

kaktır. 

1 Bacahsızın masharalıkları : Durak J 

Bana ıordufun cihet!f'J'e gelince: 

Bır ınsarun tahsil ~ağırda ıken nişan

lanması :yi olmaz. İr.ı.:Pn nişanlandık

tan sonr3 derhal evHik hı.zırlıklarını 

yapmalı ·ıe bir an f'vvel •vlenmelidir. 

Bu scnın Jçin ı!'nkansız olduğundan ni· 
ı:ınl:tnmaktan \•ugeç.. 

Nl§anlı parasilr- tahsıl etrr.ek de doğ

ru d~ğildır. Sen ,·aziyetl amcana an
lat, ~il .mk3nlanru o hazırlasın. 

2'.EYZB 
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iı "Son Posta,, nm ~~ 
! Hı Arabcadan çeviren: 

Faik Bercmen 
Geçen bilmecenrlzde kazananlar BOSALA KÖY 

.... 
•Son F cata • a.ın edebi romanı: 84 siye İzmirden hareket ediyormuş. Öy- - Bu 2kpm bir asprin alırım. tıktan sonra, dudaklannda hafif bir 

le seviniyorwn.. öyle sevinıyorum ki Diyerek gene bir kaçamak yolu bul- lümseme ile yerınden kalkarak ona 
bilmezsin hala. mak istedi; fakat, Sabih bamm so- laştL Bir Genç Kmn Romanı - Çok aevinmekte hakb•ın kızım. nuna kadar gitmeğe karar vermişti: - aeıma, dün tstanbuıa fnlnce 
ben de me.wnnun oldum, ama bu gece - Bjr iki kaşe ile tedavi edilir ağn- adın apartunanma uğradmı. 
sen gene uyumamışsın.. niçin? lar degil bunlar yavrum. Sen asıl inad kliJdlan ve yazılan arasında owıııu-ıı 

.... T-. &erir d Selma uykuda iken yüzöne su ser- ve gururunu geçirmeğe çalış. bir vaziyette g8rdl1m. Hava da öyle 
-11.1aa..,.. • 11 pilmiş gibi ansızın sıçradı. fakat he- - Azarlama beni halacıtım... caktı ki, dayanamadım, birkaç gQJl 

Bu sıC2k aözleri, alnının üstünde du- soyunun bu iki inadcı çocuğunu birleş- men kendini topladı: Selmanm sesi o kadar acile dolu idi raya gelip serinlemesini teklif 
ran, llf)atmt olqlyaıı ba Pnil ellD u- tlnnek için çareler ._,.,_ bafladı· - Çok rahat uyudum hala... Emin ki ihtiyıtr kadının gözleri yaprdı: Selma dofruhnuş, heyecandan 
J'UlblrUc:U zevtiıil b1betmemek için Çam :ıpçluımn 16.....,..11 JOldan olw:ıuz. - Peki k1zun.. ne istersen yap; fakat beteşmiı yaneklan, büyüyen OM11111 
nefes •JınalrWı bile ---- '-dtltm ne(ell bir iti yübe1cli: - Gene mi tnkir edjyomın küçük aranızda ben üzülüyorum. halasına bakıyordu. Ağımdan 
bu aldatıcı •• stlkUıı ftdel ...-nle - Hala.. hala.. yalancı:' Anne gözlerimi aldatmaktan Bu son slSzleri işitmemif gibi Selma benzlyen bir sual fırladı: 
bırakıyor w har gece, bir nhml llbl bu Sabiha henun 6rgtııfbd1 Y'nındald utanmıyor musun? ağır ağır yllrüyerek gölgeli yola daldı. - Gel.at mi! 
hülya sesleri ile uyuyordu. koltuja bırakarak cevab verdi: Genç kız l>Pşını 8nüne elmfştl. Şaka Biraz evvel müdiresinden gelen mek- İhtiyar ve tecrilbeli bala, dllel'I""" 

l'akat bir pce bu diişilııceler Gllll • - BuradaJım Sekm hawa bna- lçhı bile olsa halasının onu azarlaması- tubun getirdiği yalancı neş'e blrdenbi- ehemmiyetini a~J01111Uf lil" 
)"UtamWı, aU ninni 1es1 kalbim 111· ruıcla. •• m istemiyordu· re aönmüt, amuz1arma alır bir yük llde ve sakin bir sesle c:evab ftl'Cll: 
k6Ja veremedi ve Selma başını JUbk· Bir aanl,e IODra lflnllte J8DDUt bir - Bu gece başım ağndı.. hava çok çökmüştü. - Fuad ev sahibi olarak -1-' 
lan arasına ,amerek hıçkırdı: çift kol ihtiyar kadınm boJnunu çam- sıcaktı .. uykum kaçtı. - Yoruldum.· bütün neş'em uçup ltyor ve senden davet gelmeytnee 

- Gel artık Fuad' berlemiştt: - Gene bahçeye çıktın, saatlerce do- gitti. Bund:tn sonra hiçbir şey beni iyen bu eve ayak basmıyac:aimt 
l'uad •lmedl· çünkG o Sebnanm 1- - Hahtcılım, çok IMl'udum.. plme- Jaştın değil mi! memnun edemez artık... HiQ.. hiçbir yor. 

fbıden geln bu sesi duymı,acü b· le razı oldu nihayet. - Evet hala. teY· Genç kız, yüzünden bir~ 
dar ım.tbl?'Cfa idi Yalnız Selmanm l'u· - Kim gelecek Selma! - Bu b!.ş ağnlan daha çok mu sn- Selma ild çam alacının (f61gesine ge- mfş gibi, bembeyaz olmuştu. Göz 
adı çalırdıjun, onu latedillnl ve kJe. - Mlldirem... Ona bu JU1 bizimle recek inadcı Selma? rilmiş olan hamakta yatmış, gpzlerini bpıyarak başını tekrar haımk'lll 
dijlnl lhtfT3r halasınm mlltfik aWe- beraber gf!Çirmeslnl yazmak tein siz- Ha1891nt"9 gazlerlnde anhyan ve af- kapamış, yanmdald sandalyede 6rgü- tıjına bıraktı ve heyecudn lala1aD 
rl g&d11 ve anladı ve için için erklilde- dea izin isı.mem1f miJdlmT fetınlyen bakı,Iarla doğrudan doğruya sQnQ 8l'P.ll balaslle konupnamak için u- sesle mınldandı: 
rl ba1de lnıcll.annı ve ıururianm feda - Ewt... hlcuma geç:nesi Selmayı pşırtmıştı. yumayı taklid ediyordu. - O gelsin artık ha]a. •• 
~ lstemiyen ve Ik adımı karpmı- - ~ uzu4 nazlar, ldpz1ardm IOD· Cevab veremeden kabahatli bir QOCUlt Sablh4 hanım genç kızal ~ ~- - S Q. 

a na oldu. Peade- .. nllai _.. 1llllll _.. IU-



~~tart SON POSTA 

" Son Posta .. nın macera romanı: 49 

~~'İfşa eden idam olunur!·,, 
Harb sa:ıayi cas1ı1alar1 araaınaaki mücadele 

Draveski son yuvarladığı a bsent kadehile dili adeta ağırlaşmış bir halde 
konuşmağa başlamış'ı: ''Bütün dünyadan korkma genç mühendis! " diyordu 

--- ----- ---------
ıa;;;h '? hal~~ ~ize yalnız bu vazife için 1 ruz üzerinize aldığınız i.şde düşmanı-ı murahhaslarını gördüm. Çarpışmaları-

uo-: gırışıyorum! mz ola: ak çalıştığı için demil, bizzat nı seyrettim Yal ·· ·· ·· d 1 
- Kabul' 1 .. .. , . . l::JI· •• •• •• • • • nız gorunur e o an 
Dra " . · . . .. . . . . Olanda yuzund~n de sızın en buyük degıl, karanlıkta olan çarpışmalarını 

rı b v. skı bu kelımeyı gozlerımın ıçı- düşmanımz o olacaktır. Fakat zeka ve da yakıncian takib ett• G d st ı 
e akarak b" d b. "b b" t 1 un. enç o um .. le . . ._, ır en ıre,_garı ır sure - cesaretinizle onu da mağlup edebilirsi- Hiç hiç ümid k' y ln b tahd'd' 

~k~esı ~ıtrıye:ek, te~alukl~ ve adeta a- niz. Faaliyetinizdeki ilerlemeler hak - tesllhat konfe yo .. d a ızd -~ı d ıh 1 

y• ar hır sevınçle soylemışt" k d •. . 1· O ransın an egı, a a • _ . ı· • ın a vereccgmız ma umatı landa de- bundan sonraki ·· ı tahd"d· t _ 
01
:- Hakkında henuz hıç rnalwnatım laletiie bildiıirsiniz. O vasıtalarımızı lihat kanferan 1 yuz erce •

1 1 
•• e~ 

UJladığı halde sadece ona merbut ol- bT 5 arından da asla umıd 
~~nuz.'l bildiğim S . .E. P. Tröstüne, ı ~yretle gördüm ki Draveski Dol- Do~ı)'"'a~~tır. Silah!. Daima silah!.. 
U.Zunı g" ~... .. .. t kd" d b ta h ' aıma sı.ah konuşacaktır Silaht. Dün-h . .. or\.:ugunuz a ır e, u a - çiyeften bahsederken şış gözlerine a- · · . · · 
Udtunü bövkce bildırebilirsiniz' d t' h • b" k"nl k, h.. d ' yanın tcpes:.nde. Dernoklesın kılıcı e-
- Ş . .. ·· e a va. şı ır ı e an ~cum e ıyor- bedi surettf' asıl ıı k 1 y 1 ubhcsız d B' b' 1 . . 1 ı sa anaca tır... a -
D · · · u. ır ır erının' can arına susamış o- wz silahı 

ravı:ıski kaşlarının altından halS o lan dünyanın'bu en müdhiş iki rakibi · ... 
~Ylak bakışlari1e yüzüme bakıyordu. sanki şimdi daha korkunç bir boğuşmı~ Genç dostum! .. Dünya hala eski dün-
onra ağır ağır, kurşun gibi bir sesle: ya hazırlanıyorlardı. yadır!.. Her~es bo~şacak, herkes çar-
- Fakat, dedi, bu taahhüdünüzün . • pışacak, daırna boğuşacak, daima bo-

l'le kad - b" , 1. ı· ld • Drave~kı son yuvarladıgı absent ka- g-uşacaktır' Bu 0··ıum·· .htir .. 1 .. a:- agır ır mes u ıye ı o ugunu d h" • . . _ . ... ı asını o unı 
takdir d" , e ıle adeta dilı agırlaşmış bır halde durdurabilir gene ··ı·· 1 y lnız .. e ıvor musunuz... k _ b 

1 
. , o um... a o -_ z ·ed . onuşmaga aş arnıştı. Tayyarenin lüm! .. Ölfün! .. 

.ann t!run. · · 1 ·· ·· d k d lm ·· 
- Muvaffak olamamamz...... ~am aukrı 1°nk1~n ed, lman ° ... u1 ş sankigozlerile, Buğulanmış pencerenin önünde kan 
- M1ıvaffak -0lmıya bütün varlığım- uruş · u ar 0 u~ ~zı e . ha- bürümüş gözlerle bu ihtiyar kartal bu 

la çalışac3ğırn. v~~~r: uçrr.ıy; h~~ır ı~~~ar ~r kartal kel.imeyi, (ölüm) kelimesini adeta diş-
- Muvaffak olamamanız idamı mu- gı ı uruyor u. ır mu et şluklara lerı kenedlenerek, ağzı tükürüklenerek 

Cıbdir. baktı. Sonra kıOrkunç, kanlı gözlerle o kadar vah~i bir lezzetle, <> kadar kor-
- K b l a· bana doğru <löndü. Bir kaç defa dilini k a u e ıvorum... d dakl .. . d . ·unç bir ihtirasla söylüyordu ki bütün 
O vak't D - sk" - k lkt B u a:-ınm uzenn en geçırerek yut- .. 1 -

elini u ıtt Br:ıvke<: ı .akyl_agl~ ta edıd ... danta kundu. Benı titreten boğuk, girye, ür- tuy erim ürpermişti. O, düşecek gibi 
za •. u emı ı e ı er u e - .. b' 1 sallanarak, alominyom masaya tutun-

~eden sıktım. pertıcı ır sese: du, şimdi birdenbire doksan yaşında 

i 
.Y1rtıcı çaylak _gözlerile gözlerimin ~ B~ti1in dü~yadan .. k~rkma, .. genç b' ihf 
~ıne bakıvordu. Ilave etti: muhcndıs .... d.edı· O, butun bu dunya, ır ~~~: gibi bunışukluklarla dolmuş 

J b db ht ı. b ~~ b k olan yu?U daha karanlık bir renk bağ-
- İdamı mucibdir ... Ve her yerde! .. -~ . a ;ıır _ıç~ı=ıen a~ a b!r şey de-
Sonra mel'uncasına bir gülüşle gül- gıldır. Mesela .. ışte bak .. ilk agızda çar- lamıştı. Korkunç bir sım kendi kendi-

dü: • pışacağın adam ... Dünyanın bir kralı... ne söylüyormuş gibi, boğuk, pelteleş-

9elik kralı!... Bir prensi.. milyarder... miş bir sesle bana: 
- Size lfı2ım olacak parayı .•• 
- Pars istemiyorum! Önünde bütün dünyanın eğildiği a _ - Evet.. bu silfilı dünyayı ele geçi-
- Havır .. serbestce hareket edebil- dam. Fakat onun bir kadın önünde ne recektir, dedi.. Bütün dünya bu en bü-

ltıeıuz iç.in şübhesiz paraya Shtiyacınız k~da~ biçare ol_duğwm_ sen yakından yük silah önünde secde edecektir. ö-
0lacaktır!.. gordun. Her şcyın çaresı vardır. Çünkü lüm, ölüm secdesine kapanacak.. sulh, 

- Ha .. evet.· 0 cihet için... her insanın bir zayıf tarafı mevcuddur. süki'ın ancak o vakıt mümkün olabilir. 
- O cihe~ icin lazım olacak parayı da Draveski, sanki absentin ağırhğile e- Onun için, bütün <iünyayı bu işi başa-

hen size taahhüd ediyorum.. mikdarı ğilmiş gibi, masanın üzerine sarkmış, rabilecek büyük blı devletin eline ge
~n de bir had ~oymuyo:um. ~~lnız her korkun~ gözlerle bana bakıyordu· Sesi çirmeliyiz!. Bütün dünyayı tek bir dev-
nkad:ın aldıgınız teslımat ıçın sade- daha g~~~; o~uş, d~~a kısılmıştı. qet hafüıe koymalıyız!. Koyabileceğiz i ~mıth Wihte imzasını koymanız ka- . - ~utun dunya böyledir, dedi. Bü- de!. Korkma genç adam! İnsanlığın hay-

dir. Bu ismi unutmayınız!. tiln dunya.. işte tahdidi teslihat kon- nna çalışıyoruz. 
- Pekala!.. feransı!.. Orada en büyük devletlerin _ Arka.n VCJT _ 

braveski o1urmadan, ayakta, gizle-
~~iği büyiik bir memnuniyet içinde 
~lüınsiyerek absent bardağına uzandı. 
~ göılerl~ bana bakarak: 

Fakir çocuklara yardım 
(Ba,tcırcıfı 6 flCı MyfadaJ J Benim ne hale girdığimı tasavvur eder-

Hatta siz bile, dershaneye girdiğiniz siniz. Dilmi tutulmuş gibi idi. 
zaman beni, derse ka!dmJmış bir t.alebe Fakat ne olsa beğenınin!z' 
sanmıştınız da, gözlerinizi çocuklar ara- Herkes merakla .sordu: · 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN 

KREM 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 
haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütün 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükafatını kazanmış 

isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 

Betonar.me Köprü 

Nafıa Vekaletinden: . 
ı - Yalova kasabasından Hamamlara giden asfalt yol üzerindeki ahşap Sa· 

manlıdere ve Yalova kcprülerinin beton arme olarak inşaatı kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Bıı iki köprünün kefil l:.eöeli 70,500 liradır. 

2 - Eksiltme 24/3/938 :tanhine müsadü Perşembe günü saat 15 d~ Nafia Ve
kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında ~apılacaktır. 

3 - Eksiltme şa1 tnamesı ve buna mü tcfP.rri diğer evrak ::153 kl:ruş mukabi • 
lınde Şose ve Köprüler Reislığinden alınabılır. 

4 - Eksiltmeye girmek fa ti yenlerin 47 75 lıralık muvakkat tem1nat vermeleri 
ve bu gibi ;şleri yapabileceklerine dair Vekalctırnizden nlınmış mütPahhıtlik ve
sikasile Ticaret udası '·esikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı lranunun tarifatı tfajresindc hazırlıyacakfaıı teklü zarf
larını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat e\·veline kadar Komisyon Reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktazi olup postada cıacak gecikmeler 
kabul edilmez. .1187> 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

d - Ge~~ dostum!. Pek memnun ol
)~ .. dedi. Bu kadehi sizin muvaffaki
taetıniz şerefine içiyorum. Doğrusu bu 
U ahhüdünüzfüı bizim için pek kıymet-
010lduğunu gizlemiyeceğim· Zira gerek 
\> anoanır. :hayatını kurtarabileceğinizi 
~ e gerek müşterek gayemiz olan dün
b~nın büvük bir sırrını hal hususunda 
'y~"l.e çok wfaydalı olacağınızı ürnid edi
~~~-·. Ne olursa olsun genç, zeki ve 
h ıktı:>n anlıyan bir adamsınız. Bil
ll~~sa A \'!llpada ve bütün dünyada ye
'! 131niz!.. Sizi henüz hiç kimse tanıını
e acrı?ı. icin çok daha serbestce hareket 
b~bılırsiniz. Bilhassa böyle bir adamın 

sında gezdirerek, kerli ferli bir hoca gör- - Ne oldu? 
miye çabalamıştmız... _ Ne olacak ... Çocuklar, müfettişin bü- Cihan doktorlanmn en büyük kıymet Vf' ehemmiyet verip beğendik-

Müfettiş, bu hatıranın rnabadini ta- tün suallerine çatır çatır cevab verdiler. leri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsiilik, bilhassa nev • 

'"l.e Yardun edişine pek memnunum .. 
~l ~akıa karŞ\mzda çok 'büyük, 
~a)tkı hazan da çok kanlı, muhak
Ca Çok müdhiş kuvvetlerle mü -
lta.~ele etmeniz mukadderdir. Fa -
hUt .. gençsiniz, cesaret ve zekanızla 
te ~r:. müşkfüfıtı yenebilirsiniz. Sizi 
~ı:: e~':C('h ~özler söylemiye bile lü -
dı·· gorrvıüyorum. Ben, size de söyle
Ce~~rn gibi Fransada (Düngerk)de ine
a_,/1rrı, Londraya gitmek üzere sizden 
a l'ılacağun. Fakat daima sizi gözden 
~·ıtnııy - t h . d . . B" lla acagıını a mm e ersınız.. ı-

let~~~leyh bu işi vaktinde böylece bal
da .. gırn içiT'l çok memnunum. Yolunuz
'h lltkecck ~k bir şey de yoktur. Yal
.,ıı b" ta ır adaınr. karşı çok ıhtiyatlı olmak-
ehtı başlta hemt!n hiç bir şeye fazla 
~llıınivet verrneyiniz. En büyük düş
On~lnız ?Üphesiz doktor Dolçilyef dir!. 

n sakınınız!. 

~!.Takdir ediyorum!. Takdir ediyo -

diş- Evet, muhakkak ... Fakat asla en
iıj:. e:~ey!niz, şi.m<lilik bu herif sizin 
J'e ~ UZerir.de bulunmuyor. airdenbi
lt} 0ndraya hareket etmiştir. Sebebi 
-.....:~huı ... Fakat orada şu banger Lö -
<lıyo Ştaynıe görüşeceklerini tahmin e
tulll tunı . Bakalım, anlarız· Genç dos
düeı'ı Vakıa bu adamla karanlıkta btr 
l:.u ~ Yapmış ol caksınız. Şüphesiz 

a arn sizin can düşmanınızdır. Yal" 

mamlıyor: o kadar ki, müfettışin taköircien, benim resteni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbclliğHıden doğan haı.mısızlık 
_ Hatırlamaz olur muyum? Hatta, bir de hayretten ağzım vçık kaldı!.. ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatürree ve sıtma naka -

l k, t l b lerı• de T'Syjamıf' hatlerinde ijr eninde CSIV'lllft'I ba....-t tesirini gösterir• ara ı a e e .r • Meğer çocuklar, benden hayır görmek- > •- r-.,- ,,ı..,. 
- Muallimin küçüğü, büyüğü olmaz.·· ten ümidi kesince, kendi kendilerine ça- (FEMİI .. ) liboratuvan bu kuvnt ililcım sayın müşterilerine tanıt · 

Muallimin kıymeti, pehlivan gibi boyile lışmışlar, ve teni yaya bırakmışlar!.. mak1a müftehirdir. Vücucle dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 
bosıle ölçülıııez. Bu küçük hanım, madem Müfettiş gülümsüyor: cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlak1ık veren bu en birinci 
ki bu kürsüye layık görülmüş, ona hür- kuvvet ililcını afiyetle kullanınız. 
mete mecbursunuz... demiş, çocukları - Mübalağa ediyorsunuz ... Siz, iyj bir 
paylamıştım! san'atkar olduğunuz kadar da, iyi bir &: .. •••••••- Fiyatı 100 kuruş. 

_
1
_ rnuallimdiniz .•• 

Safiye, gu uyor: 
_ Ama, onların gözleri beni gene tut- Bu iltifat, .sev.imli san'atkarın koltuk-

madı. Beni kendilerile arkadaş saymak- lerını kabartmşıtı. Gözlerini ya§artan bir 
tan bir türlü , ·azgeçmediler. Hatta te- samımiyetle: 
ncffüslerde beni oyunlarına bile karıştır- - Böyle söylediğime bakmayın. .• de-
mak ısterlercli! di ... Ben ağlıya ağlıya ayrıldığım 0 kür. 

Fakat san'atlli Safiye, muallim Safi- sünün hasretini az çekmedim! 
yeyi bu kadar küçük düşürmeye kıyama· Az sonra, evvela bana endişe veren bu 
mış olacaktı ki: güzel gün, :nes'ud kararlarla nihayete 

_ Fakat, dedi, beni saymazlardı, ama erdi. 
severlerdi; Hatta bir gün, dershanede U• Bay Artin kadar kabarık bir cü:ıdan
,.uklamaktaydım. Bir aralık çocuklar: dan, Bayan Safiye kadar eşsiz bir hançe
Gürrrr d!ye eyaklanınca, ben de yerim- reden mahrum bulunan ben, bu yazımla, 
den sıçradım: Bır de ne göreyim: Gene o fakir yavrulara kurşı borcumu ltale-
rr.üf ettış gelmemiş m!? m!rnle ödemiye çabaladım. 

Dersimiz kıraat.. fakat yE>ni harfler ye- Bu satırlarım; vnilecek müsamerenin 
ni çıkmış. Daha ben kendim öğrenmemiş· göreceği rağbeti bir neb1e artırmıya ya
tim ki, talebelere öğre1 eyim Aksi gibi rarsa kendinıi, bu naçiz hizmeti başar
mü!etttş de talebeJeri birer birer kaldı- mış sayacağım. 

r:p sorguya çekır.ez mi? 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağnları, 

Romatizma 

Selim Tevfik 

Son Posta 
Yevmi, S1yaa2. Bavad.11 Ye Balk ıuete.a 

Yerebatan, Çataıçe,me aoka't, 21 
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ÜÇ BOZ ATLI 
• 

Galatasaray Istanbul 
Kros şampiyonu oldu 

Orus Han: 
Yazan: Ziya Şakir 

.. Öyleyse dedi, ıimdi seni tevkif ettirip Timura göndermeliyim. 

[Baf tarafı 7 inci aayfada] 6000 metre: 
diye yolu ~nasında 3000 ve 6000 metre 1 -.. İbr~him (Gal~tasaray) 18.'6.4, 
olarak iki kategori üzerinden yapıldı. 2 - ~useyın (DemirSpor), 3 - Artta 

Eğer öyle yapmazsam Timur beni mahveder." t ta b 1 Kro . .b. (Beşıktaş), 4 - Sokrat (Galatasaray), 
s ıı U! s şampıyonası gı ı res- s H kkı (F bah ) 

t b. .. b ka b.. ük. h · - a ener çe · m ır musa a nın uy ususıye - . 
19 tini nazan itibara almayan Atletizm Takım halınde I - Galatasaray pd 

ğil. d. Geri Misaf' sanki Orus Hanın ı:.u anda O H b -zı b da •t·· .. h ·ki .. baka bird van, Il - K3sımpa.şa 24 puvan, m - De-Aydoğan, yerlere kadar e L ır, r- rus an, u so er rşısm me- monı onı er ı musa yı en . 
27 

an. 
feri giderek divan.haneyi terkettL kalbinden geçenleri a.niamış gibi, ha- lanetini güç zaptedebildi. başlatmak gibi garib bir hataya düş - mır3sOpoOOr pu~ 

Bu cür'et.kir casus çıkar çılanaz; Ti- fifce gülümsedi: - Nas!!? .. Adil Şah mı?. müştür. metre. 
mur, vezirlerine göz gezdirdi. Bunlar, - Muhterem Han hazretleri! .. Size - Evet. Memleketimizde bir yenilik olarak 1 - Çalikis (Pera) 11.29, 2 - Ser~ 
~ydoğanın anlattığı şeylerden o kadar sık sık hürmet ve tazimlerini arzeden _ o halde .. sen Buharadan gelmi- kabul edi1en bu şekil teknik bakımdan (Beyoğhı Halkevi), 3 - Elefteryldil 
müteessir olmuşlardı ki; hepsi de de- Celayir beyleri arasında, şimdiye kadar yorsun. büyük bir hata o1arak yapılmıştır· Bun (Pera). . 1 
riD bır düşünce içinde idi. beni görmediğiniz için, bu sıfatla hu- _ Hayır. Semerkanddan geliyorum. dan böyle bu gibi yanlışlıklara düşül _ Takım halin.de 1 - Beyoğluspor pU-

Timur, vezirlerinin kapıldığı beşeri zurunuza geldiğime, belki taaccüp e- _ Halbuki biraz evvel, başka türlü 
1 

. . Atl ı· Federasy van, il - Beyoglu.. Halkevi 14 puvaJlr 
hislerle istihza eder gibi: deceksiniz ... Bunun için peşinen .JrZe- .. . . memes ıçl!l e ızm onunun m _ Kasımpaşa 43 puvan. 

_ İşittiniz ya.. vaziyet, ne merkez- deyim ki; ~n bu topraklan pek küçük soy Iemıştın. . . . . . .. nazarı dikkatini celbetmek isteriz. 
6000 

tred derece alan beş atlet 
de? Şımdi gelelim, bu vaziyeti karşıla· iken terkettim. Aşiret halkı ile geçine- ilın ~v~t.. maıyet~~ekilenn, oylece Üç bin koşanların altı bin koşan -

24 
Martt~eAnk:rada yapılacak ollll 

db. ı · b b B ı.._ h' t tmek b esıru arzu etmıştim. . mak ıçin lazım gelen te ır ere... rnıyen a ~m, uuaraya ıcre e h ti •t...:ı. rt larla yarışa hep bırden başlaması koşu Türkiye şampiyonasına iftirak edecek• 
Tımur, evvela dalgın dalgın gözleri- mecburiyetinde kaldığı için ben de o - Orus Hanın ayre ıJ1 IW\.ce a ı - . . . . 

ni duvarlarda gezdirdi· Sonra, vücudü- nunla gittim· Bütün hayatımı orada yordu. Um.;ttuğu bir vak'ayı zihninde temposunu sarsan hır ışdir. lerdır. 
nü hafifce ileri doğru eğdi. Her işde geçirdim. Şimdi, bir miras meselesi i- arayıp bulmıya çalışıyor; elile sakalı- -· ~ 
son derecede ihtiyatlı bulunan bu mü- çin, sizden yardım istemiye geldim. ru tutarak mırıldanıyordu: G •• t • k 
tetebbir hükümdar, adeta fısıldar gibi Bu sözler, o kadar tabii söylenmişti - Adil Şah·. Adil Şah... Dur .. Ya- U r e ş e ş V ) 
sözlerine devam etti: ki; gerek Orus Han ve gerek saray me- vaş yav% aklıma geliyor ... Geçenlerde d 

o murlan pek tabii telakki etmişlerdi. bir şey işiti~mişti. Semerkandda, bir av mu··sabakaları netı·celen ,· 
Han, misafirine yer gösterdi: eğlencesinde, Timura bir suikasd te-

ADIL ŞAD - Oturunuz, noyan.. eğer elbnizden şebbüsünden hfhsedilmiiti. Bu, doğru 
gelen bir yardım olursa, esirgemeyiz. .. mu?. 

(Ceyhun nehri)nin cenub sahillerin- Anlatınız bakalım. Celiyirlilerin hangi _Evet, doğru. Güneş 27 puvanla birinci, Kasımpaşa 
puvanla ikinci o~dular 

9 
de, bir çok aıiretler ve kabileler yer .. ailDesediin~ensiniz? _ Bu suiknsdı yapan, üç noyanmış. 
leşmışti. Bunlann en ehemmiyetli, en do ' 

K•- Bu da, ğru mu·· Mıntakanm 20 Şubattanberi üç haf- mal Güneş ikinci, Ali "'--· Kasım-.. 1..-ıabulık ve en nüfuzlu olanlan, i:lll- s .. ..ıt Ha ' il · t· · • ..,... ~ 
ır.a aray memw.:ıan, ~ e mısa ın - Evet. Doğru. tadır devar.ı eden güreş teşvik müsaba- üçüncü. 
grat, Kinalı, Kigiz, Celiyir, Kapçak haşhaşa bırakarak, sessizce salonu terk - Bunlardan biri de, Behram C~IA- kalanna yeni açılan Süleymaniye klil - Bu güreşlere Güneş, Kasım.paşa, Ga· 
~~~~~~ i!i>si de müstakil birer etmoişlerdi. misafir. H d • • ild. yirin oğlu, Adil Şahmış.. bu da dogru bü salonunda dün de devam edilıniş ve latasarav Beykoz, Beşi.ktq. Topkapl 

zaman • ana ogru eg ı: mu? müsabakalar dün neticelenmiştir· klüpleri fştirak e+,.,,; .. lerdir. (Han) ile idare olunan bu kabileler, _ Öyle Llnnediyorwn ki, size kendi- da d ğru. -~ 
birbirleri!e hoş geçinmemek yüzün - mi anlatmak, uzun sürmiyecek, Ha _ - Evet. Bu 0 Dünkj miisabakalarda alman netice- GünPŞ 27 puvanla birinci, Kasun.pa• 
den mütemadi harblere girişmişler .. nım. Be!l .. BP.hı'am Celiyirin oğlu, A- - Yani .. sen... ler şunlardıı·: şa 9 puvan!::ı Lltinci, Galatasaray ve Bet 
hepsi de mühim zayiat vermişler .. bu dil Şahım. - Evet, H&nım.· ben... 56 kiloda Fehmi Güneş birinci, Ce - koz üçer puvanla üçüncü gelmişlerdit• 
harblerde galib gelenler: mağlflblan Arkaıı !'ar - mal Güneş ikinci, Hamdi Kasımpaşa 
emir ve hükümleri aıtına geçirmişler.. Dedi· • - üçüncü. BarutgUcU sahasındaki maçlar 
fakat bu ga1ibler de yavaş yavaş nüfuz 61 ki!oc!a Mümtaz Beykoz birinci, 1 - Kadirga Gençlergücü genç ta • 
:ve kudretlerini kaybettikleri için, bu ~- l l IES) A o v o 1 Sotiri Knsımpaşa ikinci, Ahmed Ka _ kımile Barutgücü genç takımı muayYeD 
aşiret ve kabileleri birleştirerek kuv- Bir Doktorun ~ ~ sı.rnpaşa üçüncü. saatte karşılaşmışlar, ve neticede Ba • 
vetli bir hükümet teşkil edememişler- Günlük Puarted . - 66 kiloda Nezir Güneş birinci, Do_ rutgücü 2 - O Kadirgayı yenmiştir. 
di· (*) Bugünkü program g·an Gün,.~ ikinci Hasan Tahsin Gii~a 2 - Akınspor Başkam Osman Kav· Bu aşiret va kabileler, adeta yarı gö- Notlarından -.. ., --.. cuıar-
çebe halinde çadırlar içinde yaşıyorlar.. 1 S T A N B U L üçüncü. raktan alınan bir telgrafda oyun 
fstiklallerini muhafaza ediyorlar·. an - Yemeklerimiz 72 kilod:ı Yahya Güneş birinci, Fa- dan Ahmedın Anı 61ümQ dolayısile maç 
cak bir tehlike halinde birleşerek bir- ö 7 

- Mart -
1938 

- Pazartesi ik GalatP.saray ikinci, Mehnıed Ali Gü- haftaya tehir edilmiştir. Barutgücü 
Midenizi ve kara ciğerinlzl bozmak iste - ile neşriyatı: .. .. .. A B ak la karş lıklı saha J.ka• 

birlerine yardım ediyorlardı. mezseniz yemeklerinlz1 hemen dalma ta- 12.30: Plakla Türk mualklsl 12:50: Hava- neş uçuncu . t ım rı ı ya Ç 

Bunların içinde en kuvvetlisi, Kap- vada kızarmış olan teYlerden lntJbab et- dls. 13.05: PlAkla Türk mu.alklsl 13.30: Muh- 79 kilod3 Hasib Güneş birinci, Ne - rak aziz öliiye son saygı olarak saha • 
çak kabiles~ idi Bu kabile, (Orus Han) meylnlz. Tavada tızartııan. daha dol- teııt plAk Defl'lyatı. sib Kasımpaşa. ikinci, Cemal Güneş ü- da bir dakika sükut ile durmuıJar ve 

k i fından rusu yatlar Ue tımıen yakılan madde- . .. 
isminde bir Kapça prens tara lerln dalına ha11mlan güçtür, ve kuvvet Akşam n~atı: çüncu. bayraklanm yanya indirerek Alan • 
idare erli!mekte idi. aıdalyelert kaybolur. 18.30: Çocuklara maaaı: Ba,an nine. 19: 87 kiloda Mehmed Ali Taş Güneş sporlulann kE:derlerine bu suretle iş • 

Orus Han, bir aralık Bedahşan civa- Salçalı yemeklerden, aalamuralardan •- ı Şan: İnci, piyano ve keman refatatııe. 19.30: birinci, Rızık Kasımpaşa ikinci, Şev - tirak etmişl"r, ve Akınsporcu kardeş • 
nnda bir kasabaya yerleşmiş; orada tınınız. Baharatlı yemekler, çok yatlı Memleket ıarkılan: Malat)'alı Fahri Kaya- ket Galatasaray üçüncü. terine sıunimi bir taziyetname yaz • 
k d. hs b' t k ve lcalın yufka lle -pııan börekler, alır 

en me nıa us ır saray yap ırara J- han tarafından. 19.55: Borsa haberleri. 20: Ag-ırsiklet: Salih Güneş birinci, Ke - mışlardır. h · k · t ........ ~....ı tatlılar taracıtert çok JOr&r. 
sakin bir ayat geçırme ıs ~&~w. Sofranızda tercihan limonlu Jetll aala- Rıfat ve arcdaşlan tarafından Türk mual- ııııı. ,,., .. ~ ,.....,, ~ 

Fakat; Timurlengin zuhur etmesi. talar bulundurunuz. Küçük turplar da ttsı ve halk tarkılan. 20.30: Hava raporu. 20. A k d A l k 
ve Asya imparak>rluğunu kuran bu hü- hazmı içtn faydalıdır. Istaracla martll- 33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. 0 ara a SQnCQ 
kümdarın küçük kuvvetleri cebren mıt ,.emekler <mesell balık ve plrmla- 45: Belma ve arkadaşlan tarafından Türk 

kendine mınak ettirmesi üzerine, o da ~~. :cı;, =n:.1!J..~~·.ç::e:~~ :~~11 :ı ıı:!~e~r~~aav:t !:~~ Gençlerbirliği Muha/ızgücünü 
zamanın siyasetine karışmak mecburi- ma lyldlr, tercih ediniz. Yemekten enel tarafından. 21.50: Radyofonik temall: Stüdyo G J ) • d• 2 o d• 
yetini hissetınişti. blr kaç kaşık et auyu veya aeble çorba - orkestrası reratatue (A.fkuı manası). 22.45: üneş i erı yen 1 - gen ı 

Orus Han bu siyasete girerken; o sı- lan almak lçlndetı JelAtlnlert dolayıslle Ajans haberleri. 23: Pllkla aololar, opera ve • .. il 
ralarda Tinmra karşı şiddetle mukave- hamm tçln çok faydalıdır. Yemeklerin operet p:uçalan 23.20: Son haberler ve er- Ankara 6 - Milli kume dışında ka- İzmir 6 (Hususi) - Alsancak ldüb 
met eden (Çeşmizinde Han) m tarafı- sonunda yallı, hazmı güç plllvlar cletll. test günün programL • lan klüpler için ihdas edilmiş olan ku- ile Muh:tfızgücü arasında bugün ya • 
na geçmeyı' tercih eylemişti. Ve onun . hamu kolay tereyal lle haşlanmlf ma - IWW e pa maçlarına bugün de devam edildi. pılacak maç büyük bir alaka ile bek • 

kanıalsn, ve bilhassa komposto hallnde- k G 
Tilnura galebe edeceğinden emindi J ki meyvalan veyahud oıcun olmak tar- A N K A R A Şehrimiz genç ta uru üneş ile lenilmektC! idi Stadda beş binden ,_ .. 
Fakat harb talihi herkesten üstün olan 

1 

We mevsim meyvaia:nm bol bol 1971 - Gençlerbirliği arasında Şehir stadın - la seyirci toplınmıştL 
Timur galibiyet kazandığı için, Orus nb.. 7 - Man - usa • Puarlell da yapıl~n bu karşılaşma, Gençlerbir - - M cil 
Han da tekrar Bedahşan civanndaki sa- Yumurtayı tase olmak f&rllle u Plfmlt Öile ~&a: liğinin 2 - 1 galibiyetile neticelen.m.iş - Maç beşladıgı zaman Muhafızgu 
rayına çekilmek mecburiyetini hisset- yeyinlz. Bllhaala çocuklar lçln ft a.:vıt tir. oyuncuları hikiın bir vaziyette edilet• 

olanlar için çot faydalıdır. Çok tuzdan 12.30: Muhtelif pllt neşriyatı. 12.50: PlAt: k 
1 

d h f 
1 

.. d faa r 
mişti. Burada, sakin ve münzevi bir ha-ı akınınız. BUhaasa yaşlllar tc;ln tuıa Türt muslktst ve halt oarkllan. 13.15: Dahi- Dah::ı ilk anlarda ağır basmağa baş- Alsanca !ı ar a a az a mu a ya 
yat geç:irzyordu. Fakat, Timurun ani tuzlu yemekler asla cali detıldlr. ıı ve harici he.berl,r. 1'7.30: Balkevlnden nak- lıyan Gençlerbirliği muavin Keşfinin he~iyet VP.r:yorlar~· . . . • 
bir baskınına uğramaktan korkarak, a- len İnkdlb deral <M. Blad Boüurd). merkezden havale ettiği bir şandel ile Boyle olmasına ragmen bırıncı haf 
rasıra gjzlice: Semerkanda adamlar gön- .~·~.:...no;::ı:.Pk:=ı-:r:!':! Akşam neşrlptı: ilk sayııunı yapmış ve birinci haftaym taymda Als:ıncak ilk golünü yaptı. 
deriyor .. büyük hükümdarın vaziyetim Salun&a u•anınn4a b• no&lar ltlr doktor 18.30: Pllk nqrtyatı. ıı.e: fndtııce ders: 1 - O Gençlerbirliği lehine bitmiştir. İkinci baftayında da AlsancakWI 
tedkik ettiriyordu. sfbl lmdadm1M :re&"8blllr. (Azime İpekl. İ9.15: Türk mualtJ.si ve halt İkinci haftayın başfadıiı zaman, Basri ikinci golü attL Ve maç Alsancr 

e p.rtııarı: (Senet Adnan ft arUd•tlan>. 20: " lil b. . . hafta alib. il tıc:r 
Orus Han, bir gün henüz öğle yeme- saat lyan ve arabca ntfl'l1at. 20.ll: Türk Guneş er ırmcı .. yma nazaran ğın sıfıra karşı - iki g · ıyet e ne 

ilni bitirmi;i. Maiyetindeki zabitllr- r 1 mUliklal ve halk p.rblan: (lltlet Totgöa daha §UUrlu ve enerJik bir oyun tat - lendi. 
den biri od3sına girerek: NIJbelcl ve arkadallan>. 21: Spor tonUflDUI: Vlldan bilt etmeğe başladılar ve lskenderin --------------

- CelAyir beylerinden biri gelmiş.. Eczaneler Aflr. 21.1~ sttıdyo Alon orkeatruı. 22: A- 18 pas çizgisinden çektiği çok sıla ve başlamış ve soldan yaptığı bir~~ 
huzurunuza kabul edilmesini rica edi- Jam haberleri. 22.15: Yaruıtı Procram. güzel bir şütü ile beraberlik sayısını solaçık Mustafanın ortaladığı topu ..... 
yor. • ıeee Dibelel olan '"'"''• IDlar • kaydetmişlerdir. kez muavin Hasan bir kafa vu~ 

Dedi. dır: Maçın sonlanna dogru· r--.. lerbirli- Güneşlilerin kalesine sokarak galibi 
kabil 1 bey btanltal dbetlndekller: ~&"6 

Civarfaki aşiret ve e erin - Ataarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: <B- ği yeniden canlı bir oyun oynamağa yeti temin etmişlerdir. 
leri sık ~ık kendisini ziyaret ettik.len sad>, Beyazadda: (Asador>. SamatJada: 
için, zabitin söylediği bu sözler Orus <Broflloa>. Bmln6nünde: <Bet1r Kemal), 
Hana pı?k tabit geldi. Misafirin kabul Byilbde: (Arif Beflr>, Fenerde: <Bmll -
salonun:t getirilmesini emrederek ken- yadl>, Şehremlnlnde: (Nuım>. fJehza -

debqmda: fÖ'nlversite), Karagtlmrtlk -
disi de orayd geçti. te: (Kemal>, KOçükpazarda: (Bult.d), 

Bır knc dakika sonra, saray teşrifat Balnrtöyi\nde: <htepan>. 
memurla;nm arasında, Celayir beyle- Be:rotta cllletind.U.: 

rinin kıyafetinde birisi salondan içen Tünelba•ında: (Matkovto>. Yilbettaı - . 
girdi. Derin bir hürmetle yerlere kadar dınmda: (Vingopuloıs), Oalatada: (Mer- OO~ ~ ·A.~ &.-.~iN'"' 

kez), Tablmde: <Kemal - Rebul~. Şlfll- ~""'~ > " 
eğildi. de: ,~.,.>. Betlktafta: <Nan Halld). I= AK ,.._T 

Misafırini dikkatle tedkik eden Orus Bo&ulct. Kadıköy n Adalanlaldler: 

1
..,.,. •• ~~\\il~ • p 

fi.illi küme 

Be§iktaı 
Oçolı 
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DARÜŞSAfi'AKALILARIN BAYRAM/ 

Mektebin kuru uşunun 
64 üncü yılı kutlulandı 

r 

Son sınıJ talebe leTl biT arada 
, (Baştanıfı 1 inci sayfada) An'aneden olduğu üzere mek~eb mü-
~~ leuıhürlerle kabul edildikten sonra dürü Ali Kfuni Akyüz eski evamız defte-
aruşşafakanın da reisi tabiisi olan Baş- rini okumuştur. Bu defterde: 

~Elti} Celal Bayara, Kiiltür Bakanına ve İhsan Cerrahpaşa; merdivenden k~şa
~lttcbin yükselmesi ıçin başvekfileti za. rak indiğinden 2 ay izinden mahrumıye
~lltnda büyük yardımları dokunan İs- Une .. Mustafa Üsküdar; ıibde~iz namaz 
~t lnönüne de keza birer telgraf çekile- kıldığından tasdikına kadar izınden mah
E~ Oarüşşafaka mezunlarının sevgi ve rumiyctine.. Sezai Altımenner; bayram-
1.l~gıJarmın sunulması alkışlarla kabul da salıncağa bindiğinden 1 ay izinden 
tı:ı lıniştir. mahrumiyetıne .. Cemal Çarşamba; Yusuf 
ltrıkara Darüşşafaka kurumu başkanı ağanın tütününe gübre karıştırdığından 
llrnl'ı Devlet azasından Halii İbrahimin kuru ekmek cezasına çat'ptınldıkları yazı
~rada bulunup da törene iştirak ede- lı idi. 

)en arkadaşların 65 inci yıldönümünü Bu hatıralar ve bu ıırada mektebdeki 
llttlama telgı afı, r1aruşşafaka Mezun· eski ceza ve dayak usull.-rinin anlatılışı 
~ Cemıyetı rcisı Gümriık ve İnhisarlar yaşlı mezunları kahkahalarla güldürmüş
ufC!ltişlerinden Vefik tarafından okun- tür. 
~ '\re teşekkür ıclgrnfı çekilmesi tensib &at 13 de esk.& usul ü1ere tabur halin-

erek alkışlanm:ştır. de yemekhaneye girılmış, etli fasulye, 
tııı~'llndan sonra Da ruşşafaka mezunla- pilfıv ve hoşaftan ibaret en'anevi Dariiş
. dan Yüksek Ticaret Mektebi :Sa_şmu- ~afaka yemegi yenmıştir. Yemekte eski 

·lll Togo bir fÖy1ev vermiş ve Darüş- mezunlardan Gümnik ve 1nhisarlar Ve
<1l,;a Mezunları Ccmıyeti namına hazır kiıleti müfettişlerinden Vefik, Saraylar 
1ttnanları sel i'ım:adıktan ve bayramınız m üciurü Sezai, Şirketi Hayriye memurin 
lltt olsıın ded.ktcn sonra: müaürü İzzet, İş Yurdu ~cfi Enver, Türk 
' liep sEvinçliyiz; çünkıi bugün dağı- Okutma Kurumu milfüirü İhsan, avukat 
~ b r halde buıunan b·z.ler hayat ve za- Sa!ahaddin, eski telefon komiseri Fuad, 
)\.. l:!t §artlarını yenmış ve bır araya gel- Yataklı \"agonlar Türkiye ve Suriye mü
~!§ .bulunuyoruz. Sev'mneli~iz~ çünk~ messıli Hüsnü Sadık, Yakacık sanator
t ~un her koşcsinde kaJblenmızden bı- yomu sahibi <loktor İhsan Rıfat ve daha 

h bırcok zevat birbirlerine eski talebelik 
1,: t'arça :hştirerek ayrıldığımız yere, a- J 

1 ~ l' k ~ 'b' hatıralarını unlatarak gülüşüyor ardı. ~~ . Uvamıza, onun anne ucagı gı ı .sı-
ııa'Yasına kavuşmuş bulunuyoruz. Yemeğı müteakib tekrar salona çıkıl-

fıl~Vincimiz bunun !çin r.akh, bayramı- rnış ve m5ı1avim talebenın konseri, kü· 
·~bunun için tam rnanasUe yerindedir. çüklerin monoloğu ve muhtelif müzik 
Qı~ 1 . d parçala 001 çok aHoşlanm~tır. l~b er her yıl bu bayram gün erın e 
~ ltırnize birer yıl daha ihtıyarlamış o- Pek samimi bir hava içinde saat on al
>cı a}f. kavuşuyoruz. l''akat sevinçle görü- tıya kadar muhtelü ~ğlentilerle hoş bir 
"uı ki Darüşşafaka lıer yıl bir yaş da- vakit geçirilmiş ve çoktandır birbirini 

t ~R"nçleşerek dimdik ve ayakta hayat, göremiyen arkadaşl~r birbirini gör~e.~e 
~~re! ve irfan abidesı halinde karşı- vesile teşkil ettiği ıçın toplantıdan buyuk 
~a duruyor. İşte sevgimizin kaynağı.. br memnuniyetle ayrı;m,şJardır. 

ş, bundan sonra tla: 

\.ı~ ~ıJgün aramızda bu:unamıyan; fa-
1Yurekleri b:zimle bcrah<>r çarpan kar

~~ C!tirnize selamlarımız; ve içimizden 
t1t'rı dıy n uynlmış buiunan büyük ölüle
ı: ~ ~ için yüreğımizden kopan en sevim· 

General Metaksas 
Atinada 
Allıışfarla karşılandı 

SON POSTA 

İtalyan - Leh 
münasebatı 
sıklaştırılıyor 
(BQ.§tarafı J inci rnyjada) 

faalleştirmeğe yarayacaktır. 

Bu tesanüd ikı sebebe dayanmakta -
dır: Her ilti memleketin harici politi
kaları, rcali.st mahiyetleri itibarile bir
birinin ayındır. Diğer taraftan, her iki 
memlek{!t, komünizme karşı ayni hat
tı hareketi takib eylemektedir. Bun -
dan başka Polonyanın Cenevrede, Ha· 
beşistan işinin likidasyonunu taleb ey
lediğini de unutmamalıdır. 

İtalya ile Polonyayı birbirlerile iş 
birliği yapmağa götürecek hususi po -
litik meseleler rnevcud değildir. Bu 
takdirde, ekonomik mübadeleler, iki 
memleket arasında semereli bir iş bir
liğine kafi gelecektir. Ezcümle Polon
ya topraklarının altındaki · madenler, 
mübadele için ehemmiyetli maddeler 
teşkil edecektir. 

(A.A.) 

Leh Hariciye Nazm Romnda 
Roma, 6 (A.A.) - Poionya hariciye na

zırı B. Bek bq ak~ Romaya varmış ve 
istasyonda Kont Ciano ve B. Staraçe ile 
hükumet, ordu ve parti mümessilleri ta
rafından ka!'Şllanmıştır. 

B. Bek. yarın sabah Panteon'~ Meçhul 
Asker mezarına, faşist abidesine ve Ma
reşal Pilsudskinin büstüne çelenkler ko
yacak ve btlfilıare kral ve bunu müteakib 
B. Mussolini ve Kont Ciano tara1ından 
kabul edilecektir. 

'Oç gün sürecek olan resmi ziyareti 
müteakib, Bek, Valikana d2 gidecek ve 
papalık nazır kardinali Peçelli ile görü
şecektir. 

Musolini Habeş 
Tahtın~ Negüsü 
Oturtacalımış 

(Ba§tarafı 1 mcı sayfada) 

Sayfa il 

Troçkistler Rusyayı 
taksime karar vermişler 

(Bcqtarafl ı i1ıci ıay/a.dlı} 1 Müddeiumumi, bir saAtten.~.i ~~~ 
Bundan 6onra i!ticvab edilen Ri ov, vc.rme te devam eden Buharının sozuna 

tf'dhişciliğin bilhassa 'J'roc:.kistler tarafın· kesmiş v~ muh:itemeye. pazaz:tesi günü 
dan yapılmakla olduğunu ileri sürmüş- devam edilmek uzere cc.seye nıhnyet e-
tür. ril:niştir. 

Bunun üzerine Fa!nk Gepeu ~j Yago- Çckoslovnk'"Y8da bir görüşme 
da, Buharin ile R!kov'u ya1ancılıkla it- Moskova 6 (A.A.) - Mahkemenin 
ham ediyor ve d:~·or ki:_ ğ 

1 
Cumarte<>i günkü celsesinde, Sovyetleli 

Kirov'un katlı, Troç~tler ve :>8 ~ ~r Birliğini!l Berlin büyük elçiliği sabık 
merkezi tnraf'.ndan ~nu~aker~ ~ılm.ıştir. müst~an Besanov dinlenmiştir. 
Rikc,v bu katlı :nevsımsız telakki cdıyor- Besanov ezcümle demiştir ki: 
du. fakat _Troçkistlerin .~r~n üzeı:i~e ni· 19 35 de Çekoslovakyada Maslov is• 
hayet proJeyı tasvıb eyıemıE ve bılahare, m:nde bi:- Rus mültecisi ile temasa gir.: 
mesel den Buhnnn'i t,aberöar etmiştir. dirn ve görüşmelerde bulundum. Bu 

Buharin'e göre Mac;lov, Hcm!ayn ile irtibat halındc i· 
Müdôeiumuminin suall<>ri üzerine, Bu- di ve gerek ondan gerek Bulgar, Yu • 

harin, Lenin ile S·ıerdlov ve Stalin'in goslav ve Polonyalı irtica teşekkülle .. 
katli projelerinden haberdu olmadığını rinden pal"a almakta idi· Maslov. para 
söylemış, fakat 1918 de LE>nin, Sverdlov mukabılindc, kendi tc~kiJll'"Inı, Troçkiniıı 
,.e Stalınin tevkif edilmelE>ri hakkında kontrolü altına koymayı kabul ettı. 
bazı görüşmelere ıştiırak ettiğini kabul Fr.ınsada akisler 
cylen-Jştir. Buharin, bundar sonra, kapi- Parls 6 CAA.l _ Sosyallst Popüler ı;aze~ 
talizmın yeniden tesisı projeleri hakkında tesi muharrirlermden Magdelen Paz, Kres .. 
uzun tafsilat vermiş, Amerika ve Japon- Unski'nln kendisine 1928 senesinde Berlhı "' 
ya polislerile temas etmC'diğini söylemiş de EkscJs!yor otellnde rnstgeldlği hakkın • 

dald sôzlerini t.ekzlb ederek demiştir k1: 
ve casus olduğunu rt>ddey1emiştir. Buha· _ ırı28 senesinde Almanyadıı. de~lldim. VP 
rinin fikrine göre, Rıkov bir casus olmn- Krestinslrt'ye hiç bir yerde rastgelmedlm. 
mıştır. Paris 6 (A.A ) - Rakovskl mahkemeli( 

Bu orada Rikov, Bubarin'in sözünü kes- Fransada Royat şehrinde eski meb'uslnrdcuı 
mi§ ve gerek kendisinin, gnek Buharinin Nlkol'a rastgeldiğtnl ve Nlkol'ün kendi8ln( 
kendi gruplanna mensub birçok azanın Fr:msız kapıtallstıerfnln SovYetler Birliğin • 

deki muhallflerc para vereceklerini vfıdct • 
casuslukla iştigal ettiğinden haberdar t.ığlnl söylemişti. Nlkol, bu beyanatı tekzll 
bulunduklarını bi.idirmlşt:r. ederek demiştir kl: 

Bu hadiseden sonra, Buharin, yeniden _ Rak'lvsl::i'ye hJç bir znman Royat'da te
sözüne devam ederek ezcümle demiştir sadu! etmedim ve kendlslle söylediği mevzu~ 
ki: dnlr ne Roynt'da ne de başka blr yerde gö

Beyaz Ruslar rü~medlm. 

Diğer suçluların itiraflan 
Moskovıı. 6 (A.A.) - Muhakemenin dün 

nkşnml:l cclst.s1nde Zelcns1d ve İkramov'uıı 
da isticv:abı yapılmıştır. 

1917 de aramızdan hiçl:irimizin impa· 
ratorcu Beyaz :Ruslara karşı merhamet 
duymak aklımızdan ~eçmezdı. Fakat 1931 
de vnziyct başka türlü olmuştur. Zengin 
köylüler yani kulaklar, bize sırf insani 
scbebler dolayısile seınpatik gözüktü. Bu, 
programımızda taktik bakımından mühim 
bır mevki almıştı. O zaman, vaktile yay-

Mcnküb imp~r~t~r ile Muss.olini a~a- dığımız sosyalizme !rnrşı hak.iki bir nef
sında tavassut ışını Lord Halifaks gor- ret duymağa başlaöık. 19~2 de Henkkidze 
m ktedir. Habeşistan racsclesini İngiliz- ve Tomski, bır hükumet oarbcsi fıkrinf i
İtalyan Gbriışmclcrırun ac;ıJmasından ev- lcrı attL Rikov, bundan ben! haberdar et
vel halletmeğe çıL:~n İngiliz hariciye ti. Troçkıstler Tedhlşçiılk lüzumu, sağ
nazırı, geçen ha.fta Ha•Je Selame ile cılar ve Zmoviefciler ise kütleyi ayaklan
yaptığı görüşme csnasınöa İtalyanın bu dırmak lüzwnu üzeJ!nde 1sraı -etmekte i

Sovyet kooperatifleri Birliği sabık sekre• 
teri Zelenski sağa doğru bir hfıkfunet dar• 
besi lehine gayretlerinde bir İnglllz şahsi • 
~eti tnrafı!'ldan yardım gordüğunü blldlrmfl 
ve İngll12' ı.,cı partisi liderlerinden Alek • 
sandr'ın, Sovyetler Birliğinde sağcı bir hu • 
kflmet iktidar mevkllne gelirse kendlsinı 
kredi vermek vadinde bulunduğunu tnsril 
etmı t r. 

Özbekistan komfinlst partlsl sabık end 
sekret<>rl Akmıı.l İkramov dn Buhnrin in Öz 
beki tanı Sovyetler Blrllğlnden ayırma " 
muvnflıık olduğu takdirde İnglltcrcnin yal" 
dımını temin eylemiş bulunduğu hakkındı 
kcndislnz haber vcrdlı;inl blldlnnlştir. teklifini Negüs'e bıl.iirmiştir. Haile Sela- di. 

s!e, Habeşistanın dörtte b:ri kadar me- -~~~-----------· ... ---------------~~-
sahaya malik bir kraJhğın başına geçiri- R • 
lecek ve Adisababada sarayında oturarak lZe 
İtalyadan senede on tin İngiliz lirası ma
aş alacak ve vaziyeti aşa{tı yukan 1ngil
terenin mahmisi bulunan Hind prensle
rınm vazıyetine müşabih olacaktır. 

Gazete yazısına şöyle devam eylemek
tedir: 
Ansızın hücumlarla İtalyan askerlerini 

öldüren, yollan bozan ve mahsulatı yakıp 
yıkan Habeş muhar .bler1nin mukaveme
tini kırmağa muva!fak olarnıyan Musso-
lini, Haile Selasie'mn Habeşistan üze
rinde hükmünü gt.çirebilecek yegane a-
dam olduğunu anlamış bulunmaktadır. 

Fakat Negüs, daha bu hususta kararını 

Erzurum 
Şosesi 
Rizede en çok ihmale uğramış işlerden 

birisi de yolsuzluktu. Rizede yalnız şe-
hir dahilinde onun da her tarafı sökül-
müş sahil boyunca uzanan bir tek yol 
vardı. Bu yol bile senenin birçok gün
lerinde işlemezdi. 

Erzincan da 
Hayır kurumları 
Faaliyeti 

1
11 :ı '\re fatıhalarırnız. 

~ lcı~di arkadaşlar bu aziz günde bera
~~t~e ayağa kalkarak tam bir sükfıt için

" tıa ve fatiha yollıyalım ... > 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

b 1 muşlardır. Muh!elif teşekküller u un . . . ti 
ilen. de ıstikbal merasımıne ış -

mumessı · .. 

vermiş değildir. 

(A.A.) 

Fakat bunların hepsinden daha mü
h1m, Rize için bir can daman hükmünde 
olan Rize • Erzurum şosesı idi. Bu yol 
halkın en büyük gayretlerHe Rizeden i
tibaren 7-8 saat mesafeye kadar yapıla
bilmiştir. Fakat tahsisat noksanlığından 

Erzıncan (Hususi) - Kızılay Kurumu 
Erzincanda çok faydalı ve veriınh işlcl': 
başarmaktadır. Geçen yıl birçok fakır a .. 
ilelere para vermek surctile yardım ) a• 
pan Kızılay bu yıl da gene icab eden 
yardımı yapmak üzere fakirleri tesbit et.. 
mektedir. Kızılayın Erzincanda 300 asli 
ve 300 den fazla yardımcı azası vardır. 
Kız.ılayın yıllık varidatı 1500 lira l • dar-
dır. Bu yıl kurum menfaatine muhtelif 
balo ve müsamereler vermistir. İlkbnhar .. 
da da kır eğlenceleri tertib edilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu da bu yıl i· 
çlnde 200 fakir ve ldmsesiz çocuk gi) dir
miştir. Geçen hafta Gaz·paşa okulunda 
yoksul çocuklar menfaatine bir müsame• 
re verilmiştir. 

~em· t il ış ve hazır buiunan 250 ye yakın 
~11> ç Ve Yaş!ı Daı ii şaiakaJılar ayağa kal
tt~ iki dakıka !.Ükiit eımek suretile ölen 
~ ~ <ldaşlarınm haurasmı tfıziz etmişler-

~~lllldcln sc.nra Darüşşafakanın eski 
tuşıılttıJarından şair 1smnil Safanın Da
h:ı.~=lfaka için yazdığı şiir okunarak bil· 
~sa: 

~l' s 
lıt , :ı.yl'J S:tldımla bunun toplanan etfal 
(l" llıl unuz, talihiniz gerçi siyebfal 
fJ'4.htıt; sili biç eylemesin nefsiniz iğfal 
~~t ki eder gıpta site kalbi cSafaı> nın 
tt say~ı &aklında yet.iştim bu binanın 
tT:sraları çok a ;kışlanmıştır. 
f) Uteakihen Darüşşa! kanın: 
I> ~s 3 fnkn bhe bir bucak 
bitil se_'Vlnıli bir muhterem ocak 
(lı_. tayl'ti elimde san('ak 
«ı se ll verse o ever ancak 

Q0111 t.kt biz r hbu lacak 
tı· Utnıı't nurla dolacak 

tıll~tn ll in lldl:ın Ulu 
lrıst 11Uıı üt n şefkatle dol 

arıı 
Ilı~ e dotı"udur yolu 
<:>· fO<.uklan yük eJUik onu 
0nııu t.rbniz nurla dolacak 

~a.r l bestekar K m ve. Zekai Dede 
hüt~ l'nUsiki öğretnı i Ahmed refakatile 
4 n ?ne:ımn \"C' mudavırn f)arüc;safakalı-

rak etmişlerdir. Binleıce halk başvekili 
cmı>:ılsiz bir surette alkışlrunışlardır. . 
Başvek le yapılan milli esere kar~ nul-

1 ti c:ıikranma tercüman olmak uzere, 
e n l'- ilınişt" 

zeytin dalından çelenk ver· ır. 

B c:vckil istasyondan başvekalet dai-
a:.- • ' • hal . kadar bütün Atina ve cıvarı -

rcsınc • . 
kının hararetli a!kışlan ve sevmç teza. 
hürleri ile selam!anmışur. 

A lıııan - Çek 
JJliinasebetleri 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

t k de 0 derece mumkün olamaz. !ştc eme 
1 

.. 
b·Jndan aoıayıdır k!, Çeı:; • A man .. muna-

betlcrı diın c Jduğu kada::: bugun ve 
se ' • b" d varııı da Avrupanın ı•t'Vt:llJıK ır mua e: 
İcsinı teşkil eım~ştır Ye tde<'ektir. Hatta 
A \"1 up ~ sulhuııun al s:n! r.:r parça da bu 
davnnın hallınc i.ı"ıi· ı ı~·ar.h r, her halde 
tahmınlerinde ı.::alıet~ zHk t"tmiş olmu -
yo:-lar. - Selım Ragıp .r:111i:ç 

yunan Veliahdı bal ayı 
seyahatinden döndü 

Atinn. 6 (?-fosusi) - VFliahd ile zevce
si bı.ıgün balayı seyanatinden dönmüşler-

bu faaliyet te durmuştur. Halk bu yolun 

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

Hatay için seçim kendileri için büyük ehemmiyetini ıak
Kanunu hazırlaıııyor dir etmışıer ve günlerce gönüllü olarak 

çalışmışlardır. Hatta bir gün yüzlerce 
(Baştarafı l inci sayfada) 

gönüllü azıkları ve önlerinde kemençe E k• A •k C h • • kanununa Ön şeklini VerCCE'k komite pa- S ı men a Um UrfelSI ve sazlarıle ~alışmağa gitmişlerdir. 
zartesi toplanacak ve kararJannı ittifak- • Pragda 
la alacaktır. Amerikada tuğyandan Prag 6 (A.A.) - B. Beneş ve Krof· 

İkincikimundaki polıtik anlaşma dola· ta, Cumartesi günü akşamı, halen bu • 
yısile Türk taleblermden çc>ğunun kolay- ölenler rada bulunan Amerika Birleşik devlet· 
ca tahakkuk etmesı ihtimali üstündür. Los Anjelos, 6 lA.A.) - Tuğyanlar bi- leri sabık reisi B. Huver şerefine bü .. 

Kanun mandater cevJM tarafından ilan lançocu: 159 ölü, 74 kay:ıb. yük bir kabul resmi tertib etmislerdir. 
......;_,.==-_,..;=="'*=~========.......;;,====:=-==--==::s;;-~-==-=====-

e ci il m~üzseCmewekoo~yine~dir~ ~~~------~•ımmmmm•••~~~~~-------~ 
lcccktır. Frar.sayı De "!'ersan ile Lagrad 
temsil edecektir. (A.A.) 

-··· . -·-_,.,_, ... ------·---.. ···----- .... 

00-vç_E _O_R_IE _T_B_A_KN~I 
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Drcsdner Bank Ş beal 
Merkezi: Berlln 

Türlıiyedelıi ıubelcri ı 

Galata - İstanbul - İzı:nir 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 

* Ha tiirlii l>anha iıi * 

Türk Hav.a Kurum 

5 inci keşide 11/Mart11938 

Büyuk ikramiye: 50.0 
dedir .•• 

liradır ... 
Bundan başka: 15.LOO, 12.000, 10.000 Liralık iluamiyelerle 

( 20.000 ve 10.0.ıO) Liralık iki det mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak ccllniz ••. 


