
ıö Sayfa SON POSTA 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvahkta çıkar. 
Ayvalığın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

dır 

/ 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette iç nek suretile müstameldir. Kum, bObrek ve bilhassa karac A-er sarra 
' k & t ' 

ıarııı bastnlıklannda, zaatı umumide, inkıbazda, Tereyağ yerine yemeklerde, salattılarda, tatlılarda, piltlvda, 

GÜZELLER 

Yüzün güzelliğini her şeyden evvel temiz, bef 
ve zarif dişler gösterir. ~ 

Simanızın ve ditlerinizin gllzel olmasını imyoraamz .. ~ 
akşam her yemekten 90Dra RADYOLiN ile fırçalayınıs. 

sarfiyatının çokluğundan her zaman taze olarak •ablan y~ 
n~hi diş macunudur. 

114 şişe 40 - 112 ~~~A~oz~y:'~:;ğışi~:so·: 2 litre şişe 155 kr. Niçin herkes tarafmdan tercih edilir 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka HASAN markasına dikkat. Hasan deposu. 

_._ Bu :~::~~~be T O K A T l I Y A N O T E L j N O E Zarafe;::sınnkto P A R İ S G E C E Sİ r Eylcl ku:esiııi~ birinci _knbnda GREGOR ve ORKESTRASI HergOn maline \'C SUVdrelerde nefis v~ 

l 
yemek yıycceksınız. rubıııvaz parçalar tercıınnm etmekted~. 1 

Bedin Vınlergardeninin en iyi dansörleri LlANE ve RO~ALD ile ELV1RA MAY ve BRUCE TOMAS J ------> MU TA D Fi YATLA R :::-

1 L 
ve 

A G 1 
Bu sıhht ve prank aoet bezleri her 

ticarethanede sayın Bayanlarımızın 
hizmetlerine hazırdır. 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki · kaşınblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
ŞMk İspençiyari Laboratuarı İstanbul 

1 

. 
ilan Tarif em iz 
Birine! ıahile 400 kuruı 
ikinci .ah:le 25G » 
Oçüncü ,,ahi.le 200 » 
Dördüncü sahüe 100 » 
iç •ahi!eler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla• 
ca mlkdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarjfemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek savla 
ilanlar Jçin aYrı bir tarife deı;,ış 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari fllınlarma ald 
!şler i!;in şu adrese müracaat edil. 
melidir: 

bincılık Kollektlf Şlrke&'
K.alıramanzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 

utm.p.t• S. Ragıp EMEÇ 
&A A. Ama VŞAKl,JOU. 

Çünkü 

GRiPift 
Bütün ağrılara, b~ 
başlangıçlarına karfl 
ıiri yüzde yüz otan ff 
. hiç zararsız en kuf' 

vetfi müsekkindit• 

GRİ PİN 
Nezle, soğuk algmlığı, grip rahatsızlıkl1ı.rında, baş, diş, mafsal 

romatizma, asab ve adale ağrılarında icabında gOnde S 

b 
ltı 
•i 
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TaklitleriiUİeÔaş•saki~iôili ve her ye~t 1 
ısrarla G R 1 P i N isteyin~ 

' . ' .,. ' 11 . • . 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

- .,d~' 
Cihan doktorlarının en büyük kıymet ,,,. ehemmiyet verip befe ~ . 

)eri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa .,, 
restcni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğ.adcn doğan ha~"' , 
ve kabızlardn en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatiirree ve sıtma J1'1"""' 

hallerinde iiç giinde şayanı hayret t<>Sirini gösterir· ,t , 
(FEMİL) laboratuvan bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine taıt 1.., 

mnkla müf tehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara peııı~ 
cilde fara\•et, saçlara ve gözlere ateş \'C parlaklık veren bu eıı 
kuvvet ilacını afiyetle kullanınız. 

'----·· Fiyatı 100 kuruş. 
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~AL KULAGI 

D i L i 

~8- Na. 2730 Yazı işle:ı telefonu: 20203 ÇAUŞAMBA 9 - MART 1938 

• • 
·ıtere ile ita y_ş 

arasında ilk resmi 
tem·aslara başlandı 
Cuma günü başlıgacak olan esas 

müzakereler 10 gün sürecek 
Alman Hariciye Nazırı da yarın Lord 1-lalifaksla görüşecek, 

lngiıiz -Alman müzakerelerine zemin hazır) ınacaktır 
--········································-··· ...... -· .. ,-----------------
Hariciye Vekili 

: parti nnıpunda 
i izahat verdi 
1 

Hati~ab Ciano Ribbentrop Perth \ 
Roma 8 (Hususi) - Pazar günü Lon· muvasalatı beklenen Alman hariciye na-

l)
. r ~tadan dönmüş olan İngiliz büyük elçisi zırı Von Ribbentrop, pPrşeml>e so.batıı 

O:-d Pcı th, bu nkşam ilk defa Kont Ci· Lord Halifaxı ziyaret edt?cektir .• Von 
ltıo'yu ziyaret e!miştir. Ribbcntrop, bilahare ba~vekiJ Cha::ıbcr· 

Bu ziysret es11asında1 ağlebi ihtimal lain tarafından da kabul edılecektır. 

Kanunlarımızın bir metin 
halinde birleştirilmesi için 

tedkikler yaprlacak 
Ankara 8 - C. H. P. Kamutay 

Grupu bugün -8/3/938· Antalya 
Meb'usu Doktor Cemal Tuncanın 
ba kan ı a toptandı. 

Curııa ı;i.im.i başlıyacak ohn ingiliz • İta!- Alman ve hını.iz devlpt aclamları ara
'h m' k r I ı n n h'lzırlıklan yapıl· su1da yap1licak ohm bU' temaslar -nna
~ \ e bazı csa lar tcsbit edilmiştir. sıııda, ıkı memleketi alfıl(adar eden me-

Mtizak relerin a aari on gün süreceği sdc;cr gozden f P.cirilecek vP bu sur!:'tle 
lar ın n edilmekt,.,dir. İngı lız • Alman müzakerelt>ruıe zemın il Ahn:ın Hariciye Nazın Londradn hazırlamış olaca.·tır. 

11 §:~~:~:~~-~bil~~f ~;~l~~~~;;~gi 
nisbetleri indirilecek 

Pahalılıkla mrcadele genişliyor, kumaş fiatla
rının da ucuzlatılması düşünülnıektedir 

b ~nknra 8 (Hususi) - Malıye Vekaleti, 
atkın eğlence mahallerine olan tabii 

lhtıyacıııı knrşılıyabllnıesıne yardım için 
:iııenuı, tıyatro gıbi mahallerin bılet be
~eUcrindcn aldığı vergi mikdarında mü· 
un bir tenzilat yapmak hatta bu ver

g l rı büsbütün kaldırmak tasavvurun· 
~dır. Bu hususta tedkik!ere başlanmış 
üunm:ıktadı:. 
~~ b:let bedellerinin yüzde onu 

!fava Kurumu nr.mına ve yüzde beşi de 
pul parası olarak alınmakta idi. Bu ver
gılcrın tamamen kaldnılması mümkün 
olduğu takciirde bilet fıatlarında yüzde 
on beş nisbetincie bir ucuzluk olacağı ti· 

ınıd edilmekteciir. 
Kwnaş fiatJannın ı:cuzlahlınası 

düsünüliiyor 
Memlekette h;yatı ucuzlatmak yolun

( De1lamt Jl ::ıci ::ay.facia) 

1 - Söz a1an Harıciye Vekili 
Doktor Aras Turkıye Buyuk .Mıllet 
Mcclisinm tedk k ve tasvıbıne ar
zed leco.1· o!nn Türk ve Sovvet ti -
caret muahedesi hakkında izahat 
verdi'rte:ı sonra Türk - Sovvet kon
soloslukla'i adedinin ind:rilmesi, 
iki hilkfımctirı dqstane ve müteka
biliyet esası üzerine yaptığı bir an
laşmanı, mahsulü olduğunu teba -

rüz ettirdi. (Devamı 3 üncü. sayfada) 

L _ _J ............................................................... 

Sovyet Rusya da ki 
muhakemenin 

meraklı safhaları 
Buharinin suç arkadaşı 
olan doktor, Maksim 

Gorkiyi öldürmüş 

Fiatı: 5 kuruş İdare işleri telefonu: 20203 . 

Güyan zindanlarında 20 
yıl yatan iki masum Türk 
çocuğu vatana kavuştular 
Karaya çıkan iki yabancının ağlıyarak 

yeri öptüklerini gören gümrük 
memurları bunları deli zannettiler! 

1
( Y:rmi senedir çektikleri Mehmed Hilmiye yalnız yazmayı ve ko
nu§mayı değil, daha birçok feyleri unutturmuf. ccPari• aef İrimizin 
refikası tarafından verilen boyunbağları takmayı öğreninciye kadar 

hayli zahmet çektiku diyor. 

Dün tam )irmi se
ne, Güyan zindanla· 
rında yatan iki Türk, 
vatana kavuştular. 
Ali Murtaza, ve Meh· 
med Hiimi adlarını 

taşıy:m bu vatandaş
ların rr.:ıcernlanm 

hatıı·larsınız: 

cSor. Posta:., rnasu
miye~!erine inandığı 
bu temiz Türk çocuk· 
larınt '> meşhur zin· 
danlardan kurtarmak 
için, hiçbir teşebbüse 
girişmekten çekinme
mişti. 

Neşriyatımızla ala· 
kadar olan hükume
timiz dP ayni hassa· 

1 
siyeti giı~+~rmiş ve 
P r· (: "'ır n zin yük
s k tav c; utunu te
min etm•şti. 

1 

N havet. Paris sefi
rim ziıı d 15.lctı, müs-

1 

bet n tıcE' vermiş ve 
Franc;a Reisicumhu· 
ru, ıki Ti.ırk çocuğu· 

'ı nun hürriyete kavuş· 
turulmıı. larını bızzat 

cmretm1şti! 

İştı>, bıı emir saye· 
sindedir ki, Güyan
dan ı-erbest bırakılan 
iki masum mahkum, 

/l!etımed Hilmi yirmi yıl ham-etini çel(etı. ıhttyar ancın de 
kucak kucağa 

uzun bir yolc-:.ıluktan sonra, dün, vatan· ! r 

larına, ve aileledne kavuştular. 
Ben dün, cvvclfı Mehmr.ct Hilmi ile gö

rüştüm. Mchıned Hilmı, f .. ansızcayı türk· 
çcden daha iyı ve daha rahat konuşuyor. 

Saçlarmda &k teller çoğalmış. Yüzü, 
kırk yaşını henüz aştığına inanmamızı 
güçleştirecek derecede kırışık. Bakışları 

yorgun, mütebessim, yumuşak, ve mah· 
zun ... 

ahenk var. 

Mehmed Hilmi yeni 
bir yardım bekliyor 

- Muhterem Ali Çetinkayaya -
Bugünkü 11Son Posta. da, imzamı ta

§ıyan dlğf'r bir yazı, cMehmed Hllmh a. 
dındakl vatandaşın klm oldu~nu, Gü
yana ne zaman, ntçln gıttlğlnl, ve niha
yet diln memlekete nasıl kavuştuğu· 
nu nnl:ıtmıyn çalışıyor: 

o ur.un, eııcı, fakat şereru maccrıı

(Dcvamı 11 inci sayfada) 
Sesinde, hıçkırığa ben":iyen dcrdli bir l 

(Detıamı 11 inci sayjada) ""'--·-------------~ .... .................................................................... _ ....... 
Uzun boy şampiyonu Cmer daha 

iki sene büyüyecek 
Cerrahpaşa hastanesinde yapılan tıbbi. müşahedenin 
neticeleri dün tıb cemiyetinde doktorlara bildirildi 
Ti.ırkiyenin en uzun bı.>yiu adamı Ömer ı 

Özkanın tıbbi vaziyetinin tesbiti için 
Ccrrahpaşa hastanesinde müşahede altı

na alındığını yazmıştık. Ömer dün ak· 
şam Türk Tıb Cemiyetinde kendısini mü
şahede altına alınış olan Dr. Besim Ru
ş0n tarafından, hazır buiunan doktorla· 
rımıza takdim edilmiştir. 

Örr.cr. guddei muhamiyesir.in fartı fa· 
:ılı) eti neticcs nde bu dPr'!ce uzamıştır. 

Bu hal ender tesaduf edilir vak'aJardan· 
dır. 

!ıf f.iddei'.ımumi Visinsk:i 

Moskova 8 - Dunkü muhakeme celsc
sınde. Yakovlcvı:ı'nın söılcrmaen sonra 
Buharın, ancak SrestlıtovFk muahedesı

( Devamı 11 ıııci sayJada) 

Verılen tıbbi izahatı mütcc..kip Ömcrin 
muht h'f runtkrn fılml~ri dağıtılarak 

dlıktorlarımız tarafından tedkik edilmt'?· 
tır. Ömerin bu büyuyıişü!"G:ı ikı sene da
ha devam <'dect'}h anlaşılmaktadır. Kcn· 

(Dev~mı 3 ilncü sayfada) 
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Her gün --
Çekoslovakyanın 
Endişc!leri 

- Yazan: Muhittin llirgen -

U zun zaman esndise ıçinde yaşı -

yan Avusturya hi:kumeti için ar

tık endişeye mahal kalmadı; filha'kika, 
~orkulan şeylerin nihayet he~ birden ba
şa gelmesinde iyi bir tarı>! <'ia vardır: Hiç 
olmazsa endişe edecek sebebler ortadan 
kalkmış olur. Bunun için Avusturya hü
kumeti, artık endışe devrıPi geçmiştir. 

Eks(>ri) eti Alman ve Na?.i oian bu mem
leket, ken~·sme :nukadder olan yolu, ya
v .. ~ yavaş takib edecektir. 
Şımdi sıra Çekoslovaky:-;~ a geldi, yani, 

zaten cks.k oimıyan endışe devri şimdi 
de burada kesl; ın devrine girdi. Hitlc -
rin, Alman huduolan haricınde ve komşu 
memleketlerde kalmış on hir milyon Al
man hakkındaki sözleri, heklenilebileceği 
gibi, Çekoslovakyada büyük bir endişe 
dalgası kabarttı. Bu endişe Hodza'nın 
son nutkunda bı:ıriz bir surette kendisini 
hi~settirdi. 

SON POSTA 

Resimli Makale: Güvenilecek kuvvet ... X 

r 
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

1 Aksarayda oturan bir arkadaşurız var, bu arkadaş Sir- Kocamustafapa~ • Sirkeci. Bu otobüslerden Topkapı - Sir
kecıdeki ışine her sabah otobüsle gclifor ve her akşam oto- keci hattında ışliyenler Aksarayla fürkeci arasında 6 kuruş 
ı:ıüsle gıdıyor. J•'akat hayret ettiği bir nokta vardır: seyahat ucreti almaktadırlr. A~ni mesafe için Bakırköy oto

Aksarayla Sırkeci arasında ışliyen dört nevi otobüs vardır, büslerindc 10, Kocamustafapaşa otobüslerinde 7 buçuk, 
Yıldız • Aksaray, Topkapı • S:rkel'i, Bakırköy • Sirkeci, Yıldız otobüslcıinde de b~ş lrnl'U§ ücret alınmaktadır. 

l S T E R 1 N A N, l S T E R l N A N M A! 

l\f:ırt ~ 

r --~ 

Sözün Kısası 
Okunacak var, 
Okuyan yok. 

TAKViM 
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SON POSTA 

Dokuz aylık varidat 200 milyon 
105 bin 78 lirayı ~uldu 

-1- 80 Sabahki]- Türk-Irak doSflug .. U 1-1 Gazetelerde 1- 1 
L GördügümiJz Fikirler _I ~ki memleket Dış Bakanları 

a 

• 
• '1ergilerde yapılacak tenzilô.t mikdarı lesbil ediliyor, 

geni lugılıalar bugünlerde Meclise verilecek 

Cunıhuriyrt - Abidin Daver «Hem nahna 
hem mıtım'.l » sütununda bir Bulgar gazete
sinin. İtaly:ı:rıın Habeşıstanda bir milyon 
mevcudiu m ::ikemmel yetiştirilmiş blr ordu 
vücuda getirmiş olduğu 1 hakkmrla verdiği 
havadisin coğru olamıyacağını ispat ediyor. 
Bunun her ~eyden evvel bir zabit kadrosu, 
zam:ın ve sanayi meselesl olduğunu kaydet
tikten sonr'.l: ıı.Ordu fabrikacı.-ı,n çıkmazı 

diyor~ 

~ 

Tan - Ahmed Emin Yalman, yakın mazi
mlziıı tarihl:1i zaptetmekteki ihrnallermizln 
affedilmez b.'r hata olduğunu yazıyor ve di
yor ki: ~hAnkara, 8 (Hususi) - Maliye Vekiile- Oyun iıletJcrintien alınmakta olan res- Diğer tarafüm içinde bulunduğumuz 

lli de vergilerde tenzilat yapmak için fa- min de belediyelere terki cihetine gidile· mali yılın şub~t 1938 sonuna kadar talı· 
• ti/'ete devam edılmektci1r. Muhtelif la- cektir. silat mi~darma aid m!\lüınat gelmiştir. 

~ aıa~ kat'i şeklini almak üzeredir. Ye- Buhran ve muvazene vergilerinde bil- Bu senenm 9 aylık tahsilat mikdarı 

«Yakın mazlmizln tarihini bir an evvel 
yazma,p. hazırhnmayı, inkıliib müzesini 
canlı bir hale koymayı, yakın tarihe atd vesi
ka ve P.serleri bir araya getirmeyi Uk ihti
yacıurcan b!ri saymalıyız.ıı ::ı PtoJe bugünlerde Meclise verilecektir. ha~sa küçük mrıaşlı memurlardan kesi- 200,105,078 lir:ıya baliğ olmuştur. Bunun 

• ~1ev k b len verginin tahfifi istilzam olunmakta- 1og ·ı 734 b -su ir şekilde haber verildiğine 0 ını yon in 49 lırası haliye, 
~ h dır. Bu tahfif yapılırken hava kuvvetle- 11 371 029 1. Kurun - Hasan Kumçayının kamçı ce-

t. ayvanlar vergisinde yapılmış olan ' ' ırası d,q sabıka tahsilatıdır ve znsı baslığı ı:tltında yazdığı fıkradan bir kaç 
nt fler ·1· t .. .. .. d k" rine yardım vergisi h:ı-:;ç tutulmakta, ı· 1 9 1 • t 1 

• e ı ave en onum•·z e ı sene at geçen ma ı -.:,·ı mm ay ı 1• tahsı'latına na- s~ ır a ıv. oruz: 
~I ··• ' resmi ve husud memurların istihkakla- " 

' Ve katırciar. alınan verginı"n tama zaran hakiki fa?:lalık 20 mı"lyon 766 bı'n a'fccrübe göstermiştir ki, kamçı ile dövmek 
11ı. ' • rından kesilmekte olan vergiler birleşti- ' i "'l'n k 317 liradır. Tahsilatın b , ... e . M 1. t bazı sinirli c:oçuklar üzerinde faydalı tes r 

aldırılması takarrtir etmiştir. rilnıektedir. Tahfifi birle~tirilen mikdar- • ı: ~ yrı ec ıs e i yapar, hele bir kısım kadınlar vardır ki bun-
lıı 'tırtık keciden alınan vergilerin de 5 lar üzeri:ıden ve muhtelif senelerde ta- bulunan ı938 mali yılı hücice varidat J:ıı· :ırleta davaktan zevk alırlar. Bu gibi ka-

"' tuş t·~nzili imkanları hazırlanıntştır. hakkuk ettirilecek bir program tahtında tah.rr.inler!ni temln etmektedir. Büdce dınların bozı;lan sinirlerinin müvazenesl an-

'l'ıo v · • .. h ı d J k ı:ı · d h t hs'l u sul hazırlanırken vergilerde vapılacak tah· <?..~~ .k~ı;n,ç~ ~ı: .J.e~i~~ .g_el,e?_!}_ir_.• ____ _ Ilı e ıspc>ncıyarı musta zar arın an yapı aca tır. roJe e aı:ı: ve a ı • J 

\ilan ıst.hffık vergisinin ilgası esasen !erinde kola~rlık temini cihetlerine bil· fif ve ilgalar :fahi bittabi gözönünde bu· ParaşÜf le 
~erdir. hassa itina edilmi5t ir. lundurulınuştur. 

arasında telgraflar 
teati edıldi 

Ankara 8 (A.A.) - Sadabad paktının 
Irak parlamento<>u tarafır:dar. kabulü ve 
tasa:Id münasebctile Irak ve Türkiye 
hariciye bakanlct:-ı arasında aşağ.daki 

telgraflar verilip alınmı~tır: 
Ekselans doktor Tevfil: Rüştü Aras 

• Harici~:e Vekili -
Ankara 

Sadahad paktın;n tasdikini büyük bir 
se:vinçle ekselan:;lanna bildirmeye müsa
raat ede::-Jm. Bu mes'ud h3dıseden istifa
de ederek, başlıca amili bulunduğunuz e
serin başarılmasından dol::ıyı samimi teb
riklerimi ekslens!::,rına teknı.r eder ve bu 
yeni bağın iki memleketi b;rleştiren çok 
saıoimi aostluğur. daha zıyc;de tarsihine 
hizmet edeceği kanaatin~ Jzhar ederim 

Te?:fi'iw Elsü.veydi 
Ekselmıs Tevfik Elsüveydi 

• Hariciye nazırı -
Bağdad 

tı Atlama 
~ rıatayda Türklere karşı ÇeKoslovakyadaki Rekoru kırıldı 

Alman ekalliyeti 

Sadabad paktının tasdikini bsna bildir
mek için keşide tuyurd:.ığ'.lnuz telgrafuı 
vusulünü b.Jdirmekle mübalıiyim. Bu 
mes'ud had senin ıki memleket arrsında
ki çok dostane n;üanescbetler tarihinde 
yeni bir refah n saadet devresinin 'baş
langıcı olacağına ve bu ıki memleketi 
çok mes'ud b:r surette birleştiren bağ· 
lan daima daha ziyade takviyeye hizmet 
cyliyeceğine kam bulunarak. tebrikler i
min ,.e en dostane his.siyo.tımın kabulünü 
ekselenslarından rka ederim. 
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tazyikler tekrar başladı 
ltıkhanda bir Türk Ermenilerin kahvesine girmekten 
menedilmiş ve 2 ay hapse mahkum ettirilmiştir 

,ls~enderun 8, (Hususi) - Fra?sız er- ı Ermenilerin kahvesine gi:mekten ~~net
llıle Sancak hükUınet erkanı ittihadı miş. ve mahkemeye tevdi ederek ıki ay 
atuni tt:ski!atını takviyeye karar ver~ hcıpsettirmiştir. 
Şlerdir. Bu işin ancak para ile başarıl- Bir başka 'r:.irkü de şarka lehinde bu· 
ası için f'atıhk şahıslar aramaktağırlar. lunuyor diye mahkemeye vermiştir. Po-
1(ırıkhan, 8 (Hususi) - Kırıkhanda o· lis komiserinin bu hareketi terör yapa
tan Hodor Leonyan klfüede Ermenile- rak Türkler lehine artmakta olan cere
bir hitcıbe fÖ'-·liyerek Türklerle anlaş-

J yanı d urdurmaya çalışmaktıı. 
llın aleyhinde bulun:nuşıur. Leonyan 
Oni mı?murlarrnın bit" fıletidir. Reyhaniye, 8 (Husus!) - Anzavurla 

'l'urk aleyhtr.rı olan polıs komiseri nü· teşriki mesai etmiş ola~ı ÇP.rkes Osman 

\ ndan ist:fade ederek Necati adında oğlu H asan Reyh2niyeye naklolunmuş ve 
ni Türk propagandas! yapıyor, diye rr.ilis kumandanlJğına tayın edilmiştir. 

E ir Fransız paraşütçü.:;Ü 
Bir Alman gazetesi 10800 metreden 3 dakika 

muhtariyet taleb ediyor 8 saniyede yere indi 
Berlin 8 (Hususi) :-- Çekoslovakya Şartrı 8 (A.A.) _ Fransız paraşütçüsü 

Cumhurrcisi Ber.L's'in Sunday Times ga- Vilyams bagün öğleden soıırü dünya pa· 
zetesıne yaptığı beyanatı mevzuu bahse- B 

raşütle allama rekorun~ kırmıştır. u 
d:n yarı resmi Kor~espondence g~zet~· rekor şimdiye b.ıdar 7900 metreden 142 
sı, _Çek~slovak;ı,·adakı Alma;ı ekallıyeh ... 1 sar.iye serbest atlama ile $ovyet paraşüt
ne ıdarı m uhtariyet verilmesini istemek· ı ·· ·· E •d ki ft· ·a· v·ı . s 10 800 t C , 

1 
cusu \ o mo a 1 ı. ı .., am , . 

e ve . e1• ere, Almanya ıle dost bulun- ~et re yük~ekliktcn atlamı: Vf bu mesa-
mıyan herhangi uir devlPt:e dostluk mü- fer.in takriben 1CJ.6oo me:resini serbest 
nasebeti tesis etmemeleri"İ tavsiye eyle- yani paraşütsüz inmek suretile iki daki
mekkdir. ka f:iO ::aniyede !~!.'.smişti~. Vilyams para-

Ayni gazete sözlerine devamla diyor şiıttir.ü, yere 200 metre kalınca açmış ve 

k!: bu 200 metre paraşütlü inişi 18 saniyede 
cEkalliyet me">elesinin O.ahili bir me- ı yapmıştır. 

sele olduğu ve yabancı mliciahale kabul --------- - -
edemiyeceği do~ru değildir. Esasen ç e- Kra/ Zocro 
koslovakyanın tahii sahasına dahil ol- 6 
rnıyan Fransa ve İngilterı>ye B. Beneş'in 27 nisanda 
bu ekalliyetler n~eselesi ile faal bir su-

r~tte aıak~da: olmak hakkını tanıması Ev ı eniyor 
cıdden garıbdır.~ . 

Dr. Riiştü Aras 

Hariciye Vekili 
Parti grupunda 
• izahat verdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Bundan sonra Doktor Aras Ha -
tay meselesi hakkında sorulan su -

.allere ce müzakeratın henüz bu -
gün ha~la·rnş olduğunu ve pek ya
kmd:ı bu suallere cevab verebilece
ğini beyan etti. 

2 - Mardin Meb'usu Edib Er -
gi'nin hmunlarımızın tek bir ır.e -
t in ha!inde toplattırılmasına dair 
verdı~i takrir müzakere ve müna -
ka~a edildikten sonra bu esasa dair 
tedkikntm yapılması için grupça 
ihzari b:r komisyonun teşkili ka -
rarlaştırıldı. 

Çin ordusu mevcudunu 
günden güne arttırıyor Tiran B (A.A.) - İyi habe!' alan meha- ( A.A.) 

Osmanlı filden öğren!ldiğ:ne göre. kral Zogo ile Mısırın Sadabadpaklı 
loo bin kadar tahmin edilen Çinli çeteler Japonların 

gerilerine müessir akınlar yapmaktadırlar 

kor.tcs Apponyi'!1in izdh•aç merasimi 27 
Bankasından nisanda :;apılacaktır. İzd;vaç şenlikleri- Karşısında vaziyeti 

ne, 23 nisanda sa:ayda bir kabul resmi (Baştarafı ı inci sayfada) 
A /ınan kredi ile ba:,;ı~nacakt!r. ı:d~vacı .müteaki.p, ~ral ı lctlerini iki grup halinde birleştiren iki 

ltankov 8 (AA.) - İngilız ve Amerika memektedir . F ilhakika, Japon lar, Çinli· '"~ kr~lı?~ tehre hakım h1r tep~n;n u.ze· muhtelif pakt hakkında malumat verili· 
~k rütbeli si.ibaylarmın müşahede- lerin Japon ordı.:.su gerilerine şiddetli Ankara 8 (Hususi) - Müzeyyel bir mu - rıııde krıın yazlık Durres malıkanesıne vor Bu uak·lann biri Tü•·kiye Irak İraP 
ll\ . hu"cumlaı· . .la bu'unmalan sebebinden kavelen:ı.'lle He Osmanlı Bankasının açtığı gideceklerdir. . . . . ~- . . . . . ' 
~ e göre, şirr.a!i Çindf' f'ayısı 100 hın ~ı .. . 

1 
1,250 ooo llra!ık muvakkat kredinin ilk tak-ı ve Efgaıustan nrasında altdedılmış olan 

\~ i\t tahmin olunan Çin~i çeteler Japon bundan vazgeçmi5 gi'zukme.ktec,iır ~r. slti geçe'1 !l1:ıyıs sonunda verilmişti. 7r b . Stıdabad ı1.1ktı, diğeri Hiraz ile:: Irak ara· 
~~larını:ı gerilerinde ~an~kette bulun- Cinlilerin muvaffakıyetlen 250 bl?'I Ingillz lirası olan ikinci taksitin de .zun oy ŞBmpıyODU smda nkded·Imi.; olup bütün Arab mem· 

h ta ve mües:;ir akınlar yapmaktadır. Hankeo 8 (A.A) - Çin telgr~f a - önümiızllekl mayıs sonunda verilmesi lcab Önıer daha iki lekdlerinin işt;;~k·ne a"ı'k. bırakılmış 
vığ f .J d . 7 ı3 t 'h · ı teblig~ etmektedır . etmektedir t.. l A b .. .. k d la ~· er tara tan Çin or.ıuw mevcu unu ıan~ı , arı. ı a . . · YenıJen alınacak 500 bin İngiliz liralık Sene büyüyecek ı.:u unan ra teavunu p:.> n ır. Bun r-
~ı alınan askerlerle A"ttırmış ve bir Iki Çin kolu mahırane _hır surett~ kredi münas~beUle Maliye ve Banka arasın- <i9n birinc:sı s.yıısi mahiyet: haiz ve bu 
~ fı~k& da yenıden t2~kil eylemiştir. bir yan hareketi y~par~k Sınsan?, Ueı ı da mukavele hükmünü tadil ed~~ bir an _ (Baştarafı 1 inci sayfada? dôrt .dev!elin b;rbirlerine karşı almış ol-
~ (!bı mtişahidk•rin ka!lr.:ati şudur ki. I Uei \'e 1--fı:lr.amn şımalınde demıryolu 

1 

:aşmaya var.lmı~tır. Hazinenin odenmtş. ve d~si 17 yaşına henüz basmı~ıır. Ömer beş duktarı fiyasi tacıhhüdleri natıktır. Hal
~~ıler San nehrin cen.,hunda yeni bir üzer;ntle mühim şehirlere varmışlar- odııeı ne1c1 eı~ 01! 0 ~ki taksl~ me.cmudu 500 bln in- vnşında mektebe girerek i:kmektebi bi· ı bu ki diğeri, dah& ziyade barEi ve manevi 
•'lln k' J 1 r Uensien'e do<f g z rası .a:ızme emrıne amn e tutulncak- ı ~ .. . b' .. . 'b d 

~t . taarruzunu muvdfakiyetle dur- dır. Şiyu:rnda ı apon a ::. tır. 1 IIazlrun 938 tarihinden itibaren 3 mü- tı.miş ve babasının açtığı bakkal dukka- ır terıvun gayesı takı e er. 
abı!t'ctk vaziyete gdm:şlerdir. Mu- ru çekiimişlerdir. tcakib mali sene içinde her sene 250 bln İn-1 nını çok iyi ve biıyük karae~inden daha Ga1cte bu iki paktı bu rnrctle 17.ah ve 

\'~ak olan bir ~ey varsa o da, Japonla- Çinliler in 7.Byİa.~ . . . gUlz Hrası <'lar:ık verilecek taksitler tevhid milkemmel rnr<.ttt idare etmiştir. Zekası miıtalea f'~fıktcn sonra l'v! 1 'lır için bun-
ıı.._ ~linh.ısıran ıı ~keri vf'c:aitle Çini daha Şangh3y 8 ( A.A.) - Royter bı1dın- olunacak ve bu suretle yeniden tesis edile - 1 noınıald:r. 12 vrısında iken 1,88 boyunda laı dan ık :ıcis·ne işt :raki bı h edecek bir 
"% 1 . 1 ~ . ~- . . . 1 1 ·h"ıve•tar memuru ce!{ kre~Hnln mecmuu 31 Mayıs 1941 tarihin- 1 0.. · • b . h lb' k b bl b , d - ·· . B' sene er ıstı a edemlV~ceklerıdır. vor· Dır , apon sa a " ' • 1 d b 

1 
k 31 1946 o an ıne:e o ya~tan en azır e ıse ve çrı se c er Llıun ugunu gosterıyor. ı· 

. • • • ...ı· k d verdikleri za en as amn ve mayıs da bitmek - -. . . c::·d b d ı 
~ Sarınehir öniintle Çinlileri:ı ~:m~!Yt'! a a~. .•. . - üz~re 5- mali sene zarfında ödenecektir. ayal~kabı buıunamarnaktodır. rınc1ye, yam • ..<ı a a p:ı ·tına gelince, 

l(ö
0 
ttg~ay 8 (AA.) - Jiipon kıt'aları, yiatın 800 bi:1 kişiye yukseldıgı?ı ~e ?oktor Rt!şen Besim Ö.Tıer:n sıhhi n?k- bırbirlcrile hucluı:I ala~ab:ı ve bazı _ba· 

ııı~~ k~Ioınetrelik hudud üzerinde altı halen muhtelıf cepheler~e 500 bı_n ~ın /ta/yanın Negüse taı nazardnn spor yapmar;ın.~ pe~ dogru 

1

. kımla~dan .dolayı ~~ sıy~"~ menfaat ı-;ti-
~l telıf noktarh Sarıne:hire vasıl olmuş linin harb etmekte oldu::.unu bı ldır - rreklı~"lerde bu/ıındug"u bulmam~~l·a~. ı-era~er ~e~ cuss.elı oluşu- rakl~rı ~u.unan dort d. vıe~ arac:ır.'.iaki 
'-.,llııll'laktarlır _ Fakat ha!en nehri geçe- mı~tir. .l ı / ' r:un çev,;rngınc bır manı tPskıl etmiye- bıı :;ıyası anlaşma Mısın dakadar eden 
.. ~ Tehzih ediliyor ceğini ve bilhassa. boksta muvarrak oıc- eı::as!ara maıık oeğıldir. 

Hnma 8 <A.A.) - Stef<ıni ajansı, cİtal- bilecc4i"ni s?ylcıniştir. Al Mokattam'ın Siidab:ıd paktı hakkın-
ycıll' hiiKtıınetinin sabık NPF!Ü~'e bazı tek- ":< Mak•ı neye· · verı•ıı•rken Nitekim Oınerin benzeri İtalyan Pri· da uasıl <·lduğu netice l)ııdur. ~u halde 
liflerde bulunduğu hakkında bazı Fran- !no J(arnı:n·s boks şampiyonu olmuştur. Mıcırın da bu pakta iştir!lk ~deceği lıak

Gmer tekrar köyüne dc'Ilerek dükka- kındaki rıvayetleri mah::ılli:1dc olmıv:ın 

ij sız gazeteicril'lin başka gMdelerden ala-• F taarruza ugv radı ı k nınua bakkaılıja uğraşac;:ıg1nı söylemek-, ~a~ rnıardan ibare:t farzetme~ znruri g(i. l "' t • d r<..k neşrettiji ;ı.ı.ber eri» at'i surette ya-" J"ansız orpı osu tcd r. Jslik fıl cadd sinde hir otomobıle rt.nur. . lanl.ımakt.'.ldır. 
~ -------- bininciye ~adar etrafını ıılan halkın bil· 
~ a.~s 9 (J!..A) - Llberte gazetesi, Fransa-, Ilmplyat p!anlnrının tatbik edller~~Inl ve Bu !ıran ve Dl ii 11az ene yi.ık alitkasını gc:itilnce Ömere hak ver-
~l\y ~r ... uıy'!.nt torpido muhribinin bır İs - btitce.ıin d". parHi~ıentoda kabul edılmlş ol- 1 mor k mliınkün dC'ğildir Kendı kendi· 
ta.lt; h~rh gemi inin tanrruzunn uğrıya- 1 du~unıı b!ldı:ml tır. Verni/erinde f enzila" f ne ı·a!ıatca bir <'zir: ti 'ı:Jucımı · a · 
>~l'<1l e'lrfre 1 m:ı.nına girdiğini ve ıkl kişinin İspauya hüldimetinin ve Francocularm 1 'ti I . , . ) . .' · Yacabı -' 

'"11rl 1e•n· blldirıyoı·. c;cniz kuV\·ctlcri Ankara 8 (Hu usi) - Vergilerin ha- ~er yaşa ı~a h'lylı Puç olsa gerektır. 
19 n .. r~eınıı g <AA> n. ıears ve Kanaria fıf etı rnP:! yo ~ır:cla yapıla:ı tedkı er- R • --. 40 olinıpiyadlan mutlaka v punrı t :ımoJ bahri er.:. in .en. y~ni ve 1 de b hr:ın Vf.' mi;. va ene verg !erinde omanva E 2 beşıstanın 

•01' Tokyoda yapılacak e•ı iyi te,,hi7 l!dilmıs hnrb "emilen ıctı_. I ~ rı:o b ho:ı~a ki.ic~ık ımın lı ·memuı ların ıstih- ilhakını tanıyor 
t ı Yo 9 (' A. ı - Japo 1 spor tc-şkll. tıııın rı ı4 ıl'd.ı mı> ·cu~ muvaz ne f rkı şımdı oı- . , , • C" k . 1 , . . .. 
t.ı Q ın zetecileı i kabul ederek du"rp n •al• ıı; t)'tlunuyoı- L.berdnd gr~I i n< " • .ı n ~ !1 es. n \ (' ın n ındırıl Pa ... i 8 (H . ') 

~ rmın hcrh de J.ıpony.ıdn Al ır . te C"rvc a • p·ncıcdir. Buna bın.ıen rr .ı r-" ch1~makt::ıdır. BunJnn bas- \ e cıs· H 
~ ı , 1 1 ve ev elı 1 un nazır-1 cumhurive•c!Jerır. simdi ı~. knıvazuru, ta - ; kq h"y vrı 1 l:lr ı<'ın a man vergi mikdar-

~ ıı.1ı~ra. ın .. rı vap lan bey n tm kı men. m rde b r Zl'·hlı"ı ve ::ı~!lerınkine çok faik b~r :a.,.ı d \ !r.d ·r il...ct.:ktir. K undan 1 O 
" a 1 'dl nı huk une in p::ırtilcrmtn . drnlı:nltı destroyeri fılosu mevcudclur. Ası-ı t;f t .1• 1. . . . " 5 k 1 k ' 
··nıv • .. . k .. . , ı" ,rç1 ı:ı ıç.n uruş a ınaca at 

l'ııı • nt oyunı r1lla ıı 1 muhalif olm::ıdık- ıcrm yalrıız iki kruvazoru ve pe az _murssır k , k" .,. . h' , . • • 
~ a muhtemel yeni zorlukların goz oıurak t.esllh edilmiş bir ticaret filotillası ec::e \ e .... tL ıçın ıç \ ergı alırunıya -

alınm9.$ıiu.zumunq kaydettıklerml, o-1 vardır. cakt;r 

Rnmanvanın Var-

Zonruldai<da cgzç bJyrcm ı 
Zo'l ıl nk 8 - Bu ün Zongulda 

ğın ağaç bn~ ?"a•ııı \'apı'!lıı~tır. 

Bir yanlışlık 
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Et komisyonu toplandı 

SON POSTA 

Dün Karadenizde 
fırtına çıktı 

Osküdar adliyesini yakan adam 
dün de muhakeme edildi 

Bir mavna b~ttı, tayfaları 
Karsdaki hayvan ihraç ıirketi Rusyaya ihracat yapmı- kurtuldu · Suç!'! şahi.dlerin söylediklerini inkir ediyor ve "Zate' 

yacak, kasablık hayvanlar l ııtanbula gönderilecek . Dün bir arabk Karadenizde müdhiş bem polıs arıyordu, dosyamı yakmakla bir fe1 

et narhını ibka etti 
bır yıldız karayel fırtınası çıkmış, 3-4 ka%anmazdım ki ya k d. 

Et komisyonu dün toplanmış, fıat- bul{l gönderilmesi için faaliyete geç - saat bütün şiddetile devam ettikten . • ngın ÇI arayım n ıyor 
ları ibka etmiştir. miştir. sonra kesU::niştir Fırtına birdenbire ÖSkudar adllJe blnuını Jakmattan maz-, Birkaç şahld dlnlenllmJş bunlar ıı&dJI" 

Şehir Meclisi bugün fevkalade top- Rusyaya htıyvan ihrac etmek için patladığı i~jn Karadeni2de bazı kaza - :~ :eu~eddlnin muhakemesine Atırcezada yi görm!'dlklerlnl, l§lt.tJJtlerhu aöyleın1flef 
lantısını yapacaktır. Et işlerini intiza- geçen sene Karsda teşekkül eden hay- lar olduğu tahmin edilmektedir. Ma - Dünk·ıe~e:"b~ıtırk hidl dir. 

m Sokm k
. b ı d' · ı·ğ· · · · · · a af"h d.. 1 ço fa er d1nlenll - Dur

11

•ma d1
5
er '"ahldlerin lbi ı .. ı .. ı-

& a ıçın e e ıye reıs ı ı rnec- van ihracat şırketının bır sene zarfın- m ı u:ı a.tşam geç vakte kadar hiç mlft.lr. -. " " ce ...-

li 

llk edllınlstlr. 

'sden 250 bin liralık tahsisat isteye - da yetmiş bin lira zarar etmiş olduğu ~ir kaza haberi alınamamıştır. Yalnız U~küdar adllyealnln abık odacılarından 
<ektir. görülmüştür. Bu sene bu mıntakadan Istanbuldan Karabunına gitmekte o - .. hl. Alı eski 11

··- ......... flUllan ..,,_ Bir Aşık hapse mahkOm ediWİ 
Belediye İktısad Müdürlüğünden hayvan ihracı yapılmıyacak, mevcud lan İlyas kaptan idaresindeki 28 ton- ıe~~ı;~dlae 1__..... 1 lmd Dün Sultanahmed 2 '-el sulh -.ıı 

·· ·· k b ı İ ı k c h · .....,... ç e bir sıkıntı vardı. ·
11 

ceza -u~ mura ı et. satı~ arın~ kont~l et - hay~anlar stanbula sevkolunacaktır. u um. ~rıyet adlı bir mavna fırtı - Bn sıkıntı ue ıece dolabdan tabancamı al- kemestnde garib bir hA.dlsenln dunlJlllaJI 
rnışler ve tesbıt edilen fıattan yukse - Denızyolları umum müdürlüğü Kara - nanın tesmle Karadenizde Terkos mev J1119tın1. pılııuftır. 
ğe et satılmadığını görmüşlerdir. deniz içirı haftada bir gün İstanbula ka kii önlerinde devrilerek batmıştır. Mav Saat iki sulannda uyandırdılar. Blr de Davacı U:manın iddiasına göre suçlır 

250 bi!' liralık tahsisat ile belediye sablık hayvan getirilmesi için ihdas et nada bulunan İlyas kaptan ile müret - b:kayım ki, kaplamalar tututmUf- yanıyo- för Hay,.l eskldenberl peşine takılır, ~ İstanbula bol mikdarda kasablık hay - tiği vapuru Ege mıntakası için do ih- !ebattan Ahmed ve Hüseyin yüzerek ' 'Teıef • • 1 llyle konuşmak Jstermtş. Bu yüzden ~ 
van getirilmesini temin edecektir. De- das edecektir. kuı tulmuı'ardır. müddet~~· bul":;."::h. ::eı•'i., ~· bir auth mahkemesinde 15 ofin de hapoe .,.. nizyolları idaresi lstanbula hayvan sev Her hafta bir vapur, Jizım olan hay- Giresun 8 (A.A) - Şiddetli esen batı raydı. Beni tevkif •lmltler. :,.. :;'f~= :"" olmut- Son defa Lemanın evi lBZf1ll' 
ki için iktiza cdon vaİ>urlan hemen vanı lzmirdcn alıp !stanbula getire- karaye! rüzgiınodan denirde fırtına baş- serbe.ı bıra1anqlan!L Maki teıııraf direğine: .Ben mert btr .,.. 

h 

· · ı . Akşam ilzerl N ddiD &Am, sen de mert blr kadınsın .. Bana ya 
ayvan 1hrac mıntakalarına gôndere - cektir. amıştır. GeJmesı beklenen vapurlar ya- ure yanıma geldi. Ba- vet de h ta -"' 

b· ı -. . b 

1 

d" b" d " kı r 
1 

~ ' na geçmı, o.ls1m sana ~ ft!Y ceımez. Sen • ya ayırıı rzında yazılar yazıa-~ 
ı ecegım e e ıyeye ıl irmiştir. U - Hayvan borsasından kilo başına a - n ıman ara r-ıgınmışlardır. Antepllsln ben de ._ bı.•-n __ .. Kadının şiklyetçl olmaslle -mahkemeye 
·· ·· • ·· f · ı ·k · ' Ala IU& •• au.uen blrbi - • çu~cu ~umı mu ettiş ı ve Izmir be- yakta tartıdan alınan beş para ücret i- T rlmlze blr fenalık gelmes. Batta dosyalar milşler. 

Jedıyesı kasablık hayva=~- ~'!!'.1~~;.a indirilmiştir. oprak bayramı ::~~,.:~dıtt:!:;..'::".!'. kurtuldu. dedt. ö- ....:-:; suçlu bunlan kabul-....... d 

,,..ıca ... et ictle ... i• n~ııste •• B Relıı.in ıruçluya IOrm&Bl üzerine -"'de l- ._,,a ı 
1 

.. ' Y .. ' • rv ayram yurdun her tara- tlraz eden NW't'ddln· ' - - Ben bu kadını aevlyorum. sarJoDV' 
-----~--- f d k l l - Bunlar mtlretteb ıeylerdir B An ede~ mly!m? .. Telgraf direğine yazıyı 

Tütik standardizasyonuna lftzum Bil' fınncı, tezgahdanmn paralanm ın a ut u anacak, o gün tepllyim, Dl' de Arabklrll, 1:.sta~b~~ B~ ben yazmadım ~ 
gCSrülilyor çaldığını iddia ediyor köylüler çalışmıyacaklar ~hldle tonU11DUf olablllrlm. Benim 2.5 ~ne Hldis"Y~. gören şahldler, yazılan fOf ıJ 

btanoul 'I1csret ve Sanayi. Odası, VekA - Üsküdard~ HAkhnlyetl Milliye cadde - suren cürüm tasnllnden bir davam vardı ypdı.tım soylem.14lerdlr. Neticede, auçl'll ıetın talebt ilzerloe baıırladığı tıttık hakkın· sinde fnırıc">k eden Hasan Fehmi zabıtaya 2 1 Mart memlekette toprak bayra- Sonnı. ı..,mt etUm. Bunun için bUıiln ad ~ gfin hap!P, 
20 

lira da para ..... ma ,..ıı ' 
dakl raporu Vekllete göndermlf bulunmak- muracaatla eskldenberi yanında çalışmakta mıdır. Toprak bayramı yurdun her ta- llye erkanını tanırdım. Beni saten polls an- klim edllm~tlr. ~ 
tadır. olan tezgrthdarı Ahmedln fırının kasa.sın _ rafında kutlulanacaktır. İstanbulda top yordu. Evrakun yansa ne olur, yanmasa ne 

Raporda tıttıtın müstahsil tarafından da mevcud 506 lirayı çaldığını iddia etmiş, rak bayramı Halkalı Ziraat mekte - olur?.~ dı>m!.ftlr. 11•••••••••••••-• atıı.ndardtze edllmeslnln muhtellf noktalar- Ahmed yalı:alanarak tahkikata bqlall!Dlf - binde tes'id edilecektir Dun dinlenen tahldlerden battal Mah· Hıçbir fedakArlıdan kaçmayan 
d f dal ıa ~ teb -''- tır. · ınud ta, demlftlr ki: i 

1 
an ay ı o cae.ı auu. ettırllmlştlr. Bu bc;ıyramı tes'id için büyük bir - p,. .. ,.ıtapısında dü'-'-•-nn - .. dır. Bu" - s nemamız bu batta yine TOrk. 

Yeni gümrük beyU'Jl'meleri Eroin satan tütüncii program hazırlanmaktadır. Viliıyet, be I•. hld;. gecesi bend~;:"ikl ~;.; amııaaıh yede ilk defa dalma lr:orkalll 
D'ln Güm!'iilr.ler İdarealnde Istanbul güm- Beyaztdd:ı tütüncüUlt eden 55 yaşlarında lediye, parti ileri gelenleri ile köylü _ 22 llk rnıcı aldı. Saat 8,5 da dükkAnımı ta _ filmler kahramanı 

rlılc Ba§'Jludurü Mustafa Nurlnin riyasetin- KlmUin dükklnmda eroin sattıfıru haber ler bayramda bulunacaklardır. padım. Ru 91rada Nureddin kapıda odacı B • K 1 ff' 
de fUbe ,.nertnın l>tlnklle bir toplanb ya- alan ...... ılık bürosu memurları dbkklın - M kt b. f .. . • Osman .. daha hafta -.eıerıe ....... - OflS ar o un 
pılmış ve yrnl ldhalfı.t beyannameleri hak! da yaptıkları Ant bir araştırmada 3 paket e- e e ın pro esorlen topragın ha- Yordu. S:lat ıo da tekrar dükkl ö il tında görüşülerek bazı karnrlar verilmiştir. roln bulmuşlnrdtr. Kamil Asliye beşinci ceza yati kıym.eti hakkında konferanslar ve- ne geldim. Birkaç tere aoyıılmu= i:ım: 

Yeni ldhalAt beyannameleri bir Marttan mahkemesine tesllııı edllmlştır. receklerdır. Bundan sonra kır yemeği 1 de şüphe vardı. Bu aırada jandarma dalre-
ltlbarcn kullanılmağa başlanacaktı. Fakat Bir çocuk tencereye düştü, yandı yenilecek, miJJi oyunlar oynanacaktır. sı_:ıın bnünden 1tl klşlnln koştuğunu gör -
beyannameler tam olarak hazırlanamdıiı ı - Karunpaşada 'Makarac1 sokalında otu _ O gün, top:ra '< istirahate bırakılacak dum. Bunlardan blrl NureddlndJ. anırım. 
çln nokanlann ikmal edilerek önüınüzdelı:l ran Abdullahın 4 yaşındaki oAlu Adnan o - köylüler de çalışmıyaeak]ardır. ' taıl~u::ı~yen tabidlerin celbi için 

ay başından itibaren tatbik mevkilne konul- dada yalnız it ld ğı blr sırada mangalda kay ması kararı~t.ırılmıştır. namakta ohm tencerenin üzerine duşcrek El kf •k • .ı. ili Teki.fhan_e_deki laralama 
Nisandan IUbaren bütün gümrüklerde ld- vucudunun muhtelif yerlerinden yanmıştır. e rı ş ITH e e had 

halAt beyannamelerinin şekli tamamen de - Bir tramvay kazası Müzakereler ısesmm mu akemesi 
tlşecekUr. v:ıtman Nly:ızlnln idaresindeki 8 numa- Tehrar ba~lıgo Tevkifhanede geçen blr yaralama hidl -

MalOm oJdutu üzere ldhalAt beyanname- ' V r sesl.nln dur~masına Bultanahmed 1 lncl rah traMv<ty ar!lbası Mısırlıoilu'ndan ge - Elektrik sirketı· ı"dare m ...... k~ a'"za _ IUlh cezada balı:ılmı•tır. 
leri, idh~lat eşyasına müteallik gumniklerce çerken Yeldeğlrmenlnde oturan 4{) yaşla _ • ~· ... ~ y yapılacak muamelenin, giren malın antre - rm~ Fltnata ç:ırparak vücudünün muhte- sından Döbari ve Klakin Avrupadan Suçlu .silleyman ıneue mevkuf Basanı 
podan !>ılnncaya kadar olan safhasının esa- lif yerlerl:ıden ağırca yaralanmıştır. Yara- dün şehı imjze Pelmişlerdir. Bu iki mu- yaralam~.ır. Suçlulann ve tabidlerlD an -sını teşkil etmektedir. Bir hayli. eski şekilde ıı Nıimu'1t h st _... .. hh '· "' . latmasına göre. hAdlse katilden menaf Rem 
olan ılmd\ltl idhalAt beyannameleri bugun- yakalanmıştı:~ an.,..,ne .aldırılmış, vatman r~ a~ tl!'·!~da ~ar~ya gıderek Na- si ve SlıJeymanıa. cerhten mevkuf Basan a-
kil lbUyaçl3n tamamen karşılamamaktadır. ,. fıa VeKaletı ıle katı muzakereye başlı- rasında !>!r sohbet esnasında durup durur _ 
Bilhassa giimrüklerde tırtaslyeclllğe mey _ Nara atan sarhoş kadın yacaklardır. Nafia Vekaletile şir • ten çıkan bir milnazaa sonunda olmuştur. 
dan vermede11 muamelltın daha kısa yollar- BeyaZ?ddıo Ordu sokağında oturan 22 yaş ket arasında cereyan eden mu- Duruşmn bir~ tahld celbi için tallk edll-

dan icrası b!r prensip olarak kabul edlldl'k- lannd:ı Fatma isminde bir kadın son dere • J liaberelerden sonra şi k t _ mlştlr. 
te ce sarho• olduğu halde Şehremlnlnde Dl - A • r e ve Bek"ırlı"kxyUndek" • t :ı sonra defter tutma şekll.nde yapılan ta- bek cadde.sinde nara atmaıı.a ve gelip ge - ka.let.ın bnz.ı tekli~rini kabul et- u 1 emaye 
dlllt 't'e blr çok defterlerin kaldırılması do - 6 d ba 

bu mevsim JçJn hazırladığı fevk•" 
l!de gtızel bir filinl 

GECE 
Anahtarı 

ıayısUe ldhallt beyannamelerlnln de bu ye- çenlere satP.!lmağa başladığından zabıta ta- mıştı. Bu teklifler arasında 18 milyon &YiSIO& Şianda 
nl §ekle uydurulması bir zaruret olmuştur. rafından yakıılanarak hakkında kahunt mu- liral1k yeni tesisat yapması, şirketin Blllvrlde Belı:1rll köyünde, blr koyun Jil _ 

Barsakçılar birlik kuruyorlar ameleye tevessül olunmuştur. sermaye~inin tesbiti işi ve halktan faz- zünden Fehlmi öldüren Sezalnln dunlflDuı- • 
Bir biiyü~ü kadın yakalandı la olarak alınan 3 milyon liranın iadesi na Afırcezada dün ba§lanılmı§tır. 

Barsak hclrlerl ve barsak lşleylcllerl, a - Be dd So~ ıı. ha d Suçlu sorgusu sırasında, ht.""- -Ayle ralarında bir birlik kurmağa karar vermiş - yazı a e.ana6a ma Desinde Mld- var ır. O.UOVJ• "' 

Dehşet, heyecan, korku, narekfl 
ve kahramanlık filmi 

ler ve bu malr.sadla bir 1.kl toplantı yapmış - hat paşa caddesinde oturan Selime adında ----------- anlatmı,tır: bir kadını.o bu··yu"cülülı: yaptııı.ını h be 1 Yu·ksek ted..:•at mlidOrli - HAd
1
seden blr ctın evvel benim .__,,,, .. _ lardır. Barsakcılar, son topl:ıntıları:ıda bir. 6 a r a an •,.... a.u.1 --Ulln ntzamnameslnl hazırlamağa başlaım§ _ ikinci şubf' meır.urlan kendlslnl cilrmwneş _ Ankaraya dCSndll tarımdan bir\ l"ehimin ailrüaüne kanfmıftı. B U 1 G • 

lard,r. hud halinde yakalayarak müddelumumlll _ 'Maartt vekAll'tl Yüksek TedrtSat Umum Hldlse günü geçerken Fehlmln çobanından 
ğe tesHm etmişlerdir. Müdürü Cevad Üniversitede büdce hazırbk- koyunu lcıtec!im. Fehim ataya söyle, dedi. 

lanm, yük'*'k mualll.m mektebinde yapılan Bu sırad:ı Fehim evden çıkarak, toyun be. 
llavel lnş'\atı, Güzel 8an'atlar Akademlsln - nlmdlr, ~edl. Ktifretmete, sonra da beni ao
dekt fnallvetl gözden geçlrmlf, dün akşam payla dovmete başladı. Korkutmak matsa-

matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Şehir işleri: 

Ondüle makineleri hakkındaki 
kayıdlar 

Müteferrik: 
Balı!<haneler İkbsad Vekaletine 

bağlanıyor 

Ankarayl dönmil~tür dile bir el yere slllh attım. Gene hücum et-
• ti. Bir el daha attmı, işte, o zaman yara -

sinemasının en bOyOk muvaffakıyelf 
olacııktır. 

Saç makineleri için hazırlanan ve Şehir 
Mecllslnln tasdikinden geçlrllen t Umat -
name, b~ll'dlye fen hey'etı.nden Berberler 
Cemlyet.lnf' gonderllml§tlr. Berberler duk -
ki\nlannda bulundurac:ıklan saç makine!e -
rlnl tallmatnamede gösterlldlğl şekle soka • 
eaklar ve on'l gore saç kıvıracaklardır. 

Tokatliyan 
salonlarında 

Şimdlyl' ltad:ır Maliyeye merbut bulunan 
İstanbtıl-'.alc' B:ılıkhane M"ıdürliığli ne dl -
~er ytıtı.yctlerde ı balıkhane memurluktan • 
nın Ittısad VekAletlne geçecefl anlaşılmak -
~dır. Bu te~kJlCıttatl memurlar da bittabi 
Iktısad Veknletlne devrolunacaklardır Fa Pe b k ·ı k 
kat bu hususun ne vakit tatbik olu.naca; rşem e a şamı verı ece 
henüz belU -deıtııdlr. gala •• 
İmar şubesi müdürn A kar~ 'tti · İskan l.sl"ri ta rlye edildiği halde gene · ~ya ..Jtl Dün akşam şehrl:mlzln maruf salonları o-

tek tuk 1sk~n taleblerl vuku bulmaktadır. B~ledlyl' Fen Hey'etl imar şubesi mlrdu - lan TokaUı)'anda alkış tutanları toplıyan 

lskin işleri 

Bunlard:ı'l yalnız evvelce tetflz muamele _ ı u Zıya, Dahlllye Veklletlnln daveti üzerine Berlln Wlntcrgarten yıldızlarından Llllan ve 
alne başhmp da muameleleri bitmeml~ 

0 
• dun akşam Ankaraya gitmiştir. Ziyadan ya- Ronald'ın y2ptıltlan resmi lı:ilşad büyük blr 

lanlann tekemmül ettlrllme ı Dahiliye ve • pı ve yollar ka.nun llylhası etrafında malü- Mdlse olmu"tur. 
Uletlndcn bl.ldlrllmlştlr. mat. lstı..:nece!ttır Şube Müdlırli bir hafta Su çift d~nsör: Akrobatllıc ve kıvrak ek-

8 
sonra i. .. ~anb•ıln donecektlr. sant;lk dans!arı ne şehrimiz birinci sınıf sa-

eledi ye za' ıtası talim_tnamesine ,.,, l f lon halkının memnunlyeUerlnl celbedecek 
yeni maddeler ilave ediliyor 1. op an ı lar : numaralar g:>stermlşlerdir. 

Radyo anteni, sinema, kuçük ve buyuk . Maestro Gregor bu dansörlerl orkestrası-
fııbrl.ka 'JP ır:ıalAth:ıneler hakkında zabıtai Beyoğ1u Kızılay kongresı na refakat etmek üzere angaje ederek tam 
belediye tal matnameslne yenl maddeler ı- Beyoğlu Kızılay kongresi cumartesi günü bir isabet gostermlştlr. 
llve olu"lacat. bu maddeler Şehir Meclisi- saat H de yapılacaktır. Azaların kongrede Bu mükemmel çift her gün matine ve su-
nln Nl an toplantı ında muzakere ve kabul bulunmaları rica edllmekt9dlr. arelerJc numaralanru halka takdim etmek-
edllecekt1r. Tıb encümeni toplanhsı le berabf'r bu perşembe hazırlanmakta olan; 

Elektrik ıebekesi ıslch ec'ilecek Turkl'le Tıb Encümeninden: Türkiye Tıb PAR t S GECESİ 
Elektrik tenv!ratı mevcud olmıyan semt- En<'iıonenl 9 - Mart - 1938 Çarşatnba akşa _ Suaresine de iştirak, edecektir. 

ıenn halin Blektrlk Irk tine murac:ı t _ mı saat 18,30 da Etlbba Odasında toplana- .. B~ suaredP gala için dekoratör Bay Vahan 
dip m:ıh llcl,.rlne te at yapılmasını l te - cak ve 'Profesör Abdulkadlr Noyan tarafın- buyuk dekorlar ve ta~lolar hazırlamaktadır 
mı?ktedlr Nafia VekrueU bu dileklerin yeri- dan. Mamlckctlmlzde cAneml pernlcleuse. Suare yemeği. (Paris in me§hur Eyfel kule-
ne getirilme ine şlm<Hllk esasen mevcud te llhtll' tıarı ve Avrupadak1lerle mukayese slnl birinci katında) verllecektlr. 
slsatın blle ihtiyacı karşıl yamadığında~ Profc or Ali Esad Birol tarafından: Flebit Her per embe yapılan galalarda lı:alabalık 
mfu a:ıd .. etnıemlştlr. Elektrik §lrket\ teslsa- ve anbolllerln "rken te§hls usulü ve yeni nazarı dikkate alınarak bu perşembe iki sa
tı ve şebl'keyt ısl h ettikten sonra tenvfra't Wr tedavi ,ekli hakkmda tebliğlerde bulunu- lon lçlnd~ dekorlar hazırlanmıştır ve bu su-
bnu ~~ .... ~ it8i ~ tm maa:ıeırp,ttJ~ ~ are lçln huırlanan (Bal Milzet) oregor or-

a ""' nca .... oliiv. ~~- ~ · testruı taraıt.,.,. °"'~r. 

landı, yt:rl' dlişt6. ,, 
Bu akşam MELEK'te 

Holivudun SARIŞIN MABUDESi 

JEAN HARLOV ve CARY GRANT 

FRANCHOT TON 
tarafından ydratıl an nefis bir aşk, gnıeırıc ve heye!ıın şıtbesesf 

z y s u 
Ayrıca: Puanıount dOnya havadisleri. Numttralı koltukların erkendeJI 

aldırılması ricu olunur. Tel. 40868 

H rkesın zevk ve merakla goreeell 
bOyOk film. Y ann akşam T O fi ~ 
sıneruasında bOyOk gala su'fare 

olarak • 
ıst4klal Fedailer• 

Fransızca 

WILLI 811\GEL- HANSI KON!_'f" 
URSULA GRABLEY - VICTVW" 

STAAL 
Aşk • tbt lAl - Muz k - H r - sa e
larda raks, zevk ve s fd aı ml rl d 

' 1 vam ederken binlerce kahr ma , ıstı 
~----• ıaı utrunoa dehşet içinde mncadele edıyordu .. ~---~ 
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Finikede yüz bilı portakal 
denize dök örüldü 

Bunun sebebi portakalların lstanb Jl piyasasına sevki 
için ~esait bulunamamış olmasıdır. Portakalcılar 

Başvekalete müracaat ettiler 

Finikedeıı bir p6rünilf 

Fınike (Hususıı - .nnike, Akdeniz sa
hilinin Anta!ya ve Mersınden sonra en 
l~lck ıskelesıdir. Finike, Türkiye piya • 
~asında, po:-tak.ıl, kereste ve çeltik cl • 
hc:tinden büyük bir mevki kazanmış ve 
bu sayede tıcaretıni günden güne arttır -
lnıştır. 

Kaza, evvelce 3000 dönüm portakal 
halıçesın<' ı:;ah;b iken bugün 33,300 dönüm 
l>ortakal hhçes:ne sahibcl.ir ve hemen 
hemen Dörtyolddn sonra memleketimi • 
ııc en !yi portı:ıkal, mandalin ve limo • 
il.unu yetiştirmektedir. 

937-938 yılı meyvasındar bugüne ka • 
dnr 88 b.n parç;t ihraç edilmiştir. Deniz-

riks tarına sevketmeıttecıırıer. Kaza pi • 
rinçJeri gayetle iri ve renk itibarile he
men hemen yurdun bütün pirinçlerine 
laıktir. 

Çok bozuk olan Elmalı • Finike yolu • 
nun tamırıne başlanmıştır. Demirci kö
yü mektebi içı:ı yeni bir gür~ tertib edil
miştır. 

KumJuca nahiyesinde bir köy odası, 

Kozcada bir mekteb, Gerçende de bir köy 
odası yapılmaktadır. Kaymakam Kadri 
yı!!ardanberi bir kilomeln mesafeden 
kazaya getirılemiyen iskele; suyunu kısa 
bır zamanda kazaya getirtmiş ve bir çok 
fakiı halkı tenekesi beş kuruşa içme su· 
yu almaktan kurtarmıştır. 

SON POSTfl. 

Tortum postası 
uçuruma 

yuvarlandı 

Köy idareleri 
Hükumetin aldığı tedbirlerle modern köy idealine 

ulaşmak için lazım gelen elemanlar 
kısa zamanda yetiştirilecekler 

Nazilli (Hususi) -
Köy davası yurdu -
rnuzda ön safta ge • 
len meselelerden bi ,. 

Tortum - Erzurumdan Tortuma ridir. Bugünkü kö· 
giden posta fena bır havada Eleriler idarelc>rı günden gü • 
mevkiinden geçerken, yolun bozuklu- ne iyileşmektedir. 
ğu yüzünden aşağıdaki uçurwna yu • Köy kanununun tat. 
varlanmıştır. bik eciilöiği köylerde 

O sırada atın üzerinde bulunmıyan tam randıman alma· 
sürücü Mc:hmcd hayatını kurtarmışsa bilmek içın muhtar· 
da tenha yollarda yalnız kaldığı için, lığı; tahsile ve bılgi· 
kendisini gli~ bela bir köye atmıştır. 

ye istinad eden bir 
Postanın ba~ına gelen bu kaza üze-

rine köyden ndamlar çıkarılmış ve memuriyet, koy ka • 
siirücü Mehmed de dahil olduğu hal - tibliği.ni devamlı, 
de kaza YP!inc gelen köylüler postayı müstakıl ve mesleki Nazilli 1cöy1crlnden birind~ ihtiya.r heyeti odası 
bulamamıslar, ancak ertesi gün dere -ı b r iş haline getırınek lazımdır. Henüz muayyen ücretle köy öğretroenlerinc gör
ye inere!t knlın kar tabakaJan altında mc:ktrbı ve mualJimi olmıyan köylerde dürmek en faydalı yol olsa gerektır. Mek
posta paketlerini bulmuşlardır. köy idaresi kendi haline terkedilmış ve- tebsiz köyler lçın de İç Bakanlığın tes • 

Erzuru.mda Şubat ayı zarfında yol- rimsiz bir variık halindedır. Koy kanu· bit cttıği şekilde en çok dört koyc bir 
lar hemen he."l'len daima kapanmıştır. nunun sarahatine göre heı köyün bir ka· kutıb tayin edilmesi isabetıi bir harel:ei. 
Er;urum r.t'i?'vsiınin en soğuk zamanla- t b' olınası Jllzımdır. Köy kfıtibleri, muh- olur. Hükümetin köy kalkınma davasına 
rmı geçirmektedir. tarın emri altında köy isıerini görmekle eleman hazırlamok ve yetistirmek ve mo--

Post.ı rıakliyatı sekteye uğramıştır. mükeJleftir. \'e ücretlerıni de köy san • dern köy idealine ulaşmak gayesile E:.
fstanbu'dar. bu hafta üç posta ge - dığından alırlar. Halbuki halihazır köy kişehırde açtığı kurslarl.q İzmırde teslı:. 

lecekken 2.ncak bir tek posta gelebil • kf•tibliğ! bu bakımdan hiç bir fayda te • ettiği köy ünıversitesi; köyün muht::ç ol
nıiştir. · mm c tmiyccek şekildedir. Aylarca hesa- duğu kiıtib, kooperatifçi, san'atkar ve.. 

Ürgüpte yeni bir 
köprü yaptırılıyor 
Ürgüp (Hususi) - Ürgüp • İncesu yo

lu üzerinde bulunan 100 metre genişli • 
ğindeki çay iJkbahar mPvsımJerinde kar 
ve yağmur sularından hasıl olan sellerle 
taşmakta ve bu yuzden yolcular çayın 
her iki tarafında saatlerce beklemekte • 
dır. Nafia Vekaleti, bu ç&v üzerinde bir 
köprü yaptırılm;ısına karar vermiş ve 
faaliyete geçmi§tır. 36 bin lira keşif be· 
dclli Qlan hu köprü mayıs sonlarına doğ
ru ikmal edilecektır. 

bını göremıyen bir muhtar, idari işleri- muhtar, eğitmen gıbi unsurları az za. 
ııi \'C köy umurJnu gördürecek bir kıitib manda yetiştirerek köylere dağıttığı za
elc geçirmek ıç:n kazadaki köy bürosuna man köy ıdareıeri sür'atle düzelecek.. Kö
baş vurarak kiitib aramak ve getirmek yün z.ırai, içtimai durumu kalkınma idea
mecburiyctıncie kalmaktadır. Şimdi Da - lırıe doğru hızla ilerliyccf:::ktir. Köy muh
hilıye Vekfücti muhtar, köy katibi, bekçi, tarlarını devamlı kurslara tiıbı tutmak, 
sağlık korucusu, sığırtrn.1ç.. gibı köy a • yetişkin ve köy davasını k.nvrmnşı köy 
ciamlannın kadro ve ücretlerini tcsbit et- katıblcnni dört köyden fazla koye ver .. 
mı~tir. Bu çok hayırlı tedbir köy idare- mt.rnek ÜZE.re köylere tayir ederek mu!ı
lc·rıııi kuvvetlendırecektir. Bu mevzuda tarların yanından ayırmamak ve köy i:!a
ne kadar tedbır alınsa yeridir. Köy ka • rclerinı her ay ış başarma noktasından 
nununun ~mırlerıne uygun olarırk mek- teftiş etmek te şüphesiz kı faydalı neti
tebı bulunan köylerde köy katibliğini cel~r verecektir. 

"·-···---··---• 
lzmir nüfusunda 

Ycllarımn vapurJarı muntazam bir su • 

rette :skeleye uğrayıp mevcud mallan 

alsaydı bu yekun 120 bin parçayı bula • 

Caktı. Vapur;arın kıt olması ve havnla • 
tın hazan müsaid olmaması yüzünden yüz 

bin portakal çürüyüp denize dökülmüş· 
tUr. 

s m unda köyler· ·ma ı 
işi tahakkuk ettirildi 

Bergamada 
Et buhranı 
Berg:ı:mı (Hususi) - Kasablar ken

di aralarmda bır bıriik yapmışlardır. 

Fakat birlik kasabanın aleyhıne olmuş, 
et buhr~m başlamıştır. Kasablann is
tıhdaf ett!klerı gaye et fiatlannı yük -
seltmektir. Bunun için geçen sene bu 
ayiarda günde 350 sığır kesılirken bu 
son aylar1a vasati 38 sığır kesilmeğe 

başlanılmıştır. Et bulmak imkanı ol -
rnadığı :çin bir çok lokantalarda et ye-

Artma var 
İzmir (Hususi) - Şehrim zdeki alaka· 

dar dairelerden birinin hazırladığı ısta • 
t'stığe gore, 935 r.üfus tahririnden sonra 
İl.mir vJlayetinin nufusunda her sene 
yüzde üç nısbeCnde bir artma müşahede 
cdılmiştir. Viliıyttın nüfusu 291,881 ka· 
dm olmak üzere 596,850 diı. Şehrin nüfu
su 220,530 dur. İzmi:- şehrinde 35,916 sı 
kadın olmak ÜZPre 84894 bekar vardır. 

Evl!ler sayısı 68,668 dir. Dul sayısı 15,778 
dır Mahkemeden boşanma karan alan
!ıır 1043 çu kad;n olmak üzere 1593 dür. 

PortakalrıJar bir toplantı yaparak 

l!aşvekiilete bir telgraf çekmişler ve eks

l>tes postalarının Antalyadan sonra bu • 

taya uğraması için ricada bulunmuşlar· 
~. Çeltik Finikede portakaldan 80Tlra 

IMen ihraç ms.ı!ıdır. Yılda 30 bın dönum 
~dar çclt!k ekilmekte, bu mahsul kaza 

blerkezindek1 fai,rikada pirmc halıne ge
litilnıektedir. Bu fabrika iht~yaca kiıfi 
EMnıediğınden bu işle meşgul ticaret sa
biblcrı çelliklcırini motörle Antalya fab-

'··························-···-·---··------......-

' rneklcri tahdid edilmiştir. Et buhranı -
nın önüne geçmek için çalışılmakta -
dır. 

Nazillide tren ihtiyae1 
Nazilll (Hususi) - Nnzilıı istasyonu 

devlet dem·ryollannın katahalık ve iş -
lck merkezlcrınden birıdır. Her gün ak
şam Üzerleri olunca istasyon önünde bi· 

av za hükômet nken uzak yakın yüzlerce yolcu acaba 
bilet alabilir m yim? Ot.oraya bınebılir 

konagw ında yangın mıyim? diye eJınrie parası ııe ızbrab için
dedir İzmir • Denızli otorayı gehrken bu 

k kesif kaJabalık kaynaşır. ıstasyon me -
Çl ti Samsunda11 bir yörü11ii.f 

rr.uriarının ve jandarmanın müdahalesi-
":r Sanısun (Hususi) - Köy kalkınma rıı;ısı, ınuhıııç köylülere yardım esaslan ..rıe ra<1men herl<e"· bırbırın; riğniyerek 
.r.ıavza (Hususi) - HükUmet bina - " .,.. , 

"ıı programına göre, Devgcrı~, Teknepınar, lızerınde de hassasıyetle durulmaktadır. ve daha ctoraydakılerin ınmesini bekle. 
da b:r .v:ır.Rı.o rıkmış, büyü_ mesine · t m J:.Oselerle Samsun postahan b. llı. ~ ~ Çendoğlu kciylen mun aza 10' e ınası medr n otoraya hucum edPrler. Kavga 

eydan Vc!·ilmeden söndürülmüştür. şehre bağlanmıştır. Dtğer k?~ler yolla • Şehrm çok muhtaç olduğu postahane ı;ü:-ültü ile oıoraya dolan dolar. Bılet ala-
t· \rangın hakim muavininin işgal et- rının mşaatma da martten ıtıbaren baş- binasının ınşruıtı. nafia idaresile posta mıvan ve bmemıyenler teessür içinde is
~~i Odadaki mangalda bulunan sıcak Jıınacaktır. idaresi ı.rasında çıkan bir ihtilaftan do- tasyonda kalırlar. İş bu kaaarla da bit • 
'"'lild Derecik ve diğer bir çok köyJerde beşer layı durdurulmuştur. İki aydanberi ta • mcz Ortaya güç hal girm•ş olanların a-..._ en zuhur etmiş, hafif hafif yana· d 
'"tlt sınıflı mektebler yapılmış. köy odaları til edilen ınşa faıı lıyeti oJayısıle, hazi • yııkta ka:an!arı ve acele ile bilet falan 
t ortal10"ı kesif bir duman kaplamış- ı · f~ ı b 
lt kurulmuştur. Ht!men bütü:ı köy er, le • randa bitmesı azım ge en u lüzumlu bi- ııhmnmış olanlarını memurlar ve jan • 
,~ l3ekç!ler dumanı görmüşler, derhal lefvn tesisatile merkeze bai!lanmıştır. nanın o zamana kadar bitemiyeceği anJa- daımalar zorla indirirler. Böylece za • 
!!%~ atarak et!"afı yangından haberdar Köylünün bütün ihtiyaçları tesbit o • ş•lmaktadır. Yanlış yapıldığı sonradan -·allı yolcular bir gece daha Nazillide ka
tı lŞler, halkın da inzimamı muave • hınm~ktadır. Mahsullere arız olan haşe· ı anlaşıJan bir plBrı vüzunden bu kadar u- lırlar. Nazilli • İzmir tarafı böyle değıldir. 
tı~~ile ateş büyümeden söndürülmüş • ratla mücadele, fidan dağıtılması, koope· zun zama~ !nşnaun durması halk tarafın. (Nazilli • İzmır) trenindf'n başka her 

~================~r;.:a::t=ıf=t=e~şk=i=la=:· t=:ı,:=ya=rd=ım==sa=:n;:cı=:.ı:=kl~a:=r~ı =k:=u~r~ul~·=:=d=:an~t~e~es=s=u=r1=e=l=(a=r-=ş=ıJ=a=nm=ıc;=, t=ır=. ======= gün gelip gitmekte olan Nazilli • Söke 
~ tıcni o tarafın ihtıyacını tı>mln etmekte. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: :lir. F~kat Nazmi. Denizh tarafında iki 

~!~sa~ . Bey - Şu Hitler, • 
ları 0lını, C~amberlain ara
ltr tı.d.a bir a>.:ılaşma yapacak .. 

11.. 

... Eğer ben de aralarında 
oJsayıiım muhakkak ben kiu"lı 
çık.ardım. 

- Neye Hasan Bey .. senin 
onlan faik tllrafm nedir1 

Hasan Bey-· Sabahtan ak
şama kadar kırk dükkana gi
rl'r, kirkında da pazarlık ede, 
rim. Böylelikle pazarlık işin
de ltajım çoktur. 

gund" bir gelip giden posta trenlerinden 
ba~ka bir vasım yoktur. Son zamanda 
ihdas edilmiş olan Nazilli - Kuyucak ara
smciaki otobüs seferi hiç bir fayda temin 
etmc'l1iş, fütıyacı karşılam2mıştır. Halk 
ve yolcular gene yollarda bekleyıp kal • 
mışlardır. 

Bu şıddetli ihLiyacın temini için Nazil· 
lidcn Denizliye kadar her gün işliyen 
tren sefeı Jcri ihrias etmek lazımdır. Bu, 
fevkalade günlere mahsus çok müşkülat
lı yolculuğun istirahatli seklf' tahvili için 
bu hayati zaruretin sür'atle karşılanma • 
sı hem idareye, hem memleket halkına, 
köylüye büyük faydalar ve kolaylıklar 
temin edecektir. Demiı'JoUar iıiareliaia 

İzmir nüfusunun 151,746 sı islam, 15366 
sı musevi, 30::11 ı katolık, 464 dü ortodoks, 
304 dü protcstan. 19 u dinsizdir. Gayri • 
miıslimler yekfJ.nu 19199 dur. Son sene 
içınde İzınırde 1901 çift evlenmiştir. 

Izmirde 29,274 ev, 247 apartıman ve 
p::ınsiyon, 56 otel, 79 bekar odası, 534 ba· 
raka oimak üU>rP ao,rns oturmağa mah· 
sus hına vardır. 7626 dükkar., 113 han, 102 
fabrıka, 28 hamam, 195 fırın. 111 garaj, 
7G ahır, 728 depo, 176 sai!" bına olmak Ü· 

zc:-e 9149 parça ış yeri mevcuddur. Mck
ıeb ve resmi bına sayısı 529 dur. Bina sa
yısı bu suretle 39873 e baliğ olmaktadır . 
İzmırde l0,!115 su abonesi, 13,216 elek

trik abonesı, 6G3 havagazı r.bonesi mev • 
cuddur. 

İz:n=r vılayetinde senede 14,520 ceza da
\•ası, 23,349 huk1•k davası görülmektedir. 
Son iki sene içinde iflils davaları azal
n.ıştır. 

İzmir vilayetinde civa, manganez, de
mtr, zımpara, altın, bakır. simli kurşun, 
kömür, linyit, gümüş, arsenik, asfalt ma· 
dt.nleri vardır. İ7.mir borc:amnda bir se • 
nt::de 17,285,119 llralık muamele yapıl -
makt&dır. 

Ma!atyada yeni ha~tane 
Malatya (Hususi) - E<;;lrj Sağlıkevi ya

nındaki yeni ve modern bir şekilde ya • 
pılmakta bulunan hast~nenin bina in
şaatı sona erm:ştir. Bu sağlıkevi şehrin 
<'n havadar mevkiinde ve eski hastanenin 
itt!salindedir. Bahara kad~ı bütün tcsı • 
sah ıkm:! edııeceği tahmin edılmekte • 
dır MeınJeket için lüzumlu bir ihtiyaç 
ola•1 bu m!.ie3sese bundan fonra memle • 
ketin pek çok ihtiyaçların: temin edecek 
VE' bugün yatak itibarile kafi gelmiyen 
eski hastaneye iyi bir yardımcı olacak
tır. 

Nazallilerin bu temennilerini nazarı dik· 
l..ae aı._ hrt•i eevindırecekUr. 
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~üş: 

ir köylü çankcının önünden 

geçiyormuş, :ısılı çarıkları gör· 

- Kim bana hir lira verirse bu çank· 

lan yedirmekten zevk ala'!'\, hatta bunun 
il;in bir liraya kıyan insanın duygusuzlu
ğunu düşün ne fena! Çarık yenir mi bi· 
rmler? .. 

SON POSTA 

IKADDNI 
Şık görünnıek 

S an'ati 

Amer· 
Kral 

n 
nası 

l\lart 9 
-~ 

a lar 
efşti? 

1840 senesinde Amerikava beş parasız ay~k basan 
Frederik Weyerhaeuser'in evladları bugün tekmil 

Fransadan daha geniş araziye sahih bulunmaktadırlar 
ıann bir çittlr:i yerim! -· Çarık yeuir mi birader? 

Demiş, aklı fötr şapkasmdan bir karış Diyenin eÜnde sarılı hir paket vardı. 
yukarıda değ:Jse, muhakk:ık pabucundan Paketin sarıhş tarzmdı.n içinde gıda 
dört parmak aşağıda olan biri ortaya çık- rnaddc;eri bulunduğu belli idi. 
mış, kesesinin ağzını açmı~: lirayı ver- Mesela yağ, pastırma vesaire vesaire ... 
mış. Köylü de çarıkları güzelce yağda kı- Bir ara gözlerim dalmış ... Onu çarığı 
%artmış, ve sırt taraftan k~5=ilmşi Kayseri yedirmek için bır liraya kıyan adama 
Pl~tırması ~er ?ibi yemiş, bitirmiş. benzetir gibi oldum. Öyle ya aldığı yağın 

Bu hava~ıs b.ır _gaze~~de çıkı~ıı~ .. fakat mahlut olması çok mümkC.ndü. Pastır
r.asılsa benım go.zume üışt:'memıştı. Tram· ı manın ısc daha :ki ay evvel Aksarayda 
vayda ~·anımda l~~nuşurlıırken duydu.m.. su taşıyan merkebin mirası olduğu pekala 
kon..ışanlardan b:rı, her şeye omuz sılk· iddia edileb lirdi. o bir kişiye değıl, bel· 

Bundan bir kaç se
lle ~vvel Kidnapperı 

ıesmi~e edilen çocuk 
hırsızları Geoı ges 
Philipp-! Weyerhaeu· 
ser isimli bir çocuğu 
kaçınrJar. Bu çocuk 
Arnerikada en kud· 
retli mı.li bir saltanat 
tesis etmiş olan Fre
derik Weyerhaeuse· 

meyı: kı birkaç kişiyp bunlar! yedirmekten 
- Bana ne.. zevk alacaktı. Hatta bunun için · birka~ 1 
Dcm<'yı iliyad edenlerdendi. Arkada- lirliya bırdcn kıymıştı. 1 

şının anlattığı hfıd,seye cle omuz sılkti: 
_ Dana ne.. Dalgınlığ.m çabuk geçti. Biraz daha 

Dedi. Öıeki onun bu ha.iiseyi bu kadar ı düşününce nclamı bu sef"r de çarık vi-
1akrıyd karşılamasına hi;:ldetlenmişti: YE:D koylu

1
ye bPnz~tti-~ :e ondan daha 

_ Düşunmu~orsun, dedi, bır kere bu zav~llı ~u ~~m. Koylu h•ç olmazsa çarık 
işin iki tarafı var: Bir lira içın çarıkları yı dığmı bılıyordn, fak:;ı~ bu zavallı ne 
y(,mE>ye raı olan köylür.ün vaziyetini yedığmin farkında mı idi? 

Şık ve mce ı:örünmek muhakkak ki bir 
paı a ışı vlmaKtan çok daha iazla bır 
zC'vk ve bilgi ışidir. Hu iki şey gıyinmeyi 
otı.gün en ınce bir s.m'at haline sokmuş 
bulunuyor. Bu san't•tın da~andığı kaıde 
~uriur: Elbıseyi giyene göre · seçmek ... 
Bunun için de kumaşın c.nsi, rengi, mo -
<İl'lın şekl1 1 ı:?iyir.enin r.ı>ueti, sarışınlığı, 
esmerliği, !'ıülasa ınouelle mcdel sahıb .nin 

gozbnüne ı:etir .. sonra fakir adama çarık- J ismet Hulusi 
c::=.-~===========================================================s 

ı_ unlan bi ·yor mu idiniz? _ı 
Dünyanın en eğri bf nası f iza 

ku~esi değildir 
ftaiyanın Piz 

§e~ırınde bir ku • 
le 'ardır. Bu ku • 
le egrıdır. Eğrılik 
dert:cesı dörttür 
ve herkes bu ku· 
len:r. n&sıl olup da 
yıkılmadı

ğına hayret eder. 
H?lbukı Tunus 
şehrır.de dört, beş 
katlı bır ev vardır .. Eğri!ik zaviyesi (10) 
dur. Bu evin \'aziyeti, P\?. kulesinden da· 
ha zıyade merak uyandırmaktadır. 

,,,.. 
500 Hr~··~ ~ ... trfan 

acaib bahk 
19~5 yılı içinde 

Hi"ld sularında 

kırlangıç nev'in • 
den bir balık ya -
ka?anmıştır. Kuy· 

ruğunun üzerındeki şay111:ı dikkat na • 
kışlar. Dunlar, Arab harflerile .kelimei 
şehadeh ı gösteriyordu. Ru balık beş yüz 
h:-.ıya satılmıştır. 

• Bir segaltal çiçeği 
Diyarbakırdan 
gelen n1el1tub 

Posta damg::ısından mcnşeini anlı -
yamadığım bir mektuh .ıa bir genç kız, 
Bayan Fa, bana bir yolcuiuk esnasında 
başlıyan &şk macerasını anlatıyor: 

1 
bütun tcferrüatı aahiıuir Vf hesab edil -
mlştir. Sarışın bir kaclına giden bir es· 

Sovyet Rusya • mcre gitmez. Bir iriyı.ırıyı güzelleştiren 

s~ rhoş·arı kontrol için 
İCAd edilen bir alet 

da içkıyi haddin • b!~im ufak tefeği? ;)·a:aşmaz. Bundan 
den ıazla kaçıran- b' 

cŞlk şey ancak irile su.rışına ynraşır:t gı ı 
lar içiıı ceza var • y&nhş bi~ mana c,:ı~an:mamalıdır. 
dır. Bu gibi sar • 
hoşiarı kontrol e • Bu hususta :ıedense e>kserıyette boş ve 
dehılmek için de csgc;~ız bir kanaat var: ModE>ller yalnız 
zabıtanın eline uzun. ince ve daha :;:ıyade sarışınlar için-
bir aiet verilmiş • dir sanılıyor. Bu düşüncenin ne kadar 
tir. Bu it!et, sarnoşluğundan şüphe edi • ı saçma oıduğunu 2111,\mak -için artistlere 
len k.mı..en.n a[::tına sokulmakLa ve oôy- 1'.ı;..ınız. Uepsi mi .J,,un \·e sarışın? .. He· 
lece sarhoşluğunun azlığı veya çokJugu rııe:ı hemen çocuk vlıcuc!lüle~den tutu· 
şu veya bu dencede olup oi.madıgı anıa· nnz da en ıriyarılara karJH, ınce, dol • 
şılmaktaJır. cun, dahn dolgun ner türlüsü, İspanyol 

.. gıbi !-iy&h ı><.ıçlı, mat renkliıPrmden, plfı-

DişlerİR ~ekJinden ~arakter tin snç-iı sarı~ın lara kadar her renkte o
l.mı yok mu? Euniann hiç. birini ne es-

na~IJ anlaşılır? rııl·r, ne de ufacık d;ye çirkın görmek 
Çolr uzun, çok insanın aklından bile gcçm!yoı. Hepsinin 

muntazam ve çok gtydiği yaraşıyor. Çün!;:ü: Hepsi yalnız 
beyaz dişli insan· kendine uyanı ciyiyor. Uy•nıyana dönüp 
Iar umumiyetle bakmıyor b!le ..• 

kıskançtırlar. ~ -ı İşte şık ve güze: ~ü:-ünm<>k istiyen ka· 
zunlukları gavrı • dır.ın en ehemmiyetsiz eşyasını seçerken 
mii:>3vi ve gayri - b:Je diişünmesi Jazım gt.-lm yegane şey 

Jt>r de rlyak5r oforlar. 
muntazam dışli • dl'.' budur. 

-=u 

verdiği buhc:r, içinizde bir nikbinlik 
bu daveti kıı}\ul etmekte: hiç bir mah
zur j?Ör:nüyorsunuz. 

Scyalıatlerin sihirli bir cazibesi var
ciır. insanı ~eKer, ve yaoıldıktan sonra 
da zahmetlerini unutturarak yalnız 

cüzl•l 1'.ısıınhu mı hatıl latan bir tesir 
brakır. Bu bahis te erlrE>k için böyle 
olacaktır, ihtiyarlığında hatırına ge
lı~e: 

M· s~la: Yakında ~ene ı•mprimelere ka· 
vu~ac.!ğız. Bir kaç sımed.r çok moda olan 
bu kumaş bu yıl da moda t:lbiselerin ba· 
şıııdn gelecek. Çiinkü: ()?ıdaki tazeliği, 

canlılıt,ı, çözalıcılığı ba~~alarında bul • 
n.ak kabil değil. Fakat moc:a dıye hoşuna 
g~dP!"I her hangi bir cmprımeyi almakta 
h.ç bir kndın SC'rbest ı,av,lamaz. Şıklık 
ve güzcllık kaygusu :ır7.Ularımızı sıkı bir 
çcr;:~ve içinde kıskıvrak bağh:mıştır. Bu 
iki ~eyi 3eviyorsanız u;ııreılerine seve se
ve. boyun fğmt•ıisıniz. Ya güzel ve şık 

gorünmC'k için :!;~ediğinizi feda edeceksi
nız, ya i~tec.iiğinizi alıp r,ilıelliğinizden 

fedakarlık ed<!cc*siniz. Hangisine razı • 
sırız? Şüphe yok ki b:rirıcisine... Şu 

halde eınprimcnizi ıı;ecmeden önce şun • 
hırı h:ıtırlamak mccb!.lrıyetindesiniz. 

rin tonınu ıdi. 
Ço~uğun iadesi için 

haydudıar 200.000 do· 
lar istf>rler. Ailesi za. 
bıtaya haber verip 
uzun boylu tahkikat 
ve taharriyat yap· 
maktansa bu paı ayı 

derh;ı 1 tesviye eder. 
Avrupada Weyer

haeusflr ismı: Rok· 
feller, Morgan, Ford 
isiml"ri gıbi mali _ 1 1 ro 
kudr~ti ifade etmez. Weyerlıat?U.o:eT'in onnanıanndan kesilen auaçlrır jabn ;a n 

B ık. b · . b·ı n ıı~tılc için nehirlere atılmaktadır 
e ı u ısmı ı e • t • 

ıer de yoktur ... Halbuki bu aile Amerika· ı lara aldığı ormanlar yü:: m sli parn e c1 
nm en zengin, en kudretli aılelerindcn mcğe başladı. O sırada da A:merıkada 
biridir. inşaatı almış yürümüştü. , 

Bu kadar ;rengin ve kt•dretli bir aile· Frederik Weyerhaeuset in kasnsrna 
11;ıJ 

nln senelerce sessizce çalışması ve mu • taraftan dolar ak:mağa başlamıştı. O dl 
vaffak olması ziyades le dikkate değer. v:myet karşısında itidal i ~: kaybetme ğl 

Wcyerhaeuser ailesinin serveıinin mü- Arzı enc1am eden talıhi ePnden gc>ld 
1 k k"-dar ok..:amag~a koyuldu l\Jıssissipi J1cb· him bir 1-.ısınını oFmanlar tP.şki etme - .. "' 

tedir. ö;:. le crmE-nlar ki bugün bütün rıuin hemen biltiin sahiPerı boyuncn r 
Fransa o.razısini kolayca içine alır. razi aldı. Odunl:ormı nehirlt sevke baŞ~ 

dı. Ve o vakitten itibaren c·rmanlara ta 
Dugiin Amerikan orman işletmelerini 

idare eden öört WeycrhaPuserlerin baba· manasile hrlk i ın olu. e 
Milyoner olup gitmişti. J<'&kat servetifl. 

lan: Freder'k Weyerhaeuser harbi umu· d rıı 
miden evvel vEfat ettiği vaki\ arazisinin ra~mcn bir (lduncu gibi giyinıyor, n ~ot 

lan ile bir~ıkte r.Qcrları kesmcğe gıdıY 
vüs';ıti: 550,000 k•lometre murabbaı idi. · ~ ); d 8 • 

ve onlarla b rlik!e akşamlaı ~ ka ar Ç 
Frederik 1E40 senesinde Amcrıkaya hic 

r<'t etmişti. On parasız bir halde Ame • 
r •kavn avak ba~nn genç Fredcrik bir kaç 
h:ıft~ 5<'~ra İllinois eyalet:nn Rok 1sland 
şehrindeki büyük bir biçkihaneye çırak 
olarak yazılmıştı. 
Zamanının ~self-made-men• leri gibi 

büyük bir gayret ile parP biriktirmeğe 
kovulmuştu. Bu biriktirme işini o kadar 
bii.yük bir azi.m'e başardı ki bir kaç se
nr şonra bu tiçk'haneyi satın aldı. Bu 
biçkihane bugün de mevcuddur. Şimdiki 
Wcverhaeuser!E"r bunu bir müze haline 
gr·tirmişlerdir. Tıpkı Kruppun döküm • 
hanesi gibi .. 
WPyerhacuscrin kudret ve zenginliğine 
saık olan fikir çok basit idi. 

lıpyordu. . 
Daha sonra \V!!shington. Cregon, MoC. 

tar.a, İdabo eyaletlerindeki muazzam or ' 
manlara da ta!ib oldu ve nihayet bu or ' 
manları da satın aldı. . ,,e 

Ul93 senesindeyiz. Amerikanın ş~rk 
garb mın~akalarmdaki ormanlar a,de~ 
imha edilmiştir. Bu yüzden şimal ve cet11 
nub mıntakalarındaki on.,aninr dchşe 
surette nara etmeğe başlamıştır. WeY~~ 
hue-user ·Amerika cumhur'vpt'nirı biittJ 

O tarihte Amı:?rikan ornıanlarının pek 
bakımsız olduğunu: ağadann gt'lişi gü -
zcl kesildiğini gören genç Alman odun • 
cusu, pek yakın bir alidl' ş•mali Ameri -
k:ıda ağaç kalmıyacağını ve bu yüzden 
"1iddlewest ormanlarının çok para ede· 
ceğini tahmin ederek biriktirmiş olduğu 
paranın hepsini bu uğurıi'i sarfetti. Balta luyor... 61' 
görmemiş ormanların hektım o vakit 3 Wcyerhaeuser bir kaç sene sonra , 
c!uiara s::;tılıyordu. düğü ha1de eseri hala devam edip dil'. 

C'ldun piyasasını elinde tutmaktatl!ı. pil~ 
dıği fiatı tatbik edivor Cumhu .. tc ~· 
Teddie I<oosevel: vaziyeti tedkik cylcdı , 
ter: sonra m~vcud tröstlerın lağvını I<~~ 
rarlaştırarak ınerr.leketin tahii zengiolı 
!erini kurtarmak istiyor. Bu arada \\'~ 
yerhaeuserin ne suretle 1en,gin olduğt111111 
da ledkik ettiriyor. Çok k•Jrnaz bir ad~ 
olan Weyerhaeuserin kanuna muı?a , 
hıç hareket yapmadığı anlaşılıyor: ~at1e1 
kikattan sonra da artık hiç }tendısınd • 
bahsettirmiyor. Adeta kendisini taJ1'19 

O' 

mile unutturmak istiyor, muvaffak ds 

Frederık Wcy~rhaeuser her gün bir n:aktadır. Hun ~e pek b'1yük bir Jrlıl /) 
m!kdar orman atıyordu. Amerikada ilk vnffakiyet ı?e ... Onun yerini tıpkı 1'C

11 v 
odun ~pekü:iasyonunu o ihdas etti deni - g•bı yedştırdiği oğulları ~yni kabiliYe 
lebi!ir. Nihayet ormanın hemen hepsini le tutmu~lardır. 

1
, 

satın aldıktan sonra bekl<>meğe başladı. Sadeliği, !-Ükuneti çok seven bu rP~,-- ·Surığırhktan İstanbula geliyor
muş. Bandırmada vapnra bıneceği sı -
rada bir arkadaşı kendisini ayni vapu· 
run yolcularından birinE' takdim etmiş 
ve ik• genç arasında vapurda başhyan 
bu dostluk İsıanbulda da devam ede • 
c~k arasıra sint>malara kadar uzatmış .. 

- Yola oüşmüş bir çicekti, aldım, 
ceketimin ıJiğine taktım soluncıya ka
dar sakladım, diyecektır. F'akat kadın 
için .. ~üküm verileme7M O sızin ka • 
rakteıınizc ve bu dikenli yolda önü
nüze çıkacak sahanın çamurlu olup 
olmadığına bakar. 

1. Açık renk cmprl:n~.t.·r şişman gös • 
terir. 

1872 senesinde Miunesr.ta eyaletinde yarder, medeniyeti en iyi kavramış 0:..J 
S:?int Paul şchı inde bu~:ı müze halini şahıslardan b!ri idi. Hele ociundan )<§S'~ 
aian şPhri kurdu. Kendisine rakib olmak yapılmağa başlandığı tar'}lten itibare; 
istd:ıdında bulunanları bı!'birlerine dü • dünya yüzü?ıde bir müddet sonrn or~ p. 
şürdü. Ve cmlar mücadele ile uğraşırken ve odun kalmıyacağına iman ctrtl1~ 

Şimdi genç kız meralrta: 

* 

2. Büyük dE'sc-.n \'~ya ç1çekli emprime
ler boyu kısaltır. 

3. Renkleri göz ôlan emprimeler yal· 
nız taze, parlak cilde, parlak saçlara iyi 

o rahat rahat işini gördü. Haltıkaten meseJB bugün Nc~w Yorl< ,r. 
1880 senesinde nihayet meramına nail mes gazetesinin pazar nü:ıhasını bastıl it 

oimağa başladı. Zira yavaş yavaş odun a· için küçük bir koruluğa muadil odufl - Bu adeım bana boyuna samimi • 
yetten, samimi olmaklAn bahsediyor, 
acaba maksadı ne olsa gerek? diyor.:ı> 

Diyarhakırda garib bir talihsizlik 
zalmağa yüz tutmuştu. IIP.ktarını 3 do - zım gelmektedir. ~ 

c:=====:z:=============z::ır=====================================~ 
gıdcr. 

* 
'Maksadı ı1e olacak? 

Bulmak için düşünmive lüzum ol • 
duğunu ranmıyorum. Bugün seni si -
nt:maya da\·et etmektedir, yarın sine• 
ll"adan ı-onı a bir çay salonuna uğramı· 
y;:ı :üzum gör~cektir. Çay salonlarında 
Jik<'r de vardıı, bir kadPh içmez mi • 
sin 'z? insar:ı ınuvakkat btr zaman için 
kki kadar ntılgan, nikhi=ı müteşebbis 

yapan bir iç~i tasavvur edilemez. De
likanlının Tariabaşında Taksirnın ar
ka ~okaklarında küçük bir bekar odası 
vardır. K?tah'arını görmek. resim 
kol ksiyon 1.ırına bakmak istemez mi· 
sıniz? Bcyn:.nizde likör kndehlem:ın 

Bay (M. F" A.) ya: 
Anlattığınız meselenin ilk kısmında 

insanların azim ekserıyetinin geçtiği 

yolda yürümüşsünüz. S::-..i takib ede • 
mcm. Be:iki milyonda biri bile bulmı· 
yan bir ekal!iyeti takit etmenize ma
Jııl ve ımkan var mıydı? Aramak 
hakkını haiz değilim. F'nkat faicanın 

aliıkadanndar. da'ma c2.avalh~ keli • 
mcsi ile bahsPttiğinize bakarak bir 
aralık bu ekalliyete yaklaşmak istida· 
dını göstl'rmiş olduğunma hükmedı • 
yorum. Anlattığınız f!cinC'i meseleye 
gelınce: Yazınızda fazla erlebiyat yap
rnıisınız ,.e bu edebiyat maksadı bulut 
altı'lcla bırakmış, pek iyi anlıyama -
dırn. 

TEYZE 

l_B_a_c_·a_~_s_ız_ın_m_a_s_h_a_r_a_l_ık_l_a_r_ı_: ______________ H_i_l_e_I 

. , 
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~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Bu öy e bir ilaçtır ki bazı arım 
yaşatır, bazılarını da öldürür,, 

Meşhur Fransız profesörü Braly dok~an beş yaşına 
girdi " S sene daha yaşamak istiyorum, diyor) 

aramak ve bulmak için ... • 

Yarın bir resim &e gisi açılıyor 
Ressa:n ve Dekorator Muvaffnk İhsc.n ya

rın saat. 15 de Guzcl San atlar Akademi la· 
de bir seı·gi açacaktır. 



6 Sayfa 
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l 
' Tren hareket eder etmez arkadaş ol • 

dular, kadın, çok gü7el ve cana yakın
dı. Erkek tostoparlak kırmızı yüzlü, ma
vi gözlü ger.ç bir adamdı. Kompartıman
da iki kişi daha olmasın'l rağmen onlar 
serbest serbest yüksek ses~e konuşrnıya 
bı.ışıadılar. Öbür iki yolcu pencere tara • 
fına oturmuşlardı. İriyan adamlardı. Te
miz giyinmışlerdi. Yaln17 bakışları fazla 
sertli. Arada sırada konuşmalarından ar· 
kadoş o~dukları anlaşılıyordu. Pek az ko
nuşuyorlar, durmadan sigara içiyorlar • 
dL 

Genç kadının yan}nda sarı meşin bir 
çanta vardı. Genç ı.damın da küçük si -
yah çantası onun gıbi yanında duruyor -
du. Gen~ çok neş'di idi. Durmadan şa • 
katar yapıyordu. Ve genç kadın sık sık 
cah ne tuhaf adamsınız! .. > diyerek gülü· 
yordu. 

SON POS TA 

.. 

H 
Yazan: 

Peride Celal 

• 

Akşam c1ldu. İki ı;enç yoll'U bir kaç san-
dovıçle karınlarını doyurdular. Öbürleri TTen gaTa girdiği zaman kompartıman da grnç kadını. iki haydudu .sımsıkı 
restorana çıkmışlardı. Biraz sonra dö- baglanmq canlı biver paket halinde buldulaT 

ni.lp tekrar yerlerıne_ o~urdular. Kadına turan adamlara yaklaştı. 'Tabakasını on - Genç katlın doncıu, yü7ü sapsarı ol -
aldırdıklnn yoktu. Fakat genç adamın lara uzattı. AdarıLar havretle onu süz - muştu. Boğuk bir sesle mırıldandı: cEn 
ör.ünıien geçerken onu tepeden tırnağa düler. o gayet 1.atlı bir tebessümle: cTir· küçük bır harekette bulunursanız öldü· 
k&d~r süzmüşler~i ve d~da~ıa_nnda müs- ı yaki olduğunuzu görüvorıım, dedi, siga- rürüm• genç i;Ülüyodu: 
t~?zı. bır t~be~s~m bcJırrnıştı. Kırm.ızı ~ ralarım en nefis Samsun tütününden ya· - Ermeni saırafa yaptığınız gibi öyle 
yuzlu, rr D\'l J!Ozlu genç bunu derhal far- pı!:nışhr>, adamlar bırer sigara alarak mi'! diye sordu .. 
ketti Genç kadına cıoğru eğildi: teşekkür ettiler, onfıu aPrin nefesler çe- Ve birdenbire yerinder. sıcrayıp genç 

• - Ah, dedi, bu &ciamların ne korkunç kert:k sıgaralarmı ıçrruyc başladıklar! kadmm üzcrıne aıııarak ilave etti: 
bakışları var! Beni ce pek garib bir şe • sır~da genç r.dam gpJıp yerine oturdu. - Yazık ki silah hoş.. 
kilde süzdüler. Hem "ize küçük bir iti - 1 Kadının hayrctie kt"ndıni süzmekte ol • Biraz sonra çanlasındar çıkardığı ip -
raft a bulunayım mı? Çantamda mühim duğunu görün\!e ona aoEıru eğ ıldi: lerle onu sıkı sııu bağlarken şöyle di • 
mikdarda para var, adeta ürküyorum. _ Onlarla c.ost olmaktan başka çare yordu: 
Evvc:ki gün l'atihte işlenen şu feci cina- yoıc, dıyc f,sı!dadı. - Epey hamarat kadınsın doğrusu! Ar
yetten haberiniz \'ar cieğil mi? Ermeni Gece olciu, tren fiır'atle iJPrliyordu. Ko- kadaşların fendı·n çok budala. Dışarı çı
sarrafı ~!dürüp paralar .nı almışlar.. 

1 
ridorlarda l.ımse:er yoktu, tekerleklerin k~rken sana öyle ucccrıksızce bir işaret 

Genç it.adın cesur ve pervasızdı. Onun çıkardığı gurültı.iden bt>şka hıç bir ses yaptı!ar ki, aı kai r.ın gülecPktim. Hem 
mavi gözlerini ııçarak heyecan ve korku duyulmuyordu. İk: adam sigaralarını içıp ssrrafı öldürüp para:arı aldıktan sonra 
içinde konuşması rıoşuna gitti: bıtirdikten sonra elıerını baslarına yas • böyle toplu bir şeki!11c yola çıkrnıya ne 

- Cidden pek 1.Uhaf adamsınız, dedi. lıynrak derin bir uyktıya - dalmışlcıırdı. lüzum vardı camın. Ne ise bu benim işimi 
Bu cınayete ne kadRr ehemmiyet vermiş- G.-nç adam ise ger.e esiri halini iktisab kolaylaştırdı. Hiılfı çantande bir kaç ça
siniz. Hem n çın o kadl\r külliyetli bir etmışti, gülüp f:cylüyordu. Fakat kadın 'maşır ve k ıtabdan bl\ska bir şey bulun· 
para ile yolculuğa cıkıyonmnuz? bıraz durgunlaşmıştı. Gözucu iles sık sık mnc.lığını iddia c-dıyor musun? 

Eu ~ö1leri auyduklnn zaman öbür iki uyuy::ın adamları tedkik eöiyordu. Bir ~ llııla benım tuhaf bir adam olduğuma 
yo!cunun ti rdenoire gözlerinde keskin r ahk genç hayret ıçınde : cNe o, şimdi emin m.sin? 
bir pırıltı y::ınıp sôncü. Gf'n~ adam en - de siz mi oniardan korkmıya başladı - Fakat çok aç gözlü imışsiniz yahu!.. 
dişcli bir la\'ırla gene gayet yavaş: r.ız• diye sordu. Sonra t'ebinden küçük Sarrafın paraları J!ilzlermi:r.i doyurma -

- Oh, siz <le yapt.ı*ınızı beğeniyor tir ~abanca çıkad.ı, gülümsiyerek: cBa· dı mı? Aklınızca bir biçimine getirip be
r.ıusunıız, r ca c.dcrim dedi. Yammda pa- kınız bende :ıe var dedi. Bununla ken • r.ı de onun yanına göndf'recektiniz öyle 
ra olduğunu su aaarnlara duyurmakta dımızı pekala mi.ıdlllaa edPbiliriz.... K.a- rr.ı? Çantamın pı.ra dolu olduğunu söy
nı:ıra var ınıyciı? Ya b 1u de o sarraf gi- dın uzanmış, şuh bir hareketle onun e- llyu·ck sizinle ne güzel eğlendim .. Val • 
bi k•tır kıtır l-'e!>erlt>TSE'- imden silfthı 8Imıştı. Evvela tedkik eder ?ahi güzel kadınsın ama neve yarar, eli· 

Genç kadın :all\yct nlaycı güldü: gıbi bir vaziyet r.ı!dı. Fakat sonra bir - ni kana bulaştırrnışsın, böyleleri hoşuma 
- Benim çnntamda bir kaç çamaşır • dcrb•re kırmızı yüz:U, mavi gözlü gence gitmez. 

dan, iki kitabdaıı başka bir şey olmadığı ÇPvırdi. Yüzü ~orkunç bir hal almıştı: Tren gara girdiği zaman kompartı • 
için korkmuyorum. - KıpırdamayınıL. manda genç kadı:'lı ve iki haydudu sıkı 

- Bununla beraber ~ntanızı dizinizin Başını :ki l!damın olduj!u tarafa çevt • fıkı bağlanmış, cnnlı birer paket halın-
dibınden nyırmıyO!"sunuz.. rerck lıağırı:ı: cHaydi budalalar kalkın, de buldular. Derhal zabıl;ı,ya haber ve • 

- Eşyama biraz mcralciıyımdır, ya - uvuyacak zaman nu?. iki adam yerle • rilrli. vak'a mahalline koşan polisler ls-
nımdan nyırarr.am.. rirıden kıpı:.-damadılar bile. Genç ise ga- t:ınhuıdan gönder·:cn resımler sayesinde 

Grmc adam çok end~şeli görünüyor, ar- y :t s·.idndi. /ıyak avak üstüne alarak sarrafı öldurc-:ck paralarını alıp kaçan 
tık gülüp snylemıyordu. Bir aralık taba- mustchzi bir tuvırla dudağını büktü: katıllrrle karşı kar;:•ya olduklarını an _ 
kasını cıkardı, bir sigın·a alıp dudakla - - Bırakın şu ud;ımları rahat canım.. lan:akta f?Üçli:k çevmediler ve haydud
rına ılişti rdi. Kısa bır an düşünür g bi Brn ım s.gara~anmı ı~enier öyle kolay la:dan birınir. urkaı..ına yapıstmlmış 0 • 

durdu. Sonr~ yer inden kalktı, köşede o- koı&.y uyana:nazlar. lan kb.ğıdı hayret ıe okudufar. Şunlar ya-

----- Son Posta'mn edebi romanı: 4 
-

Ah, Şu Hayat ! 
-Yazan : Nezihe Muhittin ----=' • Halbuki Fatma hayatında erkek il- BoçacılJkla beraber mahalle arala -

rerck mü~takbel damadının ağalık Un
vanını ef<>ndıye, uşaklık mesleğini 
kapı keHıüdalığına, yaşını elli beşten 

kırka çevirerek yüz görümlük olarak 
İki kapılıdan, ortası firuzeli büyük bir 
panclan~if alınmasını ve mahalleyi alt
üst edecek ~atafatlı bir düğün yapılma
sını şart koşarak işi aralarında karar -
laştırdılnr. Badik Emine merdivenleri 
yuvarlana yuvarlana indikten sonra 
kapının önünde: 

- Rabbıya emanet ol Fatma hanım
cımm .. hir h:ıftava kalmaz bütün dilek
lerini yerine getireceğim.. mahallenin 
parmağı ağzında kalacak .. ben çürük 
tahtaya basmram bilirsin ya ... -diye ka
pıdan çıkıp gitti-

tifa:tı görmemiş kadınlardan bırıydi. r :nda k!avuzluk yapan Badik Emine 
İçinde ~enç:iğc, güzelliğe, sevişenlere bir sabah tıkana ttkana Acar Fatmala
kar.şı yanar. o korkunç yangını tutuştu- rın evine gelerek Şehzadebaşındaki ko
ran hep bu hasretti. Erkekler ondan n~klarma girip çıktığı mütekaid Niyazi 
yalnız korkmu~lardı. Hele zavallı ko- paşalan:ı emekdarı Ali Ağa isminde 
cası kısıı boylu cılız yapılı Şevki efendi 

1 

ya~lı ,.e parasını biriktirmiş bir adam
bu kapıl?.rdan sığmıyacak kadar uzun, cağızın eteği belinde yaşı geçmiş na -
iri kemikli, koyu yağız derili, at kılı mus!u bi: kız aradığını ve bunun Mür- ..................................................... . 

Acar Fatma artık ete~ini beline ~ok-
gibi sert s2çh karısının yanına, yarada· ı vet için biçilmiş kaftan olduğunu söy-
na sığın:-ırak y<ı.klaşırdı. Acar Fatma lecii. Acar Fatma bu yaşlı uşak eskisini tu .. bir hafta çarşı pazar dolaştı. Hatta 
patlak kanlı gözlerinin erkekler üze -1 Mürvetine lfıyik görmedi .. hatta Badik bu meşguliyeti ona duvar dibi gözet -
rinde y~ptığı kötü tesiri içi tutuşarak Emineyi terslemeğe bile kalktı. Fakat lernesini bile unutturmuştu· 
bildiği halce, onlan süze süze anlattığı I kızının :usmeti bağlı~dı. Ne Ayasofyada Kızile beraber çarşı dönüşü elindeki 
bu uydurm:ı hikayeler hasta muhayye· top kandiHı~in altmda yaptığı dualar, paketleri iyice göstermek için sokak
lesı .,in m:ı~aııarıydı. ne cuma selalarında mirnreye astığı }ardan nğır ağır geçiyor ve komşulara 

Acar Fa•ma her mangal başı sohbe- çamaşırhr, ne de başınm üstünde evli- uğrıyarak aldığı şeyleri .üç dört misli 
tinde b•ı uydurma masallardan sonra ya tilrbelerinde açtırdığı kilıdler para değerle anlatıyorlardı. 
gene sö .. lı:·rini Naciyeye getirerek kon- etmişti. Nihayet bir perşembe sabahı Mür • 
Ier~ns:ı nih~vct verir ve genç komşusu- Acar Fatma ilk defa sessizce düşün- vet, başında kccaman bir yağlıkcı tacı, 
mı kısırlıklo itham etmek içini ferah- dükten ~or.ra ynygarasıı bir sesle: ve sırtında on be~ kilo ağırlığında dival 
latırdı. - Ne yapayım? -dedi- Kısmet ney- işlemeli beyaz gron gelinlik elbisesile 
......... . .............. . ......... ... . ..... ........... se o olur .. kızı evde çürütecek değilim köşeye oturdu. Acar Fatm a yeni yaptı-

Niha\•Pt b ir ~n. ummadı~ı yerden ya.. , ğı eflatun dallı ipek elbisesile ağzı ku-
1-·-· Mi1rvet.e bir kısmet çıkıvermişti. Sonra Badik Eminevle .ağız ağıza ve- laklarında, gelen davetlilere: 

ZL E 
Kır~ıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
en s eri v e en kat'I 

şekilde yalnız kaşe 

GRiP IN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugün
lerde alacağınız ilk tedbir 
evinizde bir kaç 

RiPiN 
buJuıı~urmak oJmnh"ır. 

Kalbi bozmadan, 
yormadan bOtOa 

mide ve böbrekleri 
ıztıraplan dindirir. 

icabında 
isim ve markaya 

gllnde 3 kaşe ahnablllr 
dikkat. Taklidlerinden sakınınız 

,ı 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: ____ , ______________________________ _,,,. 

157,150 kilo Sudmuhri.k 
579.200 • Reçınc 

579.200 • Neftyr.ğı 

573,200 • Amonyak 
3833.- • Fiht cen mües..cir cins, 
313 aded Filit tulumbası cBüyük.. 

27 :ııı Pülvarizatör 
60000 • Sinek kiıadı 

I - Yukanda cins ve mikdarı yazılı 8 kalem malzeme şartnamP.lcri rnucibiD" 
ce pa:ıarhkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 25/III/938 tarihine rast lıyan Cuma günü saat IR d& KabataŞtl 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

HI - Şartnameler parac;ız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - isteklilerin paz."l:rlık için tayin cdllen gün ''e saatte % 7.~ güvenme P" 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona ge!mc!eri ilan olunur. ,1300' 

~ 

I - Kabataş ambannda mevcud müskirat amillerine yarar ı aded pres pi' 
zarhkla satıiacaktır. 

il - Pazarlık 18/III/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabats# 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komısyonunda yapııacakLır. 

III - Satılacak mal hergün Kabataş ambarında göriıiebilir. 
IV - h.tekltlerin pazarlık için tayin edilen gün ve ssr-tte % 15 teminat P" 

ralariyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. 
,1202' 

zılı idi: cErmenı sarrafın katıllerıni si· 
ze teslim edıyonun. Bu hizmetıme kar • 
şılık Earrafın paı alarmı nezdımde ala • 
koymamı her halde mazur görürsünüz. 111 
İmza yerinde şu kelımeler vardı: Tu -

haf bır ı.dam.. 

YARlNK.l NUSHAMIZDA: 

Evropa mah 
Yazan: .Mih. Zoşçenko 

Rusçadan çeviren: H. A~ ------- ~ 
- Allah için maşallah deyin! -diye Acar Fatmayla beraber bunu sett' 

bir aşağı bir yukarı koşup duruyordu. komşu yardaklar hemen bir fırsat pil' 
.1?uğ~n. için zerde •. ~i.lavı kendı .~ı~le lup yetiş~irdilcr. Şırret kadın: r 

pışırmıştı. Mahalle ınlı ufaklı butun - Yet!Şemez ermez olsun - diye~ 
kadınlarile Acar Fatmanını düğününe murdandı - ya çalımına ne demeli ı119~ 
gelmişlerdi. Eski tahtalar çatırdıyor, munun? .. Parmağındaki gül yüıil 
çarpık merdiven sevinçli bir ezgiyle göstermek için durmadan elini bıı;~ 
durmadan gıcırdıyordu. Davetlilerin a- götürüyor .. ben de damada bır ts , 
rasında giiveym ~fendilerinden üç ge~ç Mürvet için ısmarladım... Ben 1~ 
kızla orta yaşlı bır hanım da vardı· Bır kapıh'dan başkasının mücevhe 1 

köşede oturarak düğünü seyrediyor- alimallah takmam da taktırmam dP' 
lardt. Herkesin gözü onların üstünde e ~ 
kalmıştı. Ac:ır Fatma bu şık hanımlar Dadam dnmad diye övündüğü ad~ 
için önüne gelene damadımın akrabala- koltuk günündenberi gizli gizli ditl d' 
n diyerek böbürleniyordu. Düğün evi- de dolaşıyordu. Kamburca, sırtıfle" 
ne Naciye gelinceye kadar Acar Fatma pot pot katmer!enen eskiden bozJ1l

8
1e6 

sevinçli göründü. Fakat Na~ye içeri bi~esi, köse kırçıl sakalı, hatta ge 1,. 
girip çarşafını çıkannca bu sevinç ge- eşyası içinde. bu dedikoducu k~d~~~ 
ne iç acıs:na yerini bıraktı. Acar Fatma rın gözler:nden kaçmıyan tul<ı.J 9jıl 
gene tutu~ağa, gene alev saçmağa hokkası uzun hikayelere mevzuub c$1 
başladL. Naciycnin sırtında pembe can- oluyordu. Bu lakırdılar alttar. alta f. O. 
festen dekolte bir elbise vardı. Eteği Fatmanm da kulağına ulaşıyordll· ~ 
yerde sürünüyordu. Göğsündeki pan· şimdi sabah, ikindi ve gece. konfer~,
tantifi bHiyordu; yüz görümlüğü idi.. larını iki fasla ayırmıştı. önce d

3 
e' 

kulaklarındaki küpeleri de annesinden dından bahsediyor, sonra Murtnziıı.J· 
yadigar getirmişti. Fakat orta parma- fendilere geçerek içini boşaltıyord 
ğında parıl parıl parlıyan gül yüzük Dama~ı için: J1lb1" 
yeniydi! Sokağa atsan yirmi altın eder- - Sakalının sünneti şerif, . ı<ıı 111r 

... · · b' · · 11\c 85 ~ di. Bundan başka Naciyenin dışan doğ- runun ı~nn vergısı ır ıprın • şe\·~· 
ru fır lamı~ karnı, Acar Fatmayı hase- tinin Niyazi paşalardan ta ta tn rrC 
dinden çıldırtmış, dosta düşmana karşı Mahmud dedt? smalec;:ne ula~n şeC c6' 
yüzü ka!'a çıkmıştı .. kısır kısır diye eğ- sint söylilyor .. okumuşluğundan, 
lendiği, suç bulduğu kadın işte gebey· merdliğinden hikayeler &nlatıyo~ ~ 
di!.- - Arkaft va 
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~ l\farf 
SON POSTA 

" Son Posta ... nın macera romanı: 51 

e idam olunur!~,, 
anavi casuslan.,,. araaindaki mücadele 

?Iandanın odada dehşetten büyümüş gözlerle, eli ayağı titreyerek, şaşkın şaşkın 
0 teye beriye koştuğunu, sonra: '•Doktor, doktor!" diye haykırarak dışarı fırladığını 

hatırlıyorum. Biraz sonra müdhiş bir humma içUıde kendimi kaybettim 
}) ~albuki bh' gece için kaldığımızı 
h Unkerk'de, hiı; tahmin etmediğim, 
h5 beklemediğim bir sırada harikulade 
adıseler!n korkunç bir baskınına uğ-ı 

~adı~. O dercc<:de ki hayatımda Dün
k :rkı andığlrn zaman tilremeıneme im
ban yoktur, diyebilirim. Zira, orada 

UnkerkdP cereyan eden ıhadiseler, in
sanı bütün hayatında takib eden en 
~~dhiş hatıralar nevihden olmuştur. 
b· auna orada geçen şeylerin ben hiç 
kır 7.am~n halcikat olduğuna inanmayı 
~bu] cd0 :niyorum. Onlan korkunç bir 

tuya ile feci bir hakikat arasında geç
rn ş mahiyette:: hakikatten ziyade kfıbu
sa benz.yen hadiseler gibi görüyorum .. 

lier Ş"'ydcn önce son derece garip, 
s?n derece esrarengiz bir ölüm tehlike
sı atıattım 

Zira ,o gece, Dünkerk limanına ba
kan çok li.iks, fakat hiç de kalabalık ol
~1Yan otelde durup dururken birden- c- Sevgili madcım, liltfen ha.ıtayı mütce ssfr edecek bit' harekette bulumnayın.ız!:. 
,:re· hastalandım. Olanda fevkalade te- yüzle şaşkın bir halde duran Olandayı - Geçirdiğiniz hasta~ hakikaten 
·aş içinrie beni salondan o gece için an- gösterdi: · çok garib! .. He.men diyebilirim ki ha-
gaje ettiğimiz odaya kadar götürdü· So- _ Asıl, dedi, ıztırab çeken madam yatınızı sadece bir tesadüfe borclusu
}'unup derhal yatağa girmeme yardım oldu. Siz, nihayet, hwnma içinde hiç_bir nuz!.. 
etti. Fakat yatağa girer girmez hara- şey hissetmediniz. Madamsa pek üzül- - Bir tesadüfe mi? .. 
l'etirn bitdenbire o kadar yükseldi ki, düler. - Arkası var -
a~cak. odada Olandanm dehşetten bü- Olandaya baktım. Yüzünde bala izi --
Yurnüş gözlerle, eli ayağı titriyerek, geçmemiş garib bir korku ile, gözleri 
Şaşkın şaşk:n öteye beriye koştuğunu, yaşarmış bir halde gülüyord~. O~u .~-
sonra: kikaten bitkin bir halde gormuştum. 

- Doktor' Doktor!. Garibdir ki onda, son derece korlonuş, 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 8- 3-1938 

h Diye haykırarak odadan brladığını günlerce korkunç bir alemde yaşayı~ ı-----Ç-E_K_L_E_B ____ ..ccı 
atırlayabiliyorum. Zira kendnni ani da henüz kendisini o korkuların tesı-1 

bastıran yü_ksek bir humma ile kaybet- rinden kurtarmış, şaşkın, ürkek bir hal 
ltıiştim. · vardı. 

.. Beni hemen o gece Dünkerk'in en bü- Gözlerim yaşararak ancak sönük ve Ne•-Yor• 

Wk hastanesine nakletmişlerdi. titrek çıkan sesimle: .. ~~no 
Ateşler içinde gözümü her açtılkça - Ola..'lda! .. dedim. Çok teşekkur e- Arütsel 

Londra 

Açılış 
630, 

o.7943 
24,7325 
15.1063 
4,70 

86,7460 
3,4285 

~acıtane odasıııın, içleri sanki ölüm ışı- derim... Benim için çok üzülmüşsün.. Atlna 

&. dQJu sapsarı torbalar gibi sarkan sana...... . . tment 6314920 
~~balariJe, bir de Olandanın onlardan Sözümü ilanal edemedim. Bır ~ç~ı- ~~~erdaa J,4233 

~a sarı yüzünü, bebekleri daima ö- r~ ~ğazın;a •. halkala~tı.. .an a ! Praa 22,6380 
l:ıın cnrlise1erile büyümüş gözlerini gö- gozlerıne ha~? ınan~~y~ b~ ~ 1 Viyana 4,2063 
l'Uyordum. Bir iki defa Olandayı 0 gibi, adeta ruyad.~ yuru~en bır ınsan ~e~~:d ı2.~ıo 
llatlak çizmelerile gördüğümü, ve ka- gibi, hiç~ir şey. soylemedi. var1<>.a !:;: 
büsı . ind _..;ı w h t 1 Çok iyı kalblı olan doktor bu esnada Buda.._.... 3.987., 

ar ıç e çırpııruıgımı a ır ıyo - · w. fif tu ek ""'- u 

Kapanış 
630, 

0,7940 
24,76 
10,ıı4ı 

4,70'10 
86,7460 
S,428'3 

63,49'20 
J,4234 

22,6380 
4,2063 

12.3810 
ı.9690 

4.1807 
!.987ö 

106.317 l'\ırn. Qlandayı bi!Pgınden ha ce tu P ç - BIHcreo 106.sı1 
l-! . • . mişti ve gülerek: Belıtrad '4,2867 34,2867 
.araretım bı.rdenbıre ( 40) dereceye ·5 'li madam! Lfıtfen hastayı Yokohama 2,7268 2,7268 

~~ış,t b~r k~~ lgün akyni dş.iddettel de - m;ces:~gıedecek bir hare~ette bulun- ~=: 23,73 23. 73 
)\,. e mış, gun erce en ıme ge eme- b kadar gu··ndenberi humma 1 _______ ___.!._ ... _

3
·_032li ___ 3_·0825 _ _. 

·•ıi t' mayınız.. u ' • 
ş ırn. . . de atmı~ bir hastanın ne kadar bi- E S lliA M 

h·liastanenin doktorlan başım ucunda ı~ın Y1 a-~ı düşünmelisiniz, her 
ır k d f .. 'd . k ··ıta 1 tab o aca~ı. 1 Açıl " ~ aç e n umı sız onsu syon ar k dar tehlike tamamile savuşturul- 50 '' n.mpanıı 
aprnışlardı. Dokıtorlar, so11 derece ne a AnadOlu fDl. 

hayr tt d'l duysa da. . . . pef1n . e ey ı er 
01 

nda da doktorun azarlar gıbı, fa- A. Şm. ,. 60 vadeli 

h Zıra, b;r yıldırım gibi basbran bu a .. 1 rek söylediği bu sözlere hnfif- Bomonu - Nektar 

,1~llllnanın ne hastalığı o]duğunu, ateş kat ~uı::üı: yalnız başile minnettar bir A.lilakn çlmb en~-· 
~Varn 1 •. w. "dd .. .. 1ı ce gu ':I'• t F Mer ez an ........ 
' e .ıgl .~u etce, uç gun,.an ya- i aret yapmı~. ağzını a~~ 1· a- it Banwı 
lar ışlardı. Once, bunu uyku hastalık- kşat Olanda, doktorun kendısını kolun- '!eleton 
ta '?ın en korkuncu olan (Dang) has- kt;. i erde kımıldamaksızın, ba- ltUho.t ve De~tt. 
h~hgı zannetmişlerdi. Fakat hastanenin dan çe e ~ ?arıb ko"'kulu, ürkek, tuhaf ~arkk Dea1rmenl 

100 
10 25 
7 80 

12 7ö 
1 10 
7 

100 

~d kt 
1 

) na, gen b • • er m 
isrn·o or a:ından (Albert Lamouroux b k larla bakıyordu. --:.:-------------1 
ta· lllde olan ve isrni~i asla unu:mıya- a N~ olursa olsun, insanın en ~ok. şe~- 1 f" Ti K R AZLAR 
ha'!ırn sen derece zekı doktoru nıhayet k t ühtac olduğu böyle tehlıkelı bır A-ç.1-,

1
-=-----• 

~er·taiığı keşfedebilmiş ve tedavisini ü- h~s~a~k zamanında O!and~":' b~- Türk borcu 1 peştn Kapn
1111 

1ne almıştı. uncla şefkatle tıtredıgmı gor- • • ı vadeı. 19 30 19 30 ~ :ının uc .. t h . t 
le en ancak 1 O gün sonra kendime ge- mem beni son derece mu e assıs e - • • u ndeı 19 325 19 325 

g0:1.?n~~tim. w Ateşim 37.5 a ~üşüp. de ınişti: .. .. .· 
sı ~u açtıgıiTl zaman fevkalade kibar Fakat hastanede o on gunu ~akıb e- T A H V t L 1i T 
l'a~alı ola'1 doktorla Olandayı gene o- den beş günlük nekahat dev~esı~d~ O- Ao;ılı; Kapa.ıı~ 
aıd ~ bulmuştum. Doktor, son defa kan landanın hastnneye her gelıp gıttıkce An dolu ı pe. 

de ıgı bir tüpü muayene ederken, son son derec~ sükuti davranışları, acı ve ; X: ;:.dell 
~ .. l'ece müşfik bir sesle, Olandaya, beni ürkek bir şefkatle hatırımı sorm~ktan • u ,., 
Ostererek: b k iddi bir görüşmeye teşebbus et- Anadolu mo. ııe~ 

nş a c 'b .. 
lli ":-- Sevgili madam!. iyordu. Kendi- mektcn çekinişleri bana gayet gan go- D-----:P-A::-:R:-:A--:-L-A_R _____ , 

l-'o~ hartı~ c~tiğinizi söylemekte ha~m rünüyordu. . ._ 
gel .:rnu ınuş?.. Bakın, hasta kendıne Daha ertesi sabah doktowrun benı zı 
a:-t;ıı. ~ize tehlilfo geçmiştir, diyorum.. yarelinde yatağımda dogrul~um .":'.e 

Q k aglaıruı.zsmız değil mi?... doktora hastalığımı~ ~.e 01.du~n~ og-
Şa landa sapsarı bir yüzle, gözleri ya- renmck istediğL'l1i buyuk hır cıddıyetle 
ca ~ış bir halde ve acemice bir fransız- söyledim: 
ku; e, doktora hararetli hararetli teşek- _ Doktor! dedim. Hayatımı kurtardı-

ediyordu. w ı·çin sizi ebediyen unutmıyaca-
l) k gmız . b. k .. 

bı 0 1.or elindeki tüpü masanın üstüne ğım ... Bilhassa bır ecn.e ıye arşı gos-
t\'\~~ıp yatağıma doğru yürüdü. Yüzü- terdiğiniz nezaketi da~a hay~a~~~la 
b· a~eta sevinçle bakarak, gayet tatlı ve hürmetle hatırlıyacagım. Bır olum 
ı:_guıum~eme ile gülüyordu: tehlikesi geçirdiğimi anlı~orum. F~k~~ 

»asılsmız, mösyö? dedi. geçirdiğim hastalık neydı, bana hıç ı 
- Ço~ tesekkür ederim doktor. zahat vermediniz. Çünkü benim otele 
:: lier §"; geçti ürnid ederim. indiğimiz zamana ~adar hiçbir şe_Yim 
_ İyı:im, muhterem doktor!.. yoktu. Pe:k ~ayıf .. b~. a~am olmadıgımı 

is İştıhanız var mı? bir şey yemek da zannederım gordunuz. 
ler rnis;n. ? • •• Doktor, knrşımda, gözlerini kırıştı-
·- llayırız · ·· rarak hayretle ve garib bir tereddüdle 
lj .. mer"ı. 

o\{ tor elini uz .ıp a' akta .s<:ıpsarı bJr dedi ki: 

ı Türt aıtını 1 Al~ş 
ı Banknot Oı. B. -

--~~~~~mlllDill••..J - · · ... - --·ş-e.hir -;.ı;;ı;;;;-

111111111111111 Oranı kısmında : 

' 1 1 ; j~:ı·a; ~a;;j 
111 Drttm 3 perde 

Sntış 

111111111 Yazan : Pandell 

Koın.ecli kısmı bu akşam saat 21.30 da 

DALGA 
Komedi 3 perde 

Y nzan : Ekrem Reşid 

·çocuk kısmı hugOn saat 14 de 

MAVİ BONOUK 

S:ıyfa 9 

' 

Emlak ve Eytam Bankası İlanları 1 7------------= 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

669 Büyükada, Nizam, Nizam ve Bak- J, 3 Köşk 700,-
kal Nizamettin sokağı 

670 Büyükada, Nizam, Nizam caddesi 21, 21/l Köşk 800,-
ve Bakkal sokağı 

671 Büyükada, Nizamda Nizam cad- 19, 19/1 Köşk 1400,-
desl 

672 Büyükada, Nizam, Bakkal soxağı 19/2. 19/3 Köşk 500,-
Adresleri yukar1da yazılı köşkler açık arttırma usulilc ve peşin para ile satı• 

lacnktır. 

İhale 14/3/938 Pazartesi günü saat ond;.,d•r. 
İsteklilerin hizalarında gösterilen pey ııkcesi, nüfus tezkeresi ve bir vesika 

fotografı ile birlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatları. (725) 

" 

Frengiden korur. 

1 oevlet Demiryolları ve limanları. işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
6/3/938 ve 8/3/938 tarihlerinde Son Posta gazetesinde intişar e1en ve 22/3/938 

Salı günü saat 10,30 da açık eksiltmesi ıliin edilen yağlama için yün fitil, run-

bruaj kağıdı, ve dinamo kömüründen mü rekkep 3 grup malzemeye aid eksiltme 
görülen lüzum üzerine f eEhedılmiştir. 
İşhu 3 grup malzemenin eksiltmesi bilahare y:nc Son Posta gaıetesile ilan 

edilecektir. (1292) 

Muhammen B. 
L. K. 

325 00 

Muvakkat teminat 
L K. 

24 38 'Üsküdarda Selamiali mahallesinde Ka
rakolhane sokağ1nda 32, 3~ sayılı sırf 

mülk evin tamamı. 
Yukarıda yazılı ev 25/2,'938 tarıhindcn itibaren bir ay içinde pazarlıkla satıla-

cağından ısteklilerin Knciıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (1305) 

Biirhaniye İcra Memurluğundan: 
Açık arttırma ne paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Abşab lınlen kahvecl 

dUkkli.nı. 

Gayrl menkulün bulunduğlı mevkl, mahallesi, .sokağı, numarası: Gömeçte çarşıda 
Aydın o~lu Ibrahlm ve Hurşlde ald. 

Takdir olunan kıymet: 1500 llra. 
Artırmnnın yapılacağı yer, gün, saat: 15/4/938, cuma, saat 10 da Bürlıanlye İcra dai

resinde. 
ı - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 213/038 tnrnunden ltlb:ıren numara 

Ue İcra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebUmesı için açıktır. İlanda ya. 
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartn\meye ve dosya numarasile 
memurtyetlmlze müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ~rak lçln yukarıda yazılı kıymetin % '1.S nisbeUnde pey nkçesl veya 
mWJ bir bankanın teminat metctubu tevdi cdHcc<'l.."tlr. (124) 

S - İpotek sahlbl alacaklılarla diğer allikadarlıınn ve> lrtl!ak hakkı s:ı.hlblerlnln gny
rt menkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve masrafa datr olan iddlalnnnı işbu il n 
tarihinden iUblı.ren yirmi gün içinde evrakı müsbıtelerlle blr11kte menıuriyetlınlze bildir
meleri lcab eder. Aksi halde haklan tapu .sicllllle sabl.t olmadıkça satı§ bedellnln pay
Iaşmasınd:ın hariç kalırlar. 

t - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artınnn şartnamesini okumuş ve lu
zumlu n1alümatı almış ve bunlan trunamen kabul etml~ nd ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağnldıktan sonra en çok artırana 
ihale edUlr. Ancak arttırma. bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz vcyo. 
aatıış isteyenin alacağına rüchani olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlnnn o 
gayri meukul ne temin edilmiş alacııklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok ıırt
tıranın taahhüdü bakl kalmak üzere arttırma on beş gün daha t~mdla ve on beşinci 
günü nynl saatte yapılacak arttırmada, bedeli satış isteyenin alacağına rüchnnı olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul ne temin edilmiş alat':ıkbn mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartlle. en çolı: arttını.na ihale edlllr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ~a
pılmaz. Ve satı§ talebi düşer • 

6 - Gayr! menkul kendisine ihnle olunan lQmse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı ve:meY.Se ihale karan femoluıınrak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağa razı olursa oruı.. rnzı olmaz, veya bulunmaz.. 
sa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkımlıp en çok artırana ihale edlllr. İki 
ihale arasındaki farlı: ve geçen günler içtn yüzde beş!.en hesab olunacak faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hilk:me hacet kalmaksızın memurlyetin'Jzce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133> 

Yukarıda g5stertıen tarlhlnde Dürhanlye İcra memurluğu odasında işbu lltm ve gos
terllen arl.ırma şartnamesi dairesinde satılacağı llan olunur. 

SENELİK 
TECRÜBENİN 

NETİCESİ 

,, 
ROMATiZMA 
LUMABAGO 
SiYATİK 

8~11e&§J, alg~~ 
~ · p.&n, ağltdalu. '5İ LK O 
~ lJı!I ~ ede.t. 

HER YERDE ARAYIHIZ 

ERTU BUL SADi T 
Bu gece: ( OskUdar
Hale) ve pazartesi 
( Kadıköy Snreyya) 

sinemalarında 

(Bu Mas 1 
Böyle Bitti) 

Boy.ok Yodvtı 3 perde 

Yevmi. Siyasi. Ha vadls ve Hruk gnzetesı 

YcrebD.tnn. Çataıç~me soknk, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütür. haklan 
mahfuz ve gazetem.ize aittir. 

ABO iATL RI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. ı..r. 

TÜRKİYE 1400 7v0 ,00 
YUNANİSTlu~ 2340 12-0 11J 

ECNEBİ 2'iJJ 1400 bVO 

Abone bt:dcJi pcşiraıı:. Adres 
değiştirrr.ek 25 Kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

1o ı 
27) 
3110 

Gelen eurak grri verilmez. 
11.Cnlardar mes'uliJ.ıet alınmaz. 
Cevap iç\n meklublara ıc; kuruşluk 

Pul ilavesi lazımciır. 

ı•••••ee• .. ••••::·~··~·te<M)G~ 
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Son Po:ita'nın tarihi tefrikası: 44 

,··,ç BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Bir sabah ortalık henüz ağarırken sarayın bahçesindeki küçük bir kapı açıldı, köylü 
kıyafetinde üç atlı sessizce dışarı kaydı. İçlerinden biri kapıyı açan kölenin kulağına 
eğilerek: ••Fer had, benim bu yolculuğumdan kimsenin ha beri olmıyacak!,, dedi 

Yusuf Sofu, evladının bu halini gör-1 danları arasına örülmüş yüksek çitler- de mühim haberler getirdin. 
dükçe mi.Tteessir oluyor, Timura karşı le çevrilmişti. Dedi. 
kalbind"ki kin ve gayz arttıkça artı- Üç atlı, köprüden kasabaya giden düz Sarıboğa, neş'eli bir sesle: 
yordu. yolu bırakara!t birdenbire yollarını de- -Eğer, arz·~eceğim şeyler 0 kadar 

Bu gidi?le Argon günün birinde ölüp ğiştirmi~!er; k~narları çitlerden mürek- mühim olmasaydı; sizi buraya k(jrlar 
gidecekti. Ve Argonun ölümü Harzem keb olan bağların yoluna girmişlerdi. yormıya cesaret edebilir mi idim, et.la· 
saltanatı içın hakiki bir felaket teşkil j Bc.ığ mevsimi olmadığı içiD;_ her taraf letmeab? ... 
edecekti. Çünkü Yusuf Sofu, bu şeh- 1 derin bir sükunet içinde idi. Uç atlı, ta- Diye cevab verdi. 
zadesin.:len başka erkek evlada malik. mamile tenha olan çitli yollardan sür'- Yusuf Sofü, kalbi ümidlerle çarparak 
dejildi. 

1
· atle geç~r~k, elma ve badem ağaçları-

köşke girdi. Noyanlar da onu takib et-
Ayni z3ın:ında, hükıimet erkanı da mn ara~ına sıkı§mış olan küçük bir köş-

telciş içind~Jerfü· Harzem tahtının b:r j kün önüne gelmişler .. açık duran kapı- ti. 
an bile bos kalınası, birbirine rakip olan 

1 

dan, avlu.va ı.!irivermi~1erdi. Köşk, küçük bir dehliz ile büyük bir 
Özbek prensleri arasında saltanat hırs- Yusuf Sofunun gözü, köşkün kena- odadan ibaretti. 

k d k b ık . d k 1 .. d b wl l b' 'li · · y·· .. Her taraf sade v~ temiz döşenmişti. !arını tahr! · e ece ; e ı e . an ı m~- 1 rın a ? ~ ı o ar.. ır ~ta ı şmıştı. uzun-
cadelelere sebebiyet verecektı. Bu mu- de, garıb bır tebessum peyda olarak: Yusuf Sofa, ocağın yanında, üzerine 
cadeleler esn:,.smda da Timur harekete - İşte, boz nt..~onun atı. küçük.bir Buhara halısı serilmiş olan 
gelerek kolqyea bütün Harzem ve Öz- Demişti ... Boz at, sanki hükümdarın sedire g~çti. Noyanlara da, oturmak için 

SPOR 
• 

Muhafızgücü lzmirde 
niçin mağlôb oldu? 

Ankara ikincisinin yavaş ve mütereddid oynaması, 
her iki maçı da kaybetmesi neticesini vereli 

bek ülkelerini işgal eyliyecekti. bu sözlerini tasdik etmek istiyormuş işaret etti. 
Harzem sarayında bu gizli ıztırap gibi. uzn!l mmn kişnemiştL - Hiç vaktimiz yok. Saraydan k~y- Muhafızgücü takımının. iz-mirde alınmt§ resmi 

hüküm sürerken, memleket halkı derin 1 Kö~kün kapısı, birdenbire aç1lmıştı. bolduğumt:.zu. Timurun casusları ?,ıs- İzmir (Hususi) - Büti!n tahminler hi-ı lecek ve yarı~a saat onda stadyomda_ıı 
bir memnui1iyet içinde idL Çünkü, Sanboğ'l, dışarı fırlamış .. Yusuf Sofu-: setmesin1er. Der~al ko~~şalım ... Soy le lafına Ankara ikincisi Muhafızgücünün b~şlanacaktır. Müsabaka st~dyomda bır' 
Hanzad~ Su~cnin fedakarlığı rnukabi-

1 
nun önilnde hürmetle eğilerek bir elile ba.~~lım, Sarıboga.. hızı bu mahrem İzmirde iki ınaçt:ı. da ma~~ub olması An- tur yapıla!'ak sona erecektır. 

1inde Timurla yapılan sulh, memlekete atın dizg!nlerini, diğer elile de, özengi-1 mulakata davet etmekten maksad ne-, k::ı.rada olduğu gibi şehrimizde de hay - Yunanh Kiryakidis Ame""ika,, a 
büyük bir sükun ve rahat vermişti. yi kavramıstı. dir?.. l re~.i.e kar~ılandı. Fakat alınan netice \. 

Bütün ü~ke. tam manasile emniyet Yusuf Sofunun yilzündeki tebessüm, Diye, ~özca girişti. . ı leriri csürpriz:t addedilect>k bir noktası gidiyor 
ve asavieoe kavuş!uğu için ticaret ta - biraz daha genişlemişti. Çevik bir ha- Sarıboga, ccvab verdı: b!le yoktur. Yunanlıların meşhur t.tletlerinden Bal· 
mamil~ inkişaf etmişti. Artık herkes. reketle attan inerken: - Ce~a!etmeab! .. Diyebilirim ki; tam Gene Muhafız takımı !'ıP.r iki maçı da k:ın oyunları maraton şamp:yonu Kirya· 
fierbest serbest mallarını her tarafa - Hcşgeldin. San boğa ... Bizi bura- dört ayd:mberi, at sırtından inmedim.! gayd ;iurgun oynamıştır. Küçük paslar - kidis 17 martta Amerikaya gidecektir. 
nakledebiliyoı·, Urkente gırıp çıkan ya kadar çağırmana bakılırsa, her hal- - Arkası var - ı la \'<' müselleslerle işliyen hücum battı, Yunanistan spor teşkilatı tarafındatl 
kervanhr, birbirini takib ediyordu. ~ -- müdafaasından yardım göremediği için Amerikaya gönderilen Kiryakidıs Ame • 

Halk, bu h:::.!den memnundu. Kendi-~ 1 ı ıc::'1 ~ [ ] y ~ 11 
müessir bir oyun çıka;amamıştır. İki rik1da maraton koşacaktır 

terinin ve men1le~:ctin selam~t ve s~~- Bir Doktorun ~ ~ ~ muhafız müdafii maçlarda çok geride oy- Avrupa güreş şampiyonası 
deti uğnmcı. feda o!an bir genem hergun Günlük çarşamba _ nıyarak kaıeciıeııni müşkm vaziyette bı- seçmeleri 
bir damh daha ~ridi~ine ve her~ün , S -· k •• rakmıştır. !\foavin hattı, müdafaa ve hü -
biraz daha ölüme sürüklendiğine kim- Notlarından (*} ugun u program cuın haılan ara~ndaki irtibat vazifesini 24 nisanda Estonyada yapılacak AvrU 
se ehemmiyet vermiyordu. 9 - l\lart - 1938 - Çarşamba lô.yıkile gcirememiş, hücum hattı baskısı- pa güreş birinc!liklerine gidrcek takırnt 

9 Ağzı açık uyuyan İS TAN BUL nı arttırdığı anlarda bik muavinler ge- sı:çmeleri rn ve 20 martta yapı1acakt·1• 
Ve horlıgan çocuklar ridl.· kalarak dalına gol korkusile oyna - Güreş federasyonunun kontrolü altınd.a 

Bir sab3h, henüz şafak söküyordu. Ölle neşriyatı: mı~tır. Bundan maada, eu mükemmel cereyan e:dect:>k bu müsabakalar Asri sL 
Ortalık, iyice ağarmıştı. Yuruf Sofunun Ağzı açık uyuyan, salyası akan ve hor- 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava- Muhafız hücuın]ı;.rı esnasında Ankara ço- nemada yapılacaktır. 

b 1 · d ki k" "k b' k by:ı.n çocnkl:ı.rda ananın ve babanın ve 
sarayını., .11çesın c uçu ır apı aile '1oktorunun Uk düşünmeğe mecbur db. ı:J.os: Pliı.Jda Türk musikisi. 13.30: Muh- cuk1armın ~ert oynamaea kalkışmaları Ok~ ford _ Kem briç kUrek yarısı 
açıldı; köylii kıyafetinde üç atlı, sessiz- oldukları arıza. burunun arkasında veje. telif plak neşriyatL kendi ıehlerine tezahür eden vaziyet • 
ce dışarı kaydı. Yalnız son atlı kapıdan tasyon denilen fazla eUerln neşviıneması Akşam Deı?riyatı: krden istifade etmelerine mani olmuş -
çıkarken, bir an atının gemine asıldı. ile bademdklt'!rln fazla büyümesidir. Bu 18.30: Fatih Halkevt gOsterlt kolu tarafın- tur. 

Her sene nisanın ilk haftası yapılan 
Oksford • Kembriç üniv.:?rsiteleri arasın• 
daki müsabaka 2 nisanda Times nehri ü• 
zerinde yapılacaktır. 

Kapıvı ac~n kölenin kulağına eğilerek: da zayıf lcn!:ıtik çocuklarda daha ziyade 
• - ' görülur. Ve bu vaziyette vücude lll.yikile ı dan bir t~~sll. 19: Nihal ve arkadaşları tara- ilk maçta Üçok, daimi hücumlarla Mu· 

- Bir rlaha tembih ediyorum, ]•er- oksijen y".ni mu""vellidülhumuza giremlye- fından Turk musikisi ve halk şarkıları. 19. h f mu'dafaas·nı yarını" ve galebeyi te- Oksford kıirekçileri on üç senedenberi 
mütemadıyen kuvvetli rakibleri Kembri .. 
çe mağliib olmakta idiler Nihayet ge : 
çen sene bu yart~ı Oksfor<l üniversiteSI 
kazanmıştı. Bu suretle kaz::ı.nma şartları 
düzelmis olan Oksford ki.irPkçileri, ınll" 
vaffaki;etlerini bu mevsim de idame içiıı 
en sıkı idmanlarını yapmaktadırlar. 

k . "' 30: Konferans: Çocuk Esirgeme Kurumu na- a ız ' 1 
• • 

61 mına. 10.55: Borsa haberleri. 20: Necmed- mıne muva a o uş ·· had.. benim bu yolculuğumdan, ımse cer" lçin çocuklarda neşvünemayı, büyü- j · {f k l.m tu" İkıncı maçta 
haberdar o!mıyar;;ık. anladın mı? •• di- meyi durdurur. Zayıf, sıska, kansız ve din Rıza •ıe arkadaşları tarafından Türk mu- Alsancak, müdafaa hat!arının enfes bir 
ye ,mırıldandı. l çelim3lz olurlar. Bundan başka burunun siki.si ve he.ile şarkıları. 20.30: Hava raporu. 1 oyun çıkarınasın,ian istifade etmiştir. Al-

• arkasındaki fena ve tazia etlerin ve ba- ö -
Bu üç atlı, ş::-hrin şimal kaprnına ya-; dcmciklerln fazla büyümesi yavaş yavaş 20.33: m_er Rıza tarafından arabca söy~~v. s~mcak müdafaası, cadama adam. usulü-

kın olan mezr:ılığa giderek orarlaki seı- çocukta }(\ılak sağırlığı ve a{trılıklarım 20·45 : Nezıhe ve arkadaşları tarafından Turk nü tatbik ederek Muhafız hucum ve mua-
muslkisl ve halk şarkıları, (saat ~yarıl. 21. l . . . . 

vilerin ve çitlenbik ağaçlarının arasına muclb olur. Zayıf sadaları işitemez. Böy. ıs: Fasıl saz hPyeti: İb;a.hlm ve arkadaşları 1 vir. hatları c.rasındakı ırtıbatı kesmış, 
gizlendiler. Ortal:k epeyce ağar~ da le çocukle.rın bakışları bile değişir. Ade- 1 tarafınd:ın Türk muslklsl ve halk şarkıları. k::mdi oyun tarzıııı kabul ettirmiştir. İlk 
k ı l ncaya kadar orada sessizce tA abdal gibi bakarlar. 21.50· Orkestra. 22.45: Ajans haberleri. 23: devrede savısız .ıı:ırsatlar kaçıran İzmir apı ar açı 1 Bu işln blric1k çaresi ameliyattır. Her J 

beklediler. Ve, kapılar açılınca, birbir- ı ne zaman böyle bir teşhis konur ve t.a. Plakla soıoıa.-, opera ve ope~~t _ _Parçalah. 23. ik'r.cisi, Ankara ikincisine bir gol çıkar- Karı~rnı ~z.rasma t~marn bo[an 
ı d f 1 ·1 h k t 20: Son haberler ve ertesi gunun programı. 

!erinden el iser a ım ası a ı e are e hakkuk ederse derhal mütehassıs dok -
ederek, ş;m;l kapısından çıkıp şehr\ tora müracaat edip ameliyatını yaptır-
terkettiler. 1 malıdır. Ameliyat asil mühim değildir. 

Yollar, henüz kalabalık deg·ildi. Üç Ufak tefek dikkatlerle bu ameliyattan 
hlç bir arıza çıkmaması temin edllebl-

a tlı, şehirden biraz uzaklaşınca tekrar , ıır. Esasen bütün ameliyatın lmtıdadı 
birleşmişlerdi. Sessizce yollarına de- beş dakikad;.ın ibarettir. Ameliyatın ayı 
vam ediyo!'1a!'dı. Üçü de, dalgın ve dü- geçm.)den çocukta ekseriya boy ve kilo 
!::Ünceli görünüyorlardı. 1 itibarile farklar görülmeğe başlar. Ku-
:ı lakta b:tşl!yan arıza durur, çocuk rahat 

Bir sa::ıt kadar yol gittikleri halde a- teneffüs eder, horlama durur ve sür'at-
ralarınd~ bir tek söz bile geçmemişti. le neşvünema. başlar. Bu gibi çocuklar 
Ancak, He~C'l ırmağının kenarına gel- 1• ameliyatı taklb eden yaz esnasında esas
dikleri ;-:aman. biraz önde giden atlı ilk lı bir güneş tedavisine de tabi tutulur-

larsa fevk:ılftde parlak sıhhi neticeler 
defa olarak siikütü ihlfıl etti: 1 elde edlllr. Ayni zamanda vitaminli ilaç-

- Nereden geçeceğiz? Irmaktan mı, ıar ve gıdalar verilmesine de çok ehem-

k . "d '? d d' 1 miyet verilmesi lll.zımdır. opru en ~ı: c ı. .. .. 
Bunu soylıyen, Harzem hukumdan 

1 Yusuf Sofu idi. 

9 • Mari - 1938 - Çarşamba 

ANKARA 
Öğle neşriyatı: 

12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: Plak: 
Türk muo;lkisl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-

1 li ve har!ci haberler. 17.30: Halkevinden nak
len İnkıli\b cer~t CReceb Peker). 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Karı.şık pl:lk neşri.yatı. 19.15: Türk 
musikisi ve h!ilk şarkıları: <Makbule Çakar 

1 
ve a•·kad:ışl:ırıı. 20: Saat ayarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 

1 

CMelck Tokgcz ve arkadaşlanı. 21: Havacı
lık: Sakır Hazım Ergökmen. 21.15: Stüdyo 
salon- or!tPstrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Y:ı.rmkl program. 
_ .............. ••••• .... _ ...... J< ........ -. _____ ,.,..._,.", .... _ _.._ Bu smıle, Yusuf Sofunun sağ tarafın-, 

da gide'.1 ihtiyar Toklu Noyan cevab 

\erdi: 
- Irmal,, eneyce coşmuş, Han'ım. O

labilir ki gecid vermez. Ferman buyu- ~ 

<•> Bu notları ke~ip saklayınız, yahud 
bir albüme yapış!ırıp koleksiyon yapıuız. 
Sıkıntı zamanını7d:ı bu notlar bir doktor 
gibi imdadınıza yetişebilir. 

1 -, ilan Tarifemiz 

rulursa, köprüden geçelim. 1 
Nöb.etci 
Eczaneler 

Birine! sahile 400 
l kinci şaJı:I e 2SG 

kuruı 
)) 

- Ya, ~ö:iip tanıyan olursa?. 1 
_ Buqiir., Fa?Clr güni.i değil. Her hal-1 Bu gece nöbctcl olan eczaneler şunlardır: 1 

de şehre ~el~n az olur. Sürer. geceriz. İstanbul <'ihetindekilcr: 

Üçüncü t.ahile 200 
Dördüncü r.ahile 100 

)) 

)) 

Yusuf Sofu. cevab vermedi. Havva- Aksar:ıyda: <S:ırım). Alemdarda: (Sırrı 
d - · Asım). Beyo.zıdda: <Belkıs>. Samatyada: 

nını mah1Y1u7.1ıyarak köprüye ogru ı- (Rıdv'ln). Eminönünde: tAminasyaı. E-
lerlemek~~ d~\'"ffi etti. yubde: CArif Beşlrl. Fenerde: <Vlto.m. 

Uzunca sÜr"'n köprüyü, hemen hiç Sehreminlnde: CNnzımı. Şehzadeb:ı.şın-
l d" da: Cİ. Hııhll. Ko.ragtimrilkte: <Sııadl. 

kimeeye tf cıdüf etmeden geçmiş er ı. Kuçukpazı:ırdn: <Necati Ahmed). Bakır-
K1 sılarıN1 ::ı, vemyeşil a~açlar arasın- koyunc!c: (Merkez>. 
d<l küçi: k t · '1 'l belirmis i. 

Urktı:ıt'p ~ ı f r h mesaf de bulu-
nan bu k"' r ··: \: :r n ka a va (Tok
l ent) de il r 1 • Y n "cak 'nlcrın

·n h lkı buraya ge-

l rler, h" ~t ö ': 'n e Ç"l rılı i\lemler 
teri'b ednr1-'k a"n1erce eğlenir erdi. 1 

dawın·k bir halde idi. 

Bryoğ1u cibetındckiler: 
İ.!;tık ~l cr.ddE' inde: <Galatasaray - Ga
ri.ı . G:ı.htad:ı: (H d:ıyetJ. Kurtulu ta: 
<Kurtulusl Maç ada: (Feyzi). Be~lktaş
ta '. ıSiılerman Ret"eb). 
Beyo ,lu cılıetindcl il er: 
u~ kud. rdo.: <İskP1cbaşıL Sarıyerde: <Os
ın:ını. Kadıkoyunde: tSıhhaL, Rıfatl. Bil
yiıkadada· (Halk). Heybelide: <Halk>. 

enler ve erguvan fi-1'---------------· 

iç sahifeler 60 
Son sahile 40 

)) 

)) 

Muayyen bir mfıddf ~ zarfında fazla· 
ca .:nikdar,da ilan yaptırac· klar ayrıca 
tcnzılatlı tar'femizrl"n istifade ede
ceklerdir. 'l'am, yarım ve r;C'vrek sa;fa 
ilanl:-ır kin ayn b.r teırife derpiş 

c:cı ı rvı c:t ir. 
Son Postn'nın ticari füı:: arına aid 

?şler ic:in şu ııdrPse mürac:ant edıl· 

nıtiıdir: 
ilancılık Kollel<tif Şirkdt. 

Ka.hram:ınzadc ll::ın 

Ankar:ı. caıld~i 

mıştır. hk ' 
İkinci devrenin ilk on beş dakikasın • O! man 18 seneye ma Om o au 

da Muhafız gençleri cid~en güzel hü • Erzur'-lm (Hususi> - 935 yılı Te;rtnısaııl 
l·uınlar vapmao·a muvaffak olmuşlardır. ayında karısı io:;met namı .. diğeri Sanıye1' 

• .,. • • 
1 

parasına tam'an boi;arak oldurmekten suÇ" 
Ankaranın hakımıyetı :um da geçen bu 1 lu mıell H::ı..l\lo oğlu Osmanın duruşması ııl" 
or. beş dakika:ık kısımdı:t Lir türlü gol hayete ermiş, ve şehrimiz ağır ceza mo.hke"' 
cıkaramıyan Muhafız hücum hattı, günün meslnce 18 yı! hapse mahküm edilmiştir. 
Ş~ıısını lehlerine çevirem<>mıştir. Eğer bu HfıJlsıı şu şekilde cereyan etmiştir: r 
~ nda bir gol çıkarmış olsalardı belki İki buçuk sene evvel şehrimizde camHlC tıl 

c~n . ~. . . ' bir mahal!es~nde oturan Osman, karısının • 
de nf'lıce clegıgırdı. rikmis parasına göz dlktlğl lç.n çatışına • 

29 uncu dakikada Fuıv:hn kalesini boş maktadır. Karısı da bu tenbcl adama par• 
bırakmasından istifade ec.len Basri Al - sını kaptı:-maktan usandığı için son zanı.atl: 
s:rcagiın ikinci sayısını sert bir şiltle larda ona y:iz vermemeğe b:ı.şlamıştır. 09 a• 

man karısı Saniyenin paralarını nlmağa 1C 

ı~aydetm;ştir. rar vermiş, ve karısını bir gece boğarak ol• 
Son vaziyete göre İzmir takımlarının dıirmüşt•ir. 

puvantajdaki dereceleri b;raz düzelmiş- ---------"----
tir. Üçok on bir puvanla sonunca olmak- Buğday ihracını koruma projesi 
tan kurtulmuşıur. A. B. teikikleri .. 

İktısari V~kaletlnce hazırlanan 30 mııd .. 
Beyoğlu Halkevinin son cteıık buğday ihracını koruma nızamnarne • 

si projP.ı:lnl tedkik eden komisyon dün de ~-
kır ~ OSUSU hire bor'>:ısı holi.inde toplanmış, tüccarın 1 ff 

' raz ettiği noktalar takrirle reye konmuş .. 
Beyoğlu Halke·.1inin dördüncü "Ve mev- v t• kal)ul edl!erıl~rln takrirlerie beraber e 

simin son kır kC'~usu bu hafta yapılmış lete gön~ı>rllme~ı tekarrür etmiştir. 1' 
oıacaktır. Yapıtı.o itirazlar yedi sekiz madde • 

Sic:lide, Kadık;)yde ve Heybeliadada . nokta üzerinde toplanmaktadır. BunJH. :ı• 
, tam~ bir :ntizaın .dahilinde: tertib edilen yrn cın ikısir.e kadar Vekalete göndcrllec 

· bu kır 1rnşn~arının sonunt.:usu da şüphe Ur. j t krl lcrln Ank"'rada t pı~· . . .. . k Bu pro e ve a r ~ e'f' 
yok kı bu lıarE:-ketlcrın en guzelı olara nacak oı:.rn 9 -vi.ik Ziraat kongres nde ro 
ka~c!cdi ecektir. zuub:::ıh n(lilece-ı anı şılmaktadır. • . .......,-

-· · ıi·A.·tK .. Ö.PEBETI Pazar "abahı Taksim stadından başla· 
1 yıı;, T şk·~1a, Ki.ıcukciftlik yolu arasın • 
, d;:ı.k· ıniş V" çıkı!; b r takıın teprcıkler ve 
t~ ı, !ar ıç . d n g ç ct:>k olan bu musa-
baka m m .esi dort bm metre olarak 
t bıl c • r 

B n u l 1k vi tertib ptfği dört ko-
şurla en ıyi dc.~ce alan atıE·tc glizel b"r 
kuı,a, birinci, lkınci, üçüncü gelen atlc· 
tc je b.rcr ma::h=.lye verccektır. Müsaba· 
ka butün klüblerc açık olarak tertıb edi-

Bıı ;.•k<ıam 

Bal 1 kü~· Çankaya 
s ıH'm• c.ında 

"E AY l L E:. R,, 

14 l z ırleı:;ı u şa ıı 

Sn. tp rk 
sineııu.sı ıdn 

Eski Hamam 
t:.skJ Taa 
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9 l\tnrt SON POSTA 

a z ar da 20 y yatan iki 
sum ürk çocuğu vatana kavuştular 

}f· (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
v ulasa... Yfrmi yıldır çektiği hasret, 
~ e:zıyet, bütün hüviyctiT\cie bariz izler, 
~ler bırakmış. 
li ozl:rinı <:nasmdan ayırmıyor. 

g' atta suallerime cevab verirken bile 
~ıll'ri onda. Bir aralık hıslerini içinde 

f.scdemedi: 
~ .._ Annecığ'm ... diye boynuna sarıldı ... 
tu. r~ı rnes'ı..d C'deceğım ... Her şeyi unut
t,.cagım samı ... Bundım sonra hiçbir 
Ye dini sürmıvereksin! .. 
~en hi:ımet e~mesini öğrendim... Ça· J 
~ ır yıkamasını öğrendim. Ortalık SÜ· 
U.tnıesinı öğrendim. 

le S~r aşçı ~.bi yemek pı~ırıyorum. Bir 
b·rıı g bı dıkiş dikıyorum Yalnız arada 

1~ fark var: Eskiden, y~bancılara köle· 
a etınek guı urumu kırıyordu. 

'i Undan ~onra sana hizmet edeceğim ... 
ani G Mehmd Hilmi anası ve muharririm?zte bera.oer 
~ üyanda bir fe1nk~t olan hizmet-
Q() lık, burnda saadet haline girecek!.. f °'\ 1 Mehmed Hilmi sözlerine kısa bir SÜ· 
teccksın ... l~nsıl bakacağım sana... Mehmed Hilmi yeni kut fa~lası verdikten sonra: 
.\nasının gözleri de yaş içınde: d b kr - Bılmem, dıyor, bunları size anlat-

ıa ....... bemPk, diyor, çok eda çektin ora- bir yar ım e ıyor makla orada verdiğim sö:'ii yerine getir-
tda? (Baş tarafı 1 inci sayfada) mış olmuyor muyum? 

~e};;ned. Hılmi gülümsiıyor: nın bu mazur kahramanı, bundan yir- Ve biçare annesini çok uzun sık öksü· 
......... O kadr.r cieğil... Be11, diğer mah· mi sene evvel, bugün kumandanı bulun- rüklerinden birini daha sı.\ruşturarak de-' rrıı du!;unuz Nafıa ordusunun namuskar, ça-
ba ar kadar ez?lmeyişimi. sakatlığıma lışkan, ve fedakı\r bir neferiydi. v::ım ediyor: 
.,. tçluyum. Küçükken düsmü~, sağ kolu- istan!mlun işgal altında inlediği o de- -· O gün, o konuşmad:-n sonra hapis· 
•tı . toı ıncıtmiştim. O kazacla'l sonra, sağ virdc, bir gece. üç cesur ve merd Türk de- hnneden çıktık. Fakat p?ramız olmadığı 
~ U.ınc?a hrıfıf bir sakatlık kalmıştı. Sa- llkanlısı iiç sarhoŞ ecnebi neferinin ha- için, Güyandan ayrılamıyorduk. 
~~lduğum için, beni ağ:r hizmetlere :ı~r~~~~ .. ~ee~~~ii~ü~:ıı~~~:c~~~~~:; ~~ Nihayet geçenlerde, Par~s sefareti, yol 

Uyorlardı! Gardiynnlera, zabitana, miıtecnvizlerden koruyn.'b1lece.k hiçbir masrafımızı da gönderdi. İki arkadaş, ilk 
vllUrinc hizmet ediyordum. }:uvvet mevcud değildi. Ve onlar, haz- vasıta ile Parisin yolunu tuttuk. 

.,, ani sakatlık denilen felaket, orada medemed!klerl nğır hakaretlerden ko-··rı b rı ti d Pnris sefaretinde gördügu~ ·· müz iyiliği, 
ıa bir nimet oldu! runmak için dövüşmek mec u ye n e 

A1eh knldılar. yardımı size tasvirden acizim. 
....._ B med H:lmi bana d01·nfıvor: .Mütecavlzlerden üçünün ölümü ve bi- Sefir Bay Suadm refikası, ikimize de 

~ en, diyor, gelirken sıanbulu uzak- risln\!ı yaralanmaslle neticelenen bu ıı t bir anne şefkati gösterdi: Sefarethaneye, 
ı. anımıştım. Fakat içınc girdikten kanlı knvganın yegane şahidi .Mehmed 
"~ra tanıyamadım. Rıhtıma inip te, bir Hllmlydi. üzerlerirnizde birer beyaz pantalon, ve 
" fesli insan göremeyince arkadaşıma: ve :Mchmed Hilmi, üç vatandaşını birer atlet fanilfısile girm:ştik: Yani iki 
......, Yahu ... dedim, yan~ıı: bir yere gel- cılüme mP.hkiım olmaktan kurtarınnk 1- st-ıseri meczub k1yafetinde idik. Fakat 

çin, görduklerlni inkar etmeyi bir vazife oradan çıkarken bızi görseydiniz başka· 
" 0lmıyalım!.. saydı. Bu inkflr yüzünden, Mehmed Hll-v d d tib sanırdınız. Çamaşır, esvab, hatta şap-

a etrnfın: süzerek }ıavrctle sor u: miyi, ecn!'bl neferlerini öldüren üç deli-
:-- 'Yahu, İstanbulda Türk kalmadı mı kanlı ile cürüm şeriki saydılar. ka, kaşkol, eldiven. kravat, sahibi olmuş· 
itSa? Ve Mehme:i Hilmi, bütün tehdidlere, tuk! 
t . • 
, <ıkat sonra annemden, memlekette bütün işkencelere rağmen, o şahadetten 
·~ ı kaçındı~ı için ömrünün tam yirmi se-
~ı an inkılfıblar hakkında malUmnt a- nl' ınt oOynn zfndıını rındıı geçlrdll J 
} a, hayretten hayrete siirüklcndim. F lknl, bu kndlrşlnas mlllet Mehmed 
-l 8er ne fes kalmış, ne kalpak, ne kü- Hllminin bu fedakfı.rlığını tnktı.r etmedi: 
• ı Ve onıı ttm yirmi sene vazifesi başından 
l~n d b d" .. ! uzaktn bırakan bu mahkümlyctl, meşru, 
~o mazsınız ... Vapur a unu uşu- 1 şerefli bir mazeret, ve mükfı.fatlandırıl-

r, arkadaşla konuşurken: 1 mıya layık bir vazife saydı. 
'kim bilir, diyorduk, şapkaya alışan · Böyle oldu~u içindir ki, Mehmcd Hll-
~erinıize fesler kalpaklar ne komık ı minin bu yirmi sene zarfında mahrum 
~n k?, ' kaldığı maaşlar üzerindeki hakkı da 

ece . A mahfuz tutuldu. 
" 'llncm fe~in, kalpnğm atıldığını müj- ı şimdi, Mehmed Hllmi, alakadar ma-1 
ı •t!Yince, sevincimden şapkamı havaya knmdnn, m11hfuz tutulan bu hakkın ken-

1 ll)~tn' dlc;ine teslimini lstlyecek. 
Şj .... . Biz, bu hakkın ona teslim olunacağın- 1 
~ llldı, lstanbulun ncresıne baksam, dan hiç şiibhe etmiyoruz. 
S doğmuş bir çocuk gibi şaşıyorum! F'akat Mehmed Hllmlnln vereceği ls-
ıı, içinde olduğunuz için, yapılan ·de- tida üzerine hlmayek1ir nazarlarınızı da-
ilttıkJ · •

1
.kl . 1 k . vct eme111edir ki, bu satırları yazmak ce. 

~ erın, yeru ı enn, mem e etın 1 Bu istidanın yuksek 
hrı} · b'l ı · ,_ . b' saretınl bu uyoruz. • 

. ını ı en erı ne J!aoar şaşırta ı· 1 himme~lnizle makamlar arasında uzun-
Q~ını tasnvvur edemez.tjniz... ı r.n bir sevahntten kurtulması sayeslnde-

Yan r.dasmda memleket hakkında dir ki MPhmed Hilmi, yirmi yıldır hns-
n hemen hiç malfımnt alamıyorduk. ! retını 'çekUEi o rahat nefesi alabilecek! 

di ,....... . . _ w. 0 irm' sene, evvelA adaletin tecelll-
~~ı go. uyomz kı, cycnh oegıl, cyep- • y k dlsinl hürriyete kavuştu-

) bi T'. k' k 1 1 sinı, sonra en lt r ur ıyc uru muş. ı r::ı.c:ık kararın vertımeslni, daha sonra 
~aıı ehrned HiJm;, ricam i.zcrinc Güyan- kendisini yurda kadar getirebilecek n::ı.k-
~ı.._rıasıl ayrıldığmı ve mPmlekcte nasıl di yardımı, ondan sgüonr~ ~akie~~u~:· :.: 
~ • 11§luğ .. ı 1 1 h'•lA d' n::ı.sına knvuşac:ığı nu e 
~t· unu şu cum e er f? u asa e ı- • d"' iki sevglllsine birden kavuş-. hs.yet un. 

'll tul allhi · ~ı:ı Undan 7 ny evvel, bır gün bizi ya- Fakat buna rağmen, kara t nın onn 
il ""'"' • .. .. .. b ttl~i intizar işkencesi hfıH\ sonn , ·~gıran hapıshane muduru: nas! e ı:; 

~.ı.ıSız, de~i, Reisicumhurun emrile af- ermedli: d' d anasını ve kendlslnl sefa-
~ '4,}•pz F' k b o, ş r.-ı 1 

e b k ~~ • ·.. a nt ura dan çıkmadan ev- Jete diışmektcn kurtaracak yardımı e • 
t~ ijllle:rnleketinizde Güyanda gördükle· ııyor. ü 
t ~ı tıeşreumyeccğinizc &Öz vereceksi- Fakat bu sefer beklemlyecek: Çünk 

Hele o kravatları takmcıya kadar ne 
katlar zahmet çektiğimi1i anlatamnın. 
Çuı.kü yırmı sene içinde, kra.ı;at bağla· 

ma~ını b:lc unutmuşuz! .. 
Zaten Güyanda, unutı:ıadığım yalnız 

:ki şey vardı: Annem ve memleketim! .. 
Nihayet, hE>rgl.İn, her gece gördüğüm 

bu iki rüya da hakikat oldu. Uzaklardan, 
mınareleri, vapur;.m etrafında kanad çır
pan martileri görünce, eriyor. ölüyor, de
liriyor gibi oldum. 

Rıhtımda toprağı öptüğümüzü ve ağla
dığımızı gören ı;imrük memurları, delir
diğimizi zannettiler!• 

Memleket yemeklerine hasret çektiği
ni soyliyen Mehmed Hilmi ile birlikte 
Sirkecide bir lokantaya girdik. İştahlı bir 
yemekten sonra, onu, gah gözlerim yaşa· 

1 
rnı ak, gah J?ülerek, gah şaşırarak uzun 
uzun dinledim. 

Ondan dinlediklerimi, birknç gün SÜ· 

recck bir yazıya ancak SJğdırabileceğim! 

Ve o satırlar size, Mehmed Hilminin 
Gtiyana nıçin, nasıl gönderildiğ nı, ora
daki yıllarını nasıl geçirdığini anlatacak 

1 

yüni yfrmi yıl sürmüş uzun V€ heyecanlı 
bir macera hayatının kısa bir romanı 

olacak! Nari Sadullah 

Sinema biletlerinde 
Vergi nisbetleri 
• i ndir ilecek 

~... ben dün ona, yuksek huzurunuza çıkan 
•n•lf ettim ı ( Ba§tarafı 1 inci ıayf ada) 

'"e · h l kurtuhı~ yolunu _.. ' ~ ~ vınç ve ayret e· · Naci Sadullah daki tedkikler devam etmektedir. Ucuz-
t4' de~~ .:rnünnsebet? dedi:r. Ben muhar- }atılacak maddelerin başm<ia giyecek ec:. 

'" ~ılını ki!... • ....................................... __ ........... ...- ~ 
.... S yası bulunmaktadır. Giyecek eşyası üze-

~' .. ,, ız ınuharrir degiilsiniz amma, ora· Çu"nkü ayni sayfada, annemin de res· d dk kl ı;: v,.tır . rin e yapılan te i er bunların fahri· 
~tıı Varmaz, muharrJTJer tarafından mini görmüştüm. · kalardaki maliyet fiatlarile satış fiatlan 

'
~qea_~1 acaksınız. Size birçok sualler so- Müdür sordu: arasında mühim fark göriilınüştür. Mal-

"lar ve siz onların rnuhasarasından - Bunları okudunuz mu? ı ı - - .. ıı tıı " ın arın jkinc ve uçuncu e ere geçmesin· 
~bu . nk içın b&zı cevablar vermek Bilntereddüd: den hfısıl olan bu farkın ne suretle izale 

t~ ... :! .. Y. elinde kalacaksrnız .' ... İşte o sı· - ıravır ... dedim. Çünkü hakikaten °· ed 1 d d lm .. '-" • ı eceği üzerin e uru aktadır. 
~ s

0
2: Uyan aleyhinde bulunnuyacağını· kumamıştım. Evveıa o gazeteyi eli~e ge· 

, 'l' Verıyor musunuz? çirmcme imkan yok.tu. $1J~a. yem çıkan Bu fark, kumaşlarda bilhassa yünlü ku-
lla abii... harfleri öğrenememış, eskilerı de hemen maşlarda yüzde seksen, hatta yüzde yüz 

t.. . l>lsh"'nc "d. .. b' t marn'- unutmuştum, derecesindedir ve hayat e.ğırhğı üzerinde-
t'~taı: ... mu uru, ır memura nu- a ..... .,.. .. 
~.t "~aıtıı söyleyip getirdiğı bir dosyadan Hapishane müdürü bann: ki tesirleri de mühim sayılmaktadır. Bu 
rı . '- 2:ct · d d' f t bula gı"der gı·tmez bu farkın kaldırılması için nilı.ım rolu"nu·· 

Sayfa 11 

İng ·nere ile t a arası d ·ı 
resmi temaslara h a şla ı 

(Ba§taTafı 1 inci sayfada) 
Von Rföbentr<ıp Lôndr~dn dört gün 

:kalacaktır. 

İngiliz komünistlerinin niimayişi 
Londra 8 - İngiliz komünıst fırkası, 

Ribbentrop•un Londrayı zıyaretini pro
testo etmek üzere bu aksam bir nümayiş 
tertib etmeğe karar verm1ştir. 
Nümayişçiler, saat 22.31J da PikadelJi 

Sirküs'de toplanr.uşlardtr. 
Berlin 8 (A.A.) - Von Ribbcntrop'un 

bir rnüdclct knlmak üzer~ bu akşam Ro
l mnya hareket ecieceği Alman istihbarat 
bürosu tarafındJn bildirilmektedir. 

merkezi Avrupa meselelerine İngiltere 
ve l•'ransanın mtidahalesının Almanya 
ile anlaşma akdine mani olacağını söyli· 
yecektir. 
Berı;nden böyle bir t'evab alacağı 

Chamberlain'e söylenmişti. Fnknt buna 
inanmak istemedi. Bugür• işJerin zanne· 
dıldıği gibi yürümediğın' anlamağa bnş-o 

lamıştır. 

Fransızlara göre 
Parls E (A.A) - Chamberlaln'in dun ak

şamki nutk•ınıı mevzuubahseden gazeteler, 
İtalyan - İngiliz ve Alman - İn lız muzake
relerlnln basJ:ımlş olduğu bu sırada Fran -
sız - İngU!z munasebetlerlnde bir dcgı lkllk 
olmadığını ve iki memleket arasındaki n -
laşmnnı'l sulh ~arantlsini teşk1l eylemekte 
bulunduğunu ynzıyorlar. 

İngiltere - İtalya ve Mısır 
Kahire 8 (A.A.) - Mıs1r hükumeti, bir 

tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde büyük 
İ uEpOKD diyor ki: 

Britanyanın ngiltere • Mısır muahede- Büyuk Britanya hükO.metı dünyanın ote 
namesi ahkamı mucibince İngiliz • !tal· kısımlarına aldkasızlık gostermlyor. Kuvve
yan müzakerelerinde Mı~ırın menafiini te müracaat edilecek yerde sulh yollnrlle 
müteessır edecek hiçbir şeye muvafakat müzakerelerde bplunulmnsı için İngiltere a
etmiyeceği ve M,sıra müteallik hususat- ra sıra sesini yükseltmek azmindedir. Bu, Al 

mnııyanın Avusturya ve Çekoslovnkyayn yap 
ta evvE>Hi Mısır hük\ımct: ıle istişarede tı~ tchdldlc::e :ıçık bir telınlhtlr. İngiltere 
bulunacağı hakkında Mısıra teminat ver- ne kadRr kuvvetll olursa. barış yolundaki 
miş olduğu beyan edilmektedir. rolimü de o kadar kolaylıkla yapablllr. Btt 

.Tnponya haberdar edildi rol dı.ı!ıo. bugundcn öyledir. Fakat giriştiği 
müzakereler akim kalırsa, bunun daha mu

Tokyo 8 (A.A.) - İtalyanın Tokyo bü- esslr olmasır.:ı çalışacaktır. 
yük elçisi, hane.ye nazırı Hirota ile U • ıEko dö Parh de şöyle yazıyor: 
zun bir görüşmede bulun'lluştur. Fransa, irıgmere ve onlnrla beraber o ~ 

Asahi gazetesinin bildirdiğine göre, bu lanlann har~ketlerl: İşte hakiki kollektl.t 
goı üşme €snasındn Uzalı:ıprk işleri ko· emniyet, işte havnli olmıyan l\:meuı:r Cemi-

nuşulmamış, yalnız talyar. buyuk elçısı ve Fransa. t:ıarruza kurban gidebileceklerin 1 . .. . · ı yeti. Şurası mu!ı.ı.kkak ki bugun Ingııtere 

Hirotnyı yakında başlıyacnk olan İngi- davasını ele almış buluquyorlnr. Fnknt Hlt
liz - İtalyan müzakereler.nden haberdnr terci Almany.ının bir •Mlttel Europa:rı kur ... 
etmiştir. malt lstcdlğ! Avrupada önüne bir scd çck:ll-

G:ızetelerin mütalealan mtyecek midir? .chamberlaln bu nokta.da 
L d 8 (A A ) 1 'li Al .. susuyor. Anr:ık Inglltere bugün her sahada 

on ıa. · · - nı;ı z • ~an mu- muazzam gayretler s:ırfediyorsıı, bu Alman-
uıkcrelcnnden bahseden Deylı Herald yayı Avnıpa üzerinde Hegemonyasını tesis 
dıyor ki: etmekte ve İtalyayı d:ı Akdeniz ve Afrika • 

Haber aldığımıza göre yarın Londraya daki statükoyu altüst eylemekte serbest bı • 
gclect·k olan Alman hariciye nazın Von rakmak için dei°;lldir. Blze kalırsa Lord Ha • 
Ribbentrop. her zamand:ırJ z yadc itilaf· ıırn1ts•ın taklb ettiği usul belki de sulhu te

mhı hususur.da en iyi yol değildir. Fakat in-
giriz davranacaktır. Müstemlekeler me- gllL:?renin her şeyden elini çekmiş olduğu 
seles;ni ilk safta mevzuu bahsedecek ve da iddia edl!emez. 

Sovyet Rusyadal<. mu eme saf aları 
( Bcıştarafı ı inci sayfada) f dı~ını dR llAve etmlşUr. Mantzcv bu sureUe 

r.in 7 nci parti kongresi tarnfından tasdi- Buharln ln tedhtşci. suikast ramerııe lşblrll. 
• . . ğ1 yapnıadıl;ını bilakis onlann bu suikastı 

kınden sonra bır ısyan hazırlnmak, Le- teşebbüslerinin hedeflerinden birini de ken· 
nin, Staıin ve Sferdlov'u tevkı! etmek ve dlsinln teşkil eylediği tarzındaki ifadelerini 
yc:r bır hükiime~ kurmnyı düşünmeğe cerhelml.ş bulunmakto.dır. 
başladınını bild 'rmiş fabt Lenin'i kat· Buharln, bundan sonra, 1918 de Lenin'in 
le:tmı>n~n hiçbir zam~n mevzuu bahsol- tevkif planların• ilk olarak Troçklnin llerl 

. .. .. .. atmış bıılunduğunu bildirmiştir. 
madığını ilerı surmuştur. Celsenin sonunda müddeiumumi, sabık 

Bunun üzerine müddeiumumi isticva- dahiliye halk komiseri Yagoda'nın teşviklle 
bın bir müddet için kesilmesini taleb e· doktor Pletnev. Levin, K::ı.zakov ve Vinogra
dcrek Gorki'nin tababet vasıtasile katli dov tarafından Gorkl, oğlu Peşkov, sabık 
hakkında doktor Betostols1:i tarafından dah111ye komiser! MenJlnskl ve sabık dev -

Jet planı dairesi relsl Kuyblşev'in tababet 
yapılan bir beyanatı okumuştur. Buha· 
rmin suç nrkadaşları ols't doktor Levin 
ve Pletnev tarafından yapılan bu cina· 
yet; hakkında, doktor Betoc;tolski diyor 
ki: 

cGorki'yi ölümünden pek az zaman ev
vel ziyaret ettim ve Levin'in hasta üze
rinde ya çok fazla dozlu veyahud yerin· 
de olmıyan muhtelif enjeksiyonlar yap
makta olduğunu müşahede ettim.• 

Adet veçhile, muhakemenin sant 15 
den 18 e kadar tatilinden sonra, yeniden 
Duharinin ısticvabına devam olunmuş

tur. B.ıharin, Lenini katJe:tmek niyetin
dt• bulunduğunu reddetmiş ve Brestli· 
tovsk muahedesinin akdini müteakip Al· 
manyanm 1.foskova büyük elçisi Mirhabı 
katleden sosyal ihtilalci grupu ile fikir 
beraberliğinde bulunduğunu da kabul et· 
memiştir. 

Bir ~ahidin söyledikleri 
Şahi1 sı!atlle dinlenen Sol Sosyal 1ht1 -

l!ılci grupu merkez! komitesi sabık mühlm A
zasından Kamkov sol cenah komünistleri -
nln ve Bubarin'ln lhtlllll ve Lenln'in katli 
projelerinden haberdar bulunduklannı söy
lemiştir. 

Bunrtnn sonra dinlenen Mantzev 1918 de 
Lenln'l tabanca ile yaralıyan ve b1l!Uıare i
dam edilen Fanni Kaplan'ın yalnız sosyal
ihtllfllcl part1slnln merkez servislerinin de -
ğll fakat aynı zamanda ııol cenah komü -
nlstıerlle Buharin'ln talimatı üzerine hare
ket etmiş bulunduğunu blldlrmlştlr. 

Mant.7.ev, aynl zamanda, bir Anarşist tara 
tından komünist partisi Moskova mmtakB 
komıtesıntn Leontıevskl sokağındaki bina -
sınıı atılan bombanın, ancak tesadüfen ora
da bulunan Buharln'e karşı atılmış olma -

yolile katledilmelerini tedldk eyllyecek olan 
beş asker doktorn sorulacak sualleri oku • 
muit.ur. Bu eksperler, Gorki, Menjinskl ~ 
Kuybişev hakkında tatbik olunan tedavi u
sulunun ölüme sebeb olup olmıyacağmı vc
yahud öiümü ç~buklaştırıp çabuklaştırını • 
yncağını tedklk edeceklerdir. 

Celseye gr.ce saat 11 de nihayet veril ' 
mtştlr. 

(A.A.) 
Doktor ne diyor? 

Moskova 8 (AA.) - Levln Oorki'yl e ~O· 
cuklanııı sevdiğini ve Yagodanın emirlerini 
korku ııe it:ınt etm~ bulunduğunu b1ldlr -
miş ve Oork! 24 saatte 40 tane k.nmfrl en .. 
je"kslyon ne normal bir adam için zararsız 
ve faknt verem olan Gorkl için zararlı mlk
darda Striknin, Kafein ve Dljltalln enjek • 
slyon yaptığını soylemiştlr. 

Diğer to.rnftnn Levln, Letnef Ue mutabık 
olarak, Pletnef de bunu itiraf etmiştir. Zayıf 
bir h!>.lde olan Gorkinin her türlu ihtiyat -
sızlıklar yapmasmn müsaid bulunmasına 
müsaade etmekte idi. 

Diinl..-ü muhakeme 
Moskova 8 (A.A.) - Troçklstlerin 'e sağ

ların bug{inkü muhakemesinde Gepeunun 
eski relsl Yngodn selefi Menjlnskl ile Gorki
nln o~lu Peçkof'un katıl için emir verdiği • 
nl lt.lraf etmiştir. 

İstıcvab edilen Dr. Kazakof, Lcvin ile 
Yagodanın, kendisine Menjinsldnin öhımu
nü tesri için tallmat verdiklerini tekid et .. 
mtş•ır. 

iUrafiar 
Moskova s (A.A.> - TroçklsUerin muha

kemesinde, Y-agoda Menjinskl lle Oorklnln 
oğlunvn katmerini kendisinin tertlb ettiği
ni ltlraf etmi' ve fakat bu iki cinayetin giz. 
ll celsede muhakeme edllmcslnl istcınlştlr. 

.Müddclumum1 bu talebe itiraz etmemistlr. 
Yngoda bu itirafı kendi sekreter! Bula -

nodfun ltadesinden sonra yapmıştır. 
-<ı.131 c çıkardı: Bu, bir .. Son Posta> - Siz, e ı, san 
~iltdı r.;:;ci ~ay fasında benım bir resmim gazeteye teşekkür edin. Çünkü bu gaze- yapacak cFnbrikalar satış mağazası ve u·· nl it R kt•• ı .. . 
"ll'r). 1~1 UdürHn açtığı sayfalarda, altları te sizi kurtarmak için, çok. çalıştı. kooperatifi, kurulması fikri ileri sürül· vers e e or uğun e : 
~tlltı. Skalemle çizilmiş yazılar gözüme Fakat bu teşekkür vazjfesini yapar· mektedir. Bu takdirde ikınci ve üçüncü 379965 lira 88 kuruş bedeli keşifli birinci Şirürji Kliniğinin kapalı zarfla tnlıb 

'A.:nnonra birrien ve gayri ihtiyari: ketı, onlara bizden bir fenalık görmedi· ellerin çok zam yapmalannm önü alma· çıkmıyan inşaatının pazarlıkla ihalesi kararlaştırılrıştır. İsteklilerin 14/3/938 
~ e ... diye haykırdım. ğinizi ı;öylenıeyi de unutmayın!.. cağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Pazartesi günü saat 10 da pazarlık için komisyonda bulunmaları. cllOh 
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