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Fransada buhran [Yahudiler, kendilerine 
~----------------------------------------------------

yeniden ba'-gösterdi 
• 

Mali proje parlô.mentoda büyük 
bir fırtına kopardı, meb'uslar: 

'' KalırolsunYalıudiler,,dige bağırdılar 
Parlamento geee yansına doğru tekrar toplandı, Başvekil Blum beyanabnda 

milli bir kabine kurulmasına taraftar olduğunu söyledi · 

Fransız meclUinin son toplatıtılannd a.n birinde Blum izahat verirken 

h Parıs ~ (Hugusi) - Başvekil Blumun mebusan meclisi, emsaline az tesadüf edf
nı:~rlndıgı mali projeleri müzakere et- len gürültülü hadiselere sahne olmuştur. 
c:- uzere öğleden sonra ~oplanmış olan (Devamı 11 inci sayfadcs) 

............................ _, __ --·-···-···----
r 

Vergilerde 
tenzilat . 

Başvekil ve Maliye Vekili 
Parti gru punda izahat 

verdiler 
Ankara 5 - C. H. P. B. M. M. gru

pu bugün 5/4/938 Antalya saylavı Dr. 
Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı. 

Maliye Vekili Fuad Ağrah müvaze
ne vergisinde yapıl~cak tenzilata dair 
hükumetçe düşünülen proje üzerinde 
izahat verdi. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

yurt olarak Madaqaskar 
adasını istiyorlar! 

Filistin işinin yilrilmediği lıanaati Yahudiler 
arasında umumileşti, Cenevredeki Yahudi 
teşkilatı Madagaslıarın Yahudilere verllme•I 

için calışmıya başladı 

Madagaskardan bır manzara 

Budıı))e1te, s Nisan ri bu propagandalara aid matbu klğıd--
Nihayet, nasyonal sosyalizm ve Yahu- larla doluyor. Bu meseleler etrafında 

di meseleleri bizde de aldı yürüdü. Hü· mecliste hararetli münakaşalar oluyor, 
kılrnetln bu istikametten gelen bütün tektUk gazeteler bu bahse yanaşıyorlar. 
propagandaları gayet sıkı kontrol etme. Ruhlarda huzursuzluk vardır. Bilhassa 
sine rağmen, Budapeşte sokakları gecele- (Devamı 7 inci sayfada) 

Frankocular Akdenizl görüyorlar 

ltalya ve İngiltereniıi PröiBSÖr·-Pttai;ıil. Barbsellondun th~.hkl!yestine 
mütekabil teahhüdleri k f aş an ı, u ume . 

Habeşistan i'e .. . 1 .
1
. __ on ~:r~nsı . Valansiya'ya naklediliyor 

h 1 mucavır ngı ız toprakları arasında ............. 
ududu tayin etmek için bir komisyon teşkil olunacak 

İn~~dra~: {1kan De~li Ekspres gazetesi nunusani ayında her iki devlet birbirle
yen~ z • a yan mUzak~resl hakkında ,rlne müdafaa planlanna dair malfurıat 
re malCım~t vermektedır. Gazeteye gö- verecek; fakat her iki devlet te öz ü1ke-

arğıda.~ı no~talar hakkında anlaşma lerinı tahkim etmek hususunda serbest 
yapı ma~ uzeredır: kalacaklardır. 
ti.Akdcnızdc: tn.giltere İtalyanın chaya. Filistinde: Herhangi bir hükOmet te-

m nfaaUerinı, İtalya da İngllterenin beddülünde İtalyanın hakları muhafa1a 
cCSab menfa ti . . 
.,, a ennı tanıyacaktır. Ka- edilecektir. (Devamı 11 inci sayfada) 

Emekli Türk Generalleri yarınki dünya 
harbini "Son Posta" ya anlatıyorlar 

Yeni bir umumi harb 
bugün neden patlamıyor? 

(Emekli General Mustafa Hilmi Altmokun düşünceleri] 
ok7rr: kH General Mustafa Hilmi Altın-

kc lier~es gibi ben de siyasi vaziyetteki 
k ~n keşı görüyorum, dedi. Fakat bu 
CŞmckcşin hemen muharebeyi doğura -

cagını za b" . nnetmiyorum. Neden derseniz, 
Autuu milletler savaştan yılmıştır. Hele 
v~upada kolay kolay harholmaz. 
G(.>ıek ç· t h b ın • Japon ve gerekse spanya 

aı lerl, tesirleri ile beynelmilel mahl • 
Yet aı d h . . sa . en arblerden değıldır. Bilhas • 
~ Panyadaki dahili harb iki milleti 

ınu • 
r m ım vazıyete getirecek bir netice ve-

lier şeyden evvel şunu bilmeli • 
Yız k bug. k.. • 
pıl un u silahların tesiri savaş ka-
boı rına takılan, fakat anahtarları kay • 

b rer kilid gtbidir! 

Balkan Matbuat 
konferansı 

Rumen heyetinde eski 
Osmanlı nazırlanndan 

biri de dahil bulunuyor 
Uçüncil Balkan 

matbuat konfernn .. 

sına iştirak edecek 
olan Rumen mes
lekdaşlarımız dün 

fstanbulıı gelecek· 
lerl:en, seyahatle
rini tehir etmişler 
ve buraya. anCAk 
perşembe günü öğ .. 
leden evvel v5sıJ 
olacaklarını bildlr
mişlerdir. 

d .ı:. luhterem General bunların kırıl - Rumen heyetlno, 
ı" ı f ' B 

ispanyada son vaziyeti gösterir Juıritcı 

izmirde genç kızlar askerlik dersine 
büyük alaka gösteriyorlar 

Kız kollejinde hususi kostümler giyen talebeye hava 
müdafaa tatbikatı yapbnldı 

iki 
1 1 

arzedcrsck, A vrupanı.1 ne suretle eski Osmanlı ayan ay Nikola Batsarya 
hulul ~ ıasun partiye ayrılması ihtımall azalığında ve bir aralık ta nafıa nazırlı· · 

_ 111~f unu düşünüyorsunuz? ğında bulunmuı olan Bay Nikola Batsar- Ha.va. müdafaa. tatbikatını gören 1zmirli genç kızlar ders esnasında 

Yanların Almanlardan kat'ıyyen ya da dahildir. 
(Devamı 11 inci sayfada) Emekli General MmtaJtı Hilmi AltıMk (Devamı U V&d aayfada. 

İzmir (Hususi) - Kız kollejinde, as-ı mijUr. Buranın bütün mt!ktcblerinde kız. 
kerlije hazırlık ders!nde tatbikata seçil· (Devamı 3 üncü aayfacl.4) 



2 Sav.fa 
c: 

r 
Her gün 

Yavaş yavaş 
llerliyen hakikat 

- Yazan: Muhittin Birgen 

,(E:! on günlerde Suriye hariciye 

;;;;;JJ ve dahiliye veziri Sadullah 

Cabiri Halebde dahili ve harici siyasete 
dair büyük bir nutuk söylcdı. Bu nutuk 
esnasında bir aralık Türkiye ile Suriye 
arasındaki münasebetlerde;ı de bahsetti. 
Suriye gazetelerinde okuduğuma göre, 
Bay Sadullah Cabiri bu münasebetleri 
izah ederken şöyle söylemiştır: 

cBu büyük komşumuı.la olan münase
bet.c timiz günden güne salah bulmakta
dır. Anlaşıldığına göre Türkiye, Suriye
nin istiklaline samımi surette taraftar
dır.> 

Bu sözler, bir hakikatin, ne kadar bü
yük tezvırlere çarparsa çarpsın, nihayet 
muzaffer olacağını göst<?rcn delillerden 
birini teşkil etse gerektir; çünkü ayni 
SurıyC'nin ayni veziri, bundan bır hayli 
zaman evvel. Hatay münaka~aları esna
sında Ş::ımda nutuklar söylerken bjsbü
tün başka bir dil kullanıyor ve Türkiye
ye yıldırımlar yağdırıyordu. Bugün bu
nun tamamen aksıni görüyoruz; Sadul
lah Bey Cabirl, Türkiyenın Suriye istik
laline samimi surette taraftar bulundu
ğuna kanaat getirmiş, bu kanaatini yük
sek sesle vatandaşlarına bildiriyor. 

* Her fırsat düşüşte biz de bu hakikati 
böylece anlatmaya çalışıyoruz. Suriyenin 
istıklfil hayatına kavuşmasını istemekte, 
Türkiye belki de Suriyeden fazla mütte
hiddir ve bu sözümüzde mübalağa da 
yoktur. Zira, Suriyede Suriycnin istikla
line taraftar olmıyan «satılmışları. bulu
nabilir, fakat, Türkiyede bu unsur yok
tur. Müstemleke nizamının girdiği bir 
memlekette fesad ve tezvir bulunmama
sı imkanı olamaz. Müstcmlekcciliğın ana 
prensiplerinden biri de girdiği yerde bir 
takım vicdanları para ile satın almak ve 
müstemlekecinin davasını, o memleketin 
kendi adamlarına müdafaa ettirmektir. 
Suriyede de bunlardan bir hayli insan 
bulunabilir. Fakat, Türkiyede bu unsur 
bulunmadığı için her milletin istiklalıne 
hürmet prensipile hareket eden Türk hü
kfımetinin siyaseti etrafında bütün Tür
kiye, bütün kalbile birleşmiştir. Şam hü
kumeti uzun zaman bu hak~kati anlama
dı ve Fransa müstemlekecilerinin ·telkin
leri altında yanlış bir görüşle yanlış bir 
yoldan gitti. Şimdi bunun anlaşılmakta 
olduğunu görmek bizi ne kadar memnun 
etse azdır. 

* Türkiyenin Suriyeyi rnüstak·il görmek 
hususundaki bu ittıhadı birçok sebeb~c
rin bir araya gelmesi neticesid:r. Sırası 

düşmüşken bunların en mühimleri!ıi sa
yalım. 

Evvela, Türkiye bizzat istıklalini mü
dafaa için büyük mücadeleler yapmış, 

kan ve para itibarile büyük fedaktırlıx
lara katlanmış bir memlekettir. Bunun 
için, Türk milleti, nerede istiklali için 
canla başla uğraşan bir millet görürse, 
kalben onun taraf tnn o hır. 

Saniyen, Suriye ile Türkiye arasında
ki hissi münasebetler çok eski ve ~ok de
rındir. Daha düne kadar Şiımı Şerif diye 
yadettiğimiz bir şehirde Türk bayrağın
dan sonra hakim olacak yegtine bayrak 
ancak Suriyenin bayrağı olabilir; Türk 
orada Suriyeye ecnebi olan bir bay:ağm 
hüküm sürmesine, hissen, bir türlü razı 
olamaz. Ehli Salip devrinde, Türklerin 
seve seve müdafaasını deruhte ettikleri 
bu Şamı Şerifin yirminci asırda bır ec
nebi hakimiyeti altında yaşaması, Türk
lerin görmeğe tahammül ederniyecekleri 
bir faciadır. 

Salisen, ortada bir de hesab meselesi 
vardır. Müstakil bir Suriye Türkiyeye 
karşı ancak dost olabilir. Bu, onun için 
tarihen mukadder ve varlığının muhafa
zası bakımından zaruri olan yegane siya
settir. Buna mukabil bizim de dosta ihti
yacımız vardır. Bu dostlukları, Suriye 

gibi, Irak gibi, Filistin ve Hicaz gibi Tür
kiyenin en tabit dostlar arasında aramak 
la7Jm geldiğini takdir edecek kadar tec· 
rübc ve akıl sahibi bulunuyor. 
Şu halde, Türkiye Suriyenin ancak is

tiklfilini ister, çünkü onu."l istiklali de
mek Türkiyenin hayat emniyeti ıiste

minde yeni bir kale demek olur. 

* 
'Omid ederim ki Suriyeli devlet adamı, 

bu sözlerimize «ya Hatay meseiesi?> tar
zında bir tereddüd ve istilham ile muka-

SON' POSTA 

Resimli Makale: X Dag sana gelmez. X 

Nisan 6 

r -
Sözün Kısası 

Zamana göre 
Terbiye telakkisi 

E. Talu 
eçenlerde bir gün yolum Ça."Tl· 
lıcaya düştü. Çocukluğumun 

bir kısım revnaklı günlerine sahne olan 
bu yeri bir kere daha ziyaret etmek gö:ı'" 
lüme pek hoş geldi Tophaneli oğlundan 
Kısıklıya kadar, tavaf eder gibi ağır a• 
dımlarla, yaya yürüdüm. Bir ara, Beledi• 
ye bahçesinin önüne geldim. Bu noktada. 
bir yığın hatıratın hücumuna maruz kal" 
dım. Babamın gençlik çağı kısmer. bura· 
da geçmişti. Bu bahçeye nazır bir evde 
oturduğumuzu, akşamları lfilamla bıı 
bahçeye gezıneğe geldiğimi lıatırladım.,J 

Bir de, Abdülhak Hamidin, ölümündeıt 
bir yıl ~vvel, babama nid hikaye eylemı~ 
olduğu bir fıkra aklıma geldi. Hamid,'1 
anlathğı şu idi: 

Bağdaş kurup oturarak: bir şeyi öğrenmeye çalışmıyarak 
«muvaffakiyeh in kendi ayaklarına gelmesini bekEvenlcr 
olduğu gibi, çah~qp hazırlanmadan muvaffakiyr;ti.n ar

0

kasın
da koşanlar da vardır. Her iki kısım insanlat'ln akıbeti de 
mutlak ve kat'i bir hüsrandır. 

Dağ insanın aya~n_a gel~~z~ insan dağın nyağına gider, 
derler. Bu ı:talar sozunde buyuk bir felsefe gizlidir: İnsan 
muvaffakiyeti oturduğu yerden kazanamaz, muhakkak su
rette çalışması, ve el koyduğu şeyi başarmak için de kendı
sıne uygun sahayı seçmesi lazımdır. 

- Recaizade o tarihlerde Çamlıcada o• 
turuyordu. Belediye bahçesi de, henül 
açılmıştı. O zaman burası, bizde Avnı• 

pai tarzda açılan ilk umumi bahçe idı .. 
Bu bahçe ile karşı karşıya oturan Mı• 

sırlı Mustafa Fadıl Paşa, bu garb manza· 
rasına her nedense biraz şarklılık karJ~· 
tırmak merakına düştü. Bahçenin büfe• 
sini tutan adamı çağırttı ve, vereceği 
meşrubata mukabil hiç kimseden zinhar 
para almamasını tembih ettL Böylece. 
Karun kadar zengin olan ve kibar geçi• 
nen Mısırlı paşa halka cömerdlik göst~ 
riyor, asaletinin icabını (!) yerine geti• 
riyordu. 

( ARASDNDA " J 
Kafasından sesler 
intişar eden çocuk 

Dok.torlar, resmini gördüğünüz bu 13 
yaşındaki çocuğun başından gelen «Tik

Takı. seslerinin mahiyetini anlıyama

maktadırlar. Çocuğun başının içinde san
ki bir saat varmıı gibi, muntazaman du

yulan sesler, yirmi adımdan işitilmek
tedir. 

·----------------
bele etrniyecek kadar geniş bir siyaset 
anlayışına sahibdir. O meselede biz Sü
riye ile değil, Fransa müstemlekeciliği 

ile mücadele ediyoruz. Hatta, daha baş
ka bir görüşle, Hatay meselesi, 919 da 
başlıyan Türkiye istiklfıl mücadelesinin 
bir devamından ibarettir. Biz o mesele
de Suriyenin ne hududlarına dokundu
ğumuza, ne de isüklaline el sürdüğümü
ze kani değiliz. Suriyenin dünkü ve bu
günkü hududu - hfilA, bugün! - Suriyenin 
hududu değil, belki de Fransanın bır 

müstemleke mıntakasının hudududur. 
Biz Hatayı, bir müstemleke hududu için
de bırakmıya razı olamazdtk. Bugün bu 
işi bir an evvel halledip bitirmek istiyor
sak yarın tamamen müstakil olduğu z:ı
man, Suriye He hududlarımız arasında 

bir tearuz ve ihtilaf sahası bulunmama
sını arzu ettiğimizdendir. Bay Cabirinin 
bunu iyi anlıyacak kadar geniş bir !>iya
set görüşüne sahih olmadığını farzettire
t:ek ortada bir sebcb yoktur. 

Çok şükür, şimdi hakikat yürüyor. Bii
tün tezvir ve fesad dikenleri ile dolu olan 
bir yolda, hakikatin bir sene içinde bu 
kadar yol almış olması bizi memnun eder 
ve kalblere ümid verir. 

Muhittin Birgcr. 

/" HERGüN BiR FIKRA *I 
Yirmi tane var 

Bir muharrir bir fabrikam gezme
ye git:mi§ti. Erteri gün, fabrikada gor
düğü bir makinenin şeklini ve nasıl 
çall§tığını anıatan bir yazı yazdı. Da
ha ertesi günü gene bi1' yazı yazdı, fa· 
kat bu ikinci yazı, birinc.j yazdığının 
tamamile ayni idi. Muha'1Tire aordu
lar: 

- Bu, dün 11azdığın yazının ayı;i 
değil mi? 

- Ôyle ama dünkü yazd,ğım orada 
gördüğüm makinelerin snğdan birin
cisine aiddi. Bu onun yanmddki ma

ikineye aid .. da1ıa böyle on sekız yazı 
vere~eğim, çünJ..."il fa~'ikada bu model 
makınelerden tam yirmi tane var. ·---- . Bir Amerihalı sevda 
Mütehassısının 
Sözleri 
Her kadına yakışacak elbise renginin 

tayininde Nevyorkta büyük şöhret bu! • 
muş mütehassıs bir kadın vardır. İsmi 
Madam Edit Reus olan bu muteha~sıs, bir 
kadına bakar bakmaz intihab etmesi icab 
eden rengi hemen seçmeğe muktedir ol -
maktadır. Bu kadını istihdam eden ka • 
dın kumaşları satan büyük bir nıüessese, 
onun yüzünden diğerlerile kıyas edile • 
rniyecek derecede fazla iş yapmaktadır. 

Bunun hakiki sebebi, Edit madamlar 
ve matmazellerin yalnız şık görünmek 
için seçecekleri renkleri tavsıye etmekle 
kalmayıp elbisesinin rengini esas tutarak 
sevda işleri için de müşterfıerinc öğüd • 
lerde bulunmasıdır. Madam Eclit renkle
rin kuvvetli cinsi denilen erkekler üze • 
rinde türlü türlü heyecan ve intiba bı • 
raktığına kaildir. Bu zeki kadının bil • 
kümleri, büyük sinir doktorlarının ti • 
rnarhanelerde yapbklan tecrübelere is • 
tinad etmektedir. Mavi renıt manyakları 
bile teskin etmekte imiş. San renk bun
lara neş'e vermekte imi_ş. Mndam Edit: 

- Deli ne demektir? diye soruyor. Dü
şündüklerini saklıynmıyanlar, savlet ve 
hamlelerini zaptedemiyenler delidir. De
liler üzerinde tesir yapan renkler, ayni 
tesirleri akıUı erkekler üzerinde de ya • 
par, diyor. Alınan neticeye göre Madam 
Edit bu kanaatlerinde aldanmamıştır. 

Çünkü şimdiye kadar öğiltlccUği kadın -
lar hem çabuk evlenmişler, hem de bü
tün sevda i~lcrinde muvaffak olmuşlar • 
mış! 

Torpil taşıyan lngiliz 
17arb tayyareleri 

Bu emirden bihaber bulunan genç Re .. 
caizade, bir gün oraya birkaç arkadaşiJe 
gitmiş bulundu. Oturup birer limonats 
içüler. 
Kalkacakları sırada, Ekrem Bey kah• 

veciyi çağırdı, ve hesab görmek istedL 
Kahveci: cHesab görülmüştür!• cevabını 
verince, Ekrem Bey sordu: 

- Hesab görüldü mü? Kim gördü? 
- Efendim! Fadıl Paşa hazretleri c• 

:mir verdiler. Burada içilen şeylerin pa• 
ralarını kendileri tesviye buyuruyorlar. 

Üstadın tepesi attı: 
- Nasıl olur? Fadıl Paşa benim arka• 

daşlanma ikram ettiğim limonatanın pa• 
rasını ne hak ve salahiyetle öder! 

Diye bağırdı ve hazırladığı parayı kah· 

İngiltere sil8hlanıyor. yeni silahlan _ vecinin tezgahına fır la tıp, çıktı. 
ma büdcesinin hava kısmına da büyük O vakit, Ekrem Beyi herkes ayıbladı. 
bir pay ayırmıştır. Resimde havadan tor- - Bu kadar terbiyeli adam, bu terbi· 
pil atan yeni İngiliz ağır bomba tayya • yesizliği nasıl irtikab etti? dediler .. 
relerini görüyorsunuz. Bu torpiller, isa- Ve koca Hmrud, başını sallıyarak ilave 
bet ettikleri yerlerde çok büyük tahri • etmişti: 
bat vücude getirmektedir. - Halbuki Ekrem bu hareketiie kendi ' haysiyetini her şeyden ne türlü üstüzı 

Kayak sporunun temin 
ettiti varidat 

tuttuğunu daha o yaşta göstermiş olu· 
yordu. Ve keşki, o zamanın insanları, 

garb tarzında bir belediye parkı yapacnk 
Kayak sporu, her &ene Amerika fab _ yerde, garblılar gibi düşünmeyi ve ter" 

rikalarına 2,000,000 dolar b&sılat vermek- biye telakkilerini doğrultmak külfet;ne 
tedir. Hava müsaid olduğu günler buzlu katlanmayı, daha o vakitten öğrenmi~ 
sahalara yayılan Amerikalı kayakçıla • olsalardı1 
nn mikdarı bir milyonu bıılmaktadır. Büyük Hamidin bu sözlerine bir şcY 
Bunlar elbiseleri için 6 mılyon, ve diğer ilave edecek değilim. Her şey gib:, ter· 
hususi teferrüatı için de 3 milyon dolar biye telakkisi de zamana göre değişiyor. 
sarfetrnektedirler, .kayakçılann dağlara Onun, inkılablann dışında kalmasını is
gitmek için 3 milyon, istasyonlarda gene temeğe ne hakkımız var? 

• 

3 milyon, yardım teşkilatlarına 5 mil • 
yon, muhtelif mekteblerde kayakçılık öğ· 
renmek için de 500 bin dolar sarfettikleri 
_hesab edilmiştir. Fabrikalar için skiden 
daha ziyade varldat temin eden her han .,_ • .a ___ ,_,__ 

gi bir spor olmadığı büyük bir kauçuk ----·-----
fabrikasının senelik bilançosunda zikre- Fransa Viyanaya 
dilrnektedir. bir başkonsolos 

Yüz çocuklu kral vefat etti 
ömründe bir kere olarak garb dünya

sına, o da geçen sene seyahat eden Ma • 
laya adalan kralı Alaeddin Süleyman 
Şah 73 yaşında olduğu halde ölmüştür. 
Şahın 100 çocuğu olmuştur. Bunlar -

dan 46 sı sağdır. Yeni sultan, Raja Nuda 
40 yaşlarındadır ve Cambridge ün:versı
tesi mezunudur. 

tayin ediyor 
Berlin 5 (A.A.) - Berlindeki Fransıı 

büyük elçisi, 2 nisan tarihli nota He Viya· 
naya bir başkonsolos tayini için muvnfa• 
kat istemiştir. 

1.=a • ·- ·--

TAKViM 
NİSAN 

kuını ac.ı:ı Arabi •cao r 
İSTER 1NAN, 

r 

iSTER İNANMA! 6 1.s.ıı l3ö4 -Mart -Kaaıııa Resml ııane 

Meslekda§Ullız Yaşar Nabi Ulus arkadaşımızcia şu cümleyi yatımızda münekkid yoktur, olamazdı, olmaması da daha 
yazmıştı: hayırlıdır. 

- Hiç kimsenin gücenmiyeceğinden emin olatak söyliye- Biz Her iki ır.eslekdaşımızda bu hükmü vermek için ısti-
biliriz: San'&t hayatımız rnüneklddden mahrumdur. ~ad ettikleri sebebleri sayacak değiliz. Yalnız §UDU söyliyc-

- Yaşar Nabinfn bu fıkrasını okuyan meslekdaşımız Nu- lım: San'at ha!atımızda münekkid olmadığını, olamıyacağı-
nıllah Ataç ta bu hukme şu rnütaleayı ekledi: • nı, olmasına !uzum da bulunmadığını söyliyen meslekdaşı-

- Bu söz bence de doğrudur. Fakat ben Yaşar Nabinin mız Nurullah Atac'ın bütün hayatında y zd ğı ı "k~ t d ı· ed . . a ı yazı arm nıs-
şı aye e asına ı ıraz eceğım ve dıyeceğim ki, san'at ha- fından fazlası tenkid yazılandır. 
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Varşov~. Prag ve Bükreş elçileri Pariste toplandılar. 
Çekos:ovakya meselesi görüşülüyor 

SON POSTA 

Bir Japon 
Teşebhüsüne 
Rusyanın cevabı 

Kurun - Asım Us milli ekonomiyi makale 
mevzuu yapmıştır. İş bnnknsı kongrcslnde 
beynelmllel ekonomik vaziyetin tahlıl cdiU
şlnJ çok isabeut bulmakta ve mıııl ckonoml
mlZ" hakkında da şu satırlan yazmnkcJdır: 

- a Mllli ekonomi sistemimiz snııaylleş-

--- - - - -

E 
lngilterenin hazırlık/an 

Yazan: Selim Rııı:-ıp Emeç 

Moskova 5 (A.A.) - «Tas ajansı b,"dlrl - mc ve imar plfUılnnm mal ile ödemek, son- M illetler arası münasebetlerin 
yor:ı. Japon sefiri Litvinohı ziyaret etmiş - ra yeraltı serveUerlnl işletmek esasına da-
tlr. Sefir, Japon kıt'alarının p.eçende Çin yanmaktadır. D!ğer taraftan memleket da- hergün bir parça daha nazik
cepheslnde düşürülen blr Sovyet tayyare - hillnde domlryol 1 şebJkelerınde yı:,pılıın leştiği şu sıralarda İngiliz. devlet adnm
slnde blr Sovyet pllotunu esir ett.iklerlnl bil- nakllya.t ücretlerinin ucuzla•Jlmı'! olmn.sı, larmın mütemadiyen tekmrladıkları şey, 

I>arts 5 (A.A.) - Pol Bonkur bugün hu -, dl huıludlarına takılmış bulunan Yu:;os.lav - dlrmlşLir. Tayynreci bundn:ı evvel Sovyet nihayet devlet inhisarına tabı cian, yahud 
susı t.Urette Parlse davet ettiği Fransanın yada da müdafa.n mekanizması harekete servlslerlnde bulunmuş olduğunu itiraf et - devlet kontrolu nltmdn bulunan blr çek mal- sulha bağlılık ve bu bağlılığı Jfnde eder· 
roskova, Varşova, Prag ve Buk.reş elçileri gelmekte gecikmly~cektir. w mlştlr. lnrın ı;ntış fiatıannm dilşfirulmec:i dolayıslle ken harbe hazırlanmak. 
le konuşacaktır. Bu konuşma esnasında An- mı;er taraftan Isvlçre ve v:tık:ın da du- Sellr Moskova hük~metlni hu•us! blr dahUl pazarın genişlemesi iş hacmlılin bU- Bu yolda milyarlar sarfeden İngiltere-

§lusd n sonra Orta Avrupada hasıl olan va- şünmeğe başlamıştır. Vf! blzzn., Mussollnl - , il • t lt k b hii.diseden c'ola _ yürnesme hizmet etmektedir. 
tlyet ıle Çekoslovakya meselesinden bahse - nin de Chamberlntn lle anlaşmak hususunda mes u ye a ınn so an u. 

1 
• nin düne nisbetle bugün havacılığı pek 

dllecektır. gösterdiği istical bir tesadüf eseri dei'tlldlr. yı teessunerlnl beyan ctmışt r. - çok terakki etmiş, kara ordusu bariz biı 
Purıs 5 (AA Tehlike ve znruretlcr, Milletler Cemiyeti- Litv-inof, cevaben, Sovyetler Birliğinin Çi- umhurlyet - Nadir Nadi bugunkfi baş . " . 

zükmeğe ba 1~ ~ - Gazeteler, Avrupadn g~: nin bütün gayretlerine rağmen, t:ıh:ıkkuk et ne yapılan sllA.h satıştan hu~u. un~a hukuku makalede şehrimizde toplano.cnk o!nn mnt- s~rette k~v\·~tlenmış, donanması mudhış 
Ylik bir dik:ni n kalkınma ~lfı.metlerlne bu tiremedttt birllğl yaratablllr. Bir teşekkü -1 düvel kaidelerini tatbik ettiı;lnl soylemlş ve buat ve ekonomi konferanslarından bahs ve hır hızla ılerıye adım atmıştır. Bu arada 

P t1 P atfetmektedir. Hin kurulması pek Alft. mümkilndür. Faknt 1 bir çok memleketıcrln, Japonyayn o"duğu gi- delegelere mesailerinde muvaffakiyet te -ı İngilterenin, bilhassa imparatorluk yol. 
retınct" h ariı zien. bu sab:ıh haricıyc :ıeztı - böyle bir teşekkülü ancak İngiltere ve Fran- bi Çine de sllfıh verdlklerlni kaydetmiştir. menni etmektedir. 1 . t' . 1 .. de g t•ırdı·~ı· b'ıı e, nr ciye nazın lle Fransanın muh -

1 
arının emnıye ı ıç n vucu e 

6 
u mcr ez er nde ... , yas mu - . • ö üll"l eser var ır ı ır e u un n .. teıır nük"met k 1 1 ... si i " sa glbl lkl temele lstlnad ettiği Lakdlrdedlr Litvlnof bundan sonra, Japonyanın On ~ 1 d k' b' t sad"f.. 1 gı'ltere'l·e 

ınessıııeri a ki, mücsslr olabUlr.. sokaklarında çarpışan muht.eliı g n u e - d Emin Yalman bir facia •W• •• 
ker ı ı rnsında başlıy:ıcak: olnn müzn - İnglltermln noktal nazarı rin mensup oldukları hükumetler nezdinde Tan - Ahme ~ k 

1 1 
mal cttıgı bır toprak parçası, bugun, <>-

eA r nıevzuubahsederek d!yor ki: Londra 5 (AA) - Avam Karnanı.sında protestoda bulunmamış oldu~unu, çür.kü böy kahramanı serlevhasını koydu u ma n es n- nun, hayat ukdclerinden birim teşkil et· 
det\ v~s~uryanın Almanyaya llhllkındakl şld harlcıye müsteş~~ BuUer ~u sual tevclh o- le bir teşebbüste bulunmak tçln hukukl bir 1 de Avusturya başveklll Şuşnihgll~ ç~dı~:~:.- mektcdir. Bu hayat ukdesi Singap1Jrdur 
l e etı bidayette korku l!c knr~ık de - lunmuştur· esasa dayanmamış olduğunu llhe eyle - dnn bahs ve bu hadlscyl ta e ıe n kı . Jd b 

r n hır hayret uya d t F k t kıs bir · " Garbdan =rka rk şıma e:n cenu a ntüd n ırmış ı. a a a Avrupada yeni blr nnlaşmnzlığın önune mlştlr. ·-- -· • ' ... - ' 
ilk det sonra, Bitlerin yutma C:nlgası teh - geçmek lüzumu karşısında orta Avrupa lle ı· ·ı f yirmi beş kilometre uzunluğunda kaya. 
de ~:n~~;r~z bulunan blltun memleketler - Cenubu Şarkt Avrupası m~mleketıerlnde ge- Dz•yarbakır4a ngJ tere - ransa lık bir arazi parçasından ibaret olan bu 
rand~rdı a aa hareketi ve blr aksülô.mel u- rl kalan ekalllyet. meseleler!nl tedklk lçln R noktanın ticari ve askeri e.hemmiy~tinl 

Çek . mümkün olduğu kndar çabuk bir tarzda bir A .. k ve usya ı M 
tna . ·0~ovakya derhal gözlerini açtı. Ro - Tuna konferansının toplanmasını ~vlk e - f at ur ilk anlıyan adam ngilterenın alezya 
r k ns ... ı:e Macartstanda dıı bir korunma ha.- decek misiniz? müstemlekesi valisi Sir Rnffles olmuştur. 
e e i b:ış göstermışur. BuUer şu cevabı vermiştir: G •• •• Üç devlet arasında bir o zaman İngiltcrcye aid bulunmıyan hu hiy ~acar Naibi Horty, lstlklı\Un teyidi ma· 11fnglllz hüldimetl, çok karışık olan bu ll n U • 

; 
111

de bir nutuk st5ylemlştlr. meselelerin ehemrnlyeUnl tamamlle rntid - konferans akdi tekli. ı arazi parçasına İng'liz bayrağının ~ckil-
den omanya Kralı Karol, sarahaten Berlln - rlkdlr. Fakat, bugünkü şerait tahtında bu Diyarbakır 5 (AA.) - Ulu Önder reddedildi mesi mühim bir hadise teşkil etmiş ve 
nıüc m~lhem olan Demir Muhafızlara. rutrşı I gibi lhtllAnı meselelerin enternasyonal bir I Atatürk'ün fahri hemşeriliğimizi kabul Londra hükumeti, Sir Raiflcsı vazifes:n. 
topı:~; e etmek üzere bUtün 1ktldan elinde konferansda müzakeresinin dü~?~ülen bir 1 buyurdukları s Nisan gününü Diyar - Londra 5 (A.A.) - Avam Kamnrasmın den azlederek memleketine çağırmışt;ır. 

Roma - Berıın mihverinin iki çengell şlm-' ~~~iceyl vermesi pek şüpheli gozükmekte - bakırlılar belediye meydanında on bin- dünkü celsesinde Chamberlain, bir Frsı~- Fakat dört, beş sene sonra işin ehemmi· 
lerce halkın istirakile !{Ut~anmış ve bu sız - İngiliz - Sovyet konfcransınır. lçtı-

Lehistan 
Litvanlla 

ve Adliyede tayin 
Ve terfiler 

" .... 
törende hatibler tarafından bugunun man davetine müteallik olarak amele fır-
büyüklüğü ve Atatürk'föı yüce ş~hsi. _ ı kası tarafından verilmiş olan teklıfi red-
yetleri üzerinde söylevıer verılmış, detmiştir. 

yeli anlaşılmış ve Sir Rames Singapora 
vaz'ıyed etmek üzere tekrar yola çıka. 

rılmıştır. Fakat o, yolda iken Londra hü
lnlmeti gene fikir değiştirmiş ve Slt 
Rafflcsi tekrar geri çağırmışsa da bu de-V:.ırşova S (A.A.) - Gazetelerin su

retı mahsusada gönderdikleri nıuha -
birler Polonya • Litvanya hududunda 
Vilno ile Kovno arasında büyük bir fa
alıyet mevcud olduğunu bir taraftan 
telgraf direkleri dikilirken diğer taraf
ta~. köprüler ve şoselerin tamir edil -
dı~ını ve t 920 den beri Litvanya top
ragında münkati olan bir buçuk kilo -
nıet uzunluğundaki demiryolu travers 
ve ra~ lnrının konulmakta bulunduğu -
nu kaydediyorlar. 

mektcbliler, sporcular ve halk tarafın: Ba~ekil demiştir ki: cBöyle bir §ey, 
dan geçid resmi yapılmıştır. Halkevı Fransa, Sovyct Rusya ve Ingiltere ar:ı

Anknra, 5 (Hususi) - Hakimler ara- hoparlörleri vasıtasile konferanslar ve. sındn herhangi bir devlete veya devlet-
sındaki tayin ve terfileri bildiriyorum: rilmiş ve gece Halkevi salonunda cMn- _ • ~. b' 

fa sözünü geçirememiş ve Sıngapor ya• 
rımadası, cür'etkar fakat uzağı gören bir 
İngilizin teşebbüsile bugün İngilterenln 
hayati menfaatlerini koruyan mühım bir 
müstahkem mevki haline gelmıştir. F'il· 
vaki Hind denizini cenubi Çin denizleri· 

55 lira maaşla Erzurumdan Hüsnü Toka- . ld . . t nsil edilmiş ve ler grupuna karşı tecavuzı ve tedafuı ır 
vı yı ırım• pıyesı eı . . . . . . 

da, Adanadan Hakkı yerinde, Amaı:.ya- fener alayları yapılmıştır. ıttıfak o.kdı teklıfınden başka b.ır şey de-
dan Tevfik Midyata terfian tayin edil- ğildir.> 

mişlerdlr. 45 lira maaşla Bitlisten Nec:ıtl M sır kabin esi Filistindeki komünistler 
Ankaraya, Muğladan Şadi Konyaya, 40 

lira maaşla Hadımdan Hasan Tarsusa, Kahire 5 (AA) - Seçimden sonra A- T roçki ye taraf tar 
Çankırıdım Sadık yerinde, Tarsustan det olduğu veçhıle kabine istifa etmiştir. 
Basri Mudanyaya, Karacabeyden Sadi Kahire 5 (A.A.) - Kral Faruk, Mah
yerinde, Ankaradan Lutfi İstanbuta ta- mud Paşanın istifasını ~abul etmemiş 
yin ve terfi edilmişlerdir. 35 lira maaşla ve kendisini, parlamentonun açılışında 
Konyadan Celal Muğlaya, Ankaradan söyliyeceği nutku hazırlamaya memur 

ne bağlıyan ?ı.1alaka boğazına hfiklm o!
ı •• ası itibarile Singapor Uzakşarkı:1 kapı· 
sı mevkündedir. (750) bin kişilik nüfusu 

Kudüs 5 (A.A.) - Filistirı komünist 
fırkası, komminternden çekilmeğe ve 
Troçkinin dördüncü enternasyonaline ir 
tirak etmeğe karar vermiştir. 

vardır. Muazzam tamir dokları, inşaat 

tezgahları, bütün tayyare mcydanlsrı, 

azim yiyecek ve petrol depoları, çok mü. A~keri mahfellerin organı olan Lie -
t~vas Kereiviv gazetesi, ikf memleke
tın. ıs senedenberi mevcud uçurum ü _ 
zerm: bir köprü kurmak için hüsnü ni
yet gosternıekte olduklarını yazıyor. 

Sabiha Çankınya, Sındırgıdan Ferrnh etmiştir. lzmirde genç kızlar 
Askerlik dersine büyük 
Alaka gösterigorlar 

him bir ordu ve donanmayı barındıracak 
tesisatı ve büyük tayyare filolarını içine 

Türkiye ve Yunanistan 
ltalyan İmparatorluğunu 

resmen tanıdılar 
Roma 5 (A.A.) - Kont Ciano Yuna-

n· t ' ıs. anın Roma sefiri Metaksası ve milte-

Ankaraya, Karzandan Hakkı Kağızma
na, İnccsudan Tayyar Tarsusa tayin e
dildiler. 30 lira maaşla tzmi.rden Tayyar 
yerinde, Araçtan Nureddin Gümüşhacı

köyüne, Konyadan Şefik y~rinde, Tekir. 
dağdan Hüseyin Bürhaniyeye, ordudan 
Sabiha Tekirdağına, Urfadan Zerrin A-

mnsyaya, Alanyadan Nuri Urfaya, lzmir
den Atiye yerinde terfi ve tayin edilmiş
lerdir. akıben 'Iürkiye biiyük elçisi Hüseyin Rn

gıb B::ıyduru kabul etmi~tir. İki el~i 
Kont Cianoya bundan bö;le, Balkan an~ lngilterede İşsizler 
tantı kons · · k 
tal kr eyının ararları mucibince .. t. Londra 5 (A.A.) - 14-3 tarihinde iş· 
ne Y:. d alı ve Habeşistan imparatoru. sizlerin adedi 1.748.981 e baliğ olmakta 
dlr~~nl e ~urahhas sefir olduklarını bll-ıldL Bu rakam 14/2 tarihindekine nazaran 

ş erdır. 61 440 k 'kti '=== . e sı r. 

ak·neye verilirken 
İtalyan - lngiliz anlaşmasının esası 
Almanya V--;:k r·k· 1 · • ··.., k · · a\ı anın ı ır erını ogrenme ıslıyor 

Londra 6 <Hu ') . ----:-. -----
arasında R '>usı - Ingiltere He Ita.ıya · askeri teşkilat vücude getınnck istedikleri 
Dılisbet 1r omada devam eden miızakcreler haber verllmektedlr. 
kflrnet 

0 şCkllde netıcelenmtş ve lk1 hü-
de ha nrasındn hasıl olan anlnşma ıı mnd- . Bulgoristnnın yeni Londra elçisi 

l3u :de tesbıt edllmI§tlr. Londrn 6 CA.A.> - Dün ö~leden sonra ve-
İk1 hü ddelerın hfilfısası şuöur: nı Bıılgar elçisi B. Monşllof buraya rrcımıiur. 

&iinU ve kfinı~t. Akdenlztn hail hazır st.atü- Bulgarlstanın bugüne kadar Londrn elçlsi 
İtalya A~Yrusefer .emnlyetlnlı rnuhn.tazn ve buluna.n B. Radef, Brükselc tayin edllmtştfr. 
ta h ' denizde Ingııterenln dahil olduğu İ . · 
es~~Ü~lere lltıhak edecektir. Süveyş knnalı ugıltere bankası guvernörleri 
itaı,y g bl seyrüsefere açık bulundurulacak Londra 6 (A.A.) - B. Montagu N11rman, 
ntıtuz~nFillstln ve Arab lilkelerlnde İngUlz yeniden İngiltere bankası guvemörliiğüne 
harbını u kabul edecektir. İspanya dahili ve B. B:ısll Gatterns de yeniden guvernor-
7 n sonunda da her iki hilkiımet İspan- muavlııii~lne seçllml.ştir. n topraklar 
eettır. ının tamnmlyettne rlnyet ede -

Vntıkan 6 . 
nıtzer dü CA.A l - Viyana r.lskoposu In-
IÖylendlğl n gece buraya gelmiştir. İnnJtzer 
dan Papaır:.:. göre. Alman hükfunetl tarafın
•-- makamının Almanya ile Vntlkan 
·-ındakt nıü 

lert e rar nasebeUer hakkındaki niyct-
hllotır ındn sondaj yapınıya n•emur edil-

Avusturya ile Almanya arasında 
Seyahat serbest 

Berlın 6 (A.A.) - Resmen blldlrlldfğine 
gore, Almanya ile Avusturya arasında seya
hat içm her türlil tahdidat kn.ldınlmı§t.ır. 
Pasaportlarda herhangi bir knyd:ı lüzum ol
madan herkes bir ayda Avusturyaya bank
not ve madeni para olarak 300 mark gotu-

Südet AlınanJnn asker~ı rebllecektir. 
teşkiHH 

vUcudc g t' 1 SovyctJe.rin Sofya elçisi nz~cdildi c ınne t istiyorlar 
Pra.~ 6 CH Moskovn 6 (A.A.) - Sovyetıer blrllfl yilk-

SUd t Alınan~su"t) - SUdet Almanları. sırt sek meclisi, Sovyetıer b1rll~1nkı Sofya elçisi 
arına mahsus olnınk üzere bir j Rnskolnlkovu azletmiştir. 

Japonlar, Çinlilerin 
muvaff akiyetlerini 
tekzib edivorlar (Baştarafı 1 inci sayfada) 

alabilen mahfuz mahallerile İngiltere
nin, Uzakşark işlerinde her zaman yük· 
sek sesle konuşabilmesini temin eden b:r 

lar tarafından askerlik dersine gösterilcm 
Pekin 5 (A.A.) - Buradaki Ja.pon u~ alaka büyüktür. Kız kallejinöe mekteb 

mumi karargAhı Çf? mu~afferıyetlerı idaresi, askerliğe hazırlık dersine giren 
hakkındaki ha~er~erı t.ekzıb . et~ekte, talebenin daha büyük bir ciddiye: ve ko
Hanşuvang'ın hıçbır vakit Çınl~ler~n ~ı.ı-, laylıkla bu dersi takib etmelerini temin 
ne geçmediğini. v_e :aıeJrşuva~g ınr alt ıç için kız talebelere asker kostümleri ya;>
değilse aörttc üçunun apon ışga ı a ın-

1stinad noktasıdır. Bizzat başvekil Cahm· 
berlainln dediği gibi yakında dahn ziy3. 

de hızlanacak olan tcslihat hareke tile f n-

giltcre, muhtemel hasımlanna daima mn. 
snlfilıa ve müzakere yolile muamele yap-

d b 1 nduğunu bildirmektedir. tırmıştır. Bu hafta mektebde, ıayyarcy~ 
a u u karşı müdafaa tatbikatı yapılmış ve dafı 

mayı tercih edecek, fakat başka türlü ha

reket mümkün olmadığı takdirde, ancak 

o zaman eldivenini ortaya atacaktır. Bu· 

nun için bütün hazırlıklan tamamdır. 
Lelıl•stan da toplar hakkında talebeye izahat veril· 

Selim Ragıp Emf'Ç 

/Wüstenıleke istiyor m~fş~ti~r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Varşova 5 (A.A.) - Matbuat, Polonya- ıı-

nın müstemleke almağa haklı olduğuna Sabahtan Sabaha 
dair yeniden neşriyata başlamıştır. 
Yarı resmi İskra ajansmda çıkan bir 

notada Polonynnın kuvvetli bir ticaret 
filosuna ve müstemlekelere ihtiyacı ol
duğu beyan edilmektedir. 

Notada, ezcümle şöyle denilmektedir: 
c400 bin kişi bunu taleb ecliyor ve iş is

tiyor. Polonynnın neticede mü:itemleke
lere malik olacağından eminiz .• 

Fransız - Belçika 
Dostluğu 

Brüksel S (A.A.) - Katolik Libe -
ral ve Sosyalist partilerine mensup 34 
meb'us. cBelçikanın en iyi müşterisi 
olan dost ve komşu Fransa ile mevcud 
ekonomik ve entcllektüel münasebet -
lerin ıslahına çalışmak maksadile• bir 
Fransa - Belçika parlamento grupu teş
kiline karar vermişlerdir. 

1 alya Hariciye Nazın 
Arnavudluğa gidiyor 

Roma 5 (A.A.) - Haricıye mızırı Ci:ı

no nisanın son haftasında Arnavudluk 
kralının nıkuh merasiminde ~ahid olarak 
hazır bulunmak üzere Tırana gidecektir. 

Rumen kabinesinde 
Bükreş 5 (A.A.) - General Nikola Ma

rinesko sıhhat bakanlığına tayin edil
miştir. 

1 

Değersiz diplomalar 
Sekiz on odalı bir bina bulmak gü ç değildir. Marangcza ısmarlanacak kırk 

elli sıra bir haftada teslim a~ınabilir. Kırtasiyecilerden birkaç kütük defteri 
ile birkaç kepert haritası da tedatik ett ğimiz zaman nihayet tnbelacıya ıs
marlıyacağımız levha işi kalır ki o da iki günde hazırdır. 

- Orta mektcb! 
Maarif teşkilfıtımızın memleketteki okuma hevesine karşı yeniden on yedi 

orta mekteb açmağa karar verdiğini okuduğum zaman böyle bir levha gözü
mün önüne geldl 

Memlekette okuma hevesinin arttı ğma kim sevinmez. On yedi değil, yüz 
yedı mekteb açıl8a memnun olmalıy 1z. Fakat otta mekteb açmak sadece eşya 
ve malzemeyi bir binaya ycrleşlirm ekten ibaret olmadığına gbre bu işde 
biraz acele ettiğimizi zannedıyorum. Liselerde yetişen l t i ve meccani tale
beden bir kısmını mualHm olarak ye liştirmek ve orta men.tcbin muallim kad· 
rolarını bu gençlerle doldurmak ta iyi bir fikirdir. Fakat bunları yetıştirme-. 
den açacağımız orta mekteblere nereden muallim bulacağız. Geçen yıl orta 
mekteb muallimliği imtihanına girenlerden ancak yüzde onunun muvaffak 
olnbildiklerinc göre el altında ihtiyaca kafi muallim bulunacağı şiibhelidir. 

Sonra dnha mühim bir mesele vnr. Orta mekteb nedir, ne yetıştirir? Gena 
istatistiklerden anlıyoruz ki orta mekteblerdcn çıkanlar liseye ve daha yük
sek tahsile devam imkanını bulal1'ıy0rlar. O halde ilk tahsıldcn b;r parmak 
yukarı seviyedeki bu gençlP.r ne olmak için yetiştiriliyor? Memlekette bir 
serbest san'at, küçük san'at ihtiyacı var. Fotografçı, e:lcktrikçi, demirci, mo
törcü, velhasıl sonları hep boyle Ct.:ı) ile nihayet bulan birçok s:ın'atlar var ld 
bir orta mekteb mezunu bunlardım hiç birıni yapamaz. O lı.ılde maarif biid· 
cesini kabartan bu mekteblcre hiç olmazsa birer küçük san'nt mektebi şekli 
versek daha doğru olmaz mı? Orta mcktcbden yetişenler ellerinde hiçbir 
kıymet ve meslek ifade etmiyen d!Plomalnrile şuraya buraya yerleşmek içın 
tavsiye arıyacak yerde öğrendikleri san'ntla memleketin Türkten gayri etler• 
de Kalan geniş bir kazanç sahasını !Şg:ıl etseler daha doğru olmaz mı? 

Btir1ıall Cahid 



4 Sayfa 

a aazar has alığına karşı1 

mücadele açıldı! 
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Çırpıcı çayırında 
bir hadise 
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Nismı G 

• 
onservecı 

tibi ol u 
Şehir Meclisinin dünkü içtimaında belediye zabıtası 
talimatnamesinin bu işlere aid hükiimleri okund\I 

ve encümenlere havale edildi 
Üç genç yoldan geçen Şehir Mecllslnln dünkü lçUmaındo. muh - kim usulünü tatbik eden et, balık, meyva fi 

telif tekll! ve mazbatalar muhtellf encümen- sebze konserve lmalfıthaneleri tamamc~ t~~ • ı· B 1 t bir kıza taarruz ettiler, ıere havale edildikten sonra Belediye zabı - gir ve müstakil binalarda olacaktır. ıptiı.ı Tifüs ve bit mücadelesi genış ıyor, a a ve ıası taıımatname projesinin müzakeresıne madde1erı ayıklama ve hazırıama: pışırıt 
Kasımpaşada halk hamamlan açılıyor, icab ederse üçü de yakalandı devam edıımıştır. Projenin 380 ıncı ınadde- ve kutulara koyma, takim etme, eukctıeıııt 

den 1tibaren beş maddesi mfürakere olun - ve depo etme, kutu yapm!l, bulaşık j']Jt1l~ 
belediye dig"' er hamamlara da vaz'ıyed edecek Evvelki gün Veliefendi çayırında muştur. Bu maddeler, balıkçılara ye kon - gibi başka başka işlere mahsus yerleri blr 

b · ~ervecllere alddir. birlerinden ayrılmış bulunacaktır. İmnlfıtll~ 
1 h t 1 • ır genç kJz üç delikan!ının tecavüzü- 380 inci maddeye göre, balıkçı dilkklm - nenin zemini ve zeminden bir buçuk ıne , 

Hattı 'Üstüva memleketlenne m:ıh- Evvelce birkaç Ka aazar asa -~gı - ne maruz kalmıştır. Her üç mütecaviz ları kA.rglr olacak. genl.§llk ve .1erinUklerl duvarları yıkanabilecek ve su geçmez mad 
sus olan, arazı sıtmaya benzE>ycn ve na Beşiktaş kazası dahilin?~ tesaduf .0 - de jandarma tarafından yakalanmış - üçer met.reyi bulacak, meskenler veya başka delerden olacak, her çalışma yerinde ı!iğı 
Kalaazar denilen hastal•gm İstanbula ~unduğundan bu kaza dahılı~d~ ve ~ • }ardır. Vak'a şudur: dükkfınlarla doğrudan doğruya aına ve ır- bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulull 
da gelmiş olduğundan şüphe edıldiğini ger bazı semtlerde oturan.aıdaı~ım·ş Kasırnpaşada oturan, Müyesser is _ Ubatıarı bulunmıyacaktır. Zemlni va blr bu- caktır. -
ve tedkikat yapıldıg-ını yazmıştık. Bu bin hastalıklı, hastanelere.. sevk_ ed~ ış minde ve 15 yaşlarında olan kız .Ba _ çuk metreye kadar duvarları dalma yıkana- Şehır suyu geçmeyen mıntakalardn e~ 

h l 1 h bllecek ve su geçmez blr maddeden 7ııpı - bir tonluk su depoları bulunacak, oca"' , hususta İstanbul Shhiye Müdürü Alı kanları tahlil olunmuş, şup e 1 er as- kırköydeki akrabalarına gitmek üzere ıacaktır. dumanı içeriye ve dışarıya. rahatsızlık ,.er , 
Rıza şunları söylemiştir: tanede alıkonmuştur. ~~~lar hastane- Veliefendi çayırından geçerken arka - Dükkan içinde ve zeminde lfığıma bağlı miyecek ~ekilde çekecek tertibatı havl ol ı 

c- Mema1iki harre hastalığı olan de tedavi edilmekte ve olumden kurta- smı t.akib eden Hasan Ömer ve Sabri ızgaralı ve sifonlu bir deUk bulunacaktır. caktır. Konserve yapılacak maddeleıin ıt) 1 
Kalaazar'ın bazı zamanlar memleketi- rılmaktadırlar. Kazalardaki doh'i.orlar isimlerinde tanımadığ; üç genç, kwn Sular sokağa süprülmiyecek, balıklar, be - lanıp yıkanmasına n!d masalıınn ozerl 
mize de yayıldıgı- şayi olmus., derhal mıntakalarındaki ha .. s talar.la. ya .. kmd.an. '-"olunu kesmı·ş1erdır" . Mu""tecavı"zlerden ton, mermer veya çinko döşeli ranar veya mermer, çini, çlnko gibi maddelerle d~e;11f d ki J tezgfıhlar üzerinde bulundurulacak, bu teı- cek, imalathanenin l§ kısımları sık sık .: 
tedabire başvurulmuştur. Kalaazar alakadar olm~~t.a, şuphelı _gor u e;mı Hasan kaçmak isteyen kızı tutarak ken gfıh veya raflar sık sık yıkanacak ve suları nar. sodalı suyla yıkanacaktır. 
hastalığının teşhisi ancak :aboratu - hastanelere_ gondermekt.edırler._ Kaıaa- dilerine teslim olmasım söylemiş ve ak sabit blr boru ile ldğıma akacaktır. Dllkkft.n- İ.şcilerin ~al~ırken giyecekleri elb!se, ~ 
varlarda ve hastanelerde kabil olur. zar hastalıgı hakkındakı tedkıkler ve si takdirde öldüreceklerinı ilave et - lnrda nkıır su tertibatı bulunacak, artık ve ke ve birer onlukleri olacak; l§rJJer için , 
Doktorlar bu hastalıg·ı t'3shisde çok 1..or açılmış olan mücadele devam etmek - · r M- b.rd ·ık· ek Ha süprilntfiler ağ}Zlnn kapalı madeni kaplar - n bir yerde yıkanma, soyunup gJylnme ye 

-.: mış ır. . uyesser ı en 51 m.er - da toplanacaktır. Balık satanlar mı geçmez mek yeme yerleri ve sıhhi şartlara. UY 
luk çekerler. Bizim memleketimizde tedir. sanın elınden kurtulmuş ve bır taraf - blrer önlük takacak, sattıktan balıklan sağ- abde.sthaneler bulunacaktır. Kôııserve kllt 
tesadüf ihtimali pek az olduğundan sıt Tifüs ve bit mücadelesi genişletilecek tan kaçmağa çalışırken diğer taraftan ıam ve temız kfığıdlara sararak ıwnrı ve ıarmın üstlerine fabrlknnın ndı, bulund1 , 

rna arazı gösteren hastalarda doktor - eh" d 'd b mtlerde t·ı da avazı çıktığı kadar bağırıp etraftan kanları dışarıya hiç sızmıyacak surette mun yer, kutu içindekl·maddelerln cins ve mil> 
- d Ş ır e yem en azı se - · ta k t. kl d A ıkd b 1 k t d zıl tik t·ı a 11•tı ıla"nktır lar ayrıca bu hastalıgın da mevcu o - . H t 1 imdad istemiştir. Fakat bu mevsımdc zam pn e yapaca ar ır. ç a a ı a arı ya ı e e er y p.,, r ....... . ııJI 

- b km 1 . H t 1 füs vak'asına rastlanmıştır. as a ar • • şınmıyacaktır. Azadan bazıları, etikette !mal tarihi 
lup olmadıgına a az aı.. .as ane er- derhal hastanelere kald1nlmış, kah e· Çır~ıc~ çayırı pe~ tenha oldugundan __ kı Dükkfmlarda bozuİmuş, kokmuş ve kok - de yazılması lüzumunu ileri sürmüşler, b!l,r 
de son haftalar ~arfında bır ıkı K~laa- den tedbirlere tevessül olunmuştur. zın ~ımdadını kıı:ıse duymamış, mu - mağa yüz tutmuş, kulakları boyanmış balık ları da bun~. itiraz etmişler, neticede, b, 
zarlıya rastge1dık ve derhal tedbırler . kt id tecavızler eme1lerme mmtaf fak olmuş- bulundurulm1yacak, balıkçı dükkl\nlarında fıkranın encumene havalesine karar veril 
almak üzere faaliyete geçtik. Hastalı- Bu ha~talık bıtlerle ~eçme e. 0 · u- Jardır. su mahsullerinden başka bir şey satılmıya. - mlştlr. _ t, 
ğın İstanbulda sirayet halinde bulun - ğundan bıtle yapılan mucadele şıddet- Nihayet Bakırköy jandarma kara _ caktır. 383, 384ı, 385 inci maddelere gore de. J b 

• d - d · h lendirilmiştir. 881 inci maddeye göre de, §ehir ıçerlsln - tıketı olmıyan, içindeki konservenin bo:Z~..ı § d~guna ,.veya bulunma. '?ma ~.ı: e - . . . . kolu meseleden ~aberdar ol.muş, der - de balık nakliyatı ancak suyun ve bmn so· ıu~una dern.ıet edecek en küçük bir c!lll" 
nuz katı malumat sahıbı degılız. Bu Hamamcılar bıtlı ve fakırlerı bele - hal vak'a mahallıne koşan Jandarma - kn~a akmamasını temin edeock kablarla ya- bulunan, kutusu dellk vey:ı tahammuz eı 
hastalardan birinin haricden gelmiş ol- diyenin tesbit etmiş olduğu t O - ! 2 ku- lar henüz o civarda bulunan ve kaç - pılacak, seyyar balıkçılar bu kayda rtayet et mlş konserveler satılmıyacak, kutuların~ 
ması bizi bir kat daha endişeye sevket- ruş gibi az para ile yıkamaktan izharı makta olan üç mütecaviz genci yaka - mekle beraber artık, barsak vesaire sokağa böyle bir alfımet olmadığı halde tefess?h ! 
ti. Tedkikat devam etmekte, ~uhtelif aczetmişler, zarar görmekte oldukları - lamağa muvaffak olmuşlardlr. atmamak için icab eden vesalU beraberle - miş çıkan konservelerden Amlllerl mes u1 

d h ·· to ı k.. k, · k İsta b ı s hh t Müdür d"ld"k rinde taşıyacaklardır. lacnklardır. semtler en er gun p anan. op; .er nı ileri si.ırere n u ı a _ Suçluların mevcuden izam e ı ı - Bu maddelerin müzakeresi sırasında, bil- Başka yerlerden veya ecnebi memletct 
hayvan hastanesine ve Beledıye labo - lüğüne başvurmuşlardır. Bunun uze - leri Bakırköy sulh hakimliği tarafın - hassa dükkftnların enl ve derinliği üçer met !erden gelen konserveler de l?tlket.li ve iyi ıJf 
ra1uvarına götürülüp tahlil yapılmak - rine belediye şubelerine yeni bir ta - dan ilk sorgulan yapılmış ve üçü de re olması mecburiyetine ltırazlar japılmı§, halde bulun~cak, sebze ve meyva konseı;: 
tadır. Hastalığın hangi semtlerde faz - · önderilmiş bu mbi kimselerin derhal tevkif edilmişlerdir. Kız hasta- muhtelif noktnl nazar Te n!drler serdedil - sl yapan muesseselerde, bunlarla b<'rtı 

• d · h ·· }"' t mım g ' b' - • • ek . dikten sonra bu fıkranın münaslb bir şekil- ayni zamanda balık ve et- konserveleri yrı 
laca bulundu_guna a_ır enu~ m~ u~a münavebe ile hama~ları .de_giştırm nede tahtı tedavıye alınmışhr. de tashihi ı~ın encümene ·havalesine tarar pılmıyacaktır. 1f 
elde edemedık. Sıhhıye Vekaletı hı - suretile yıkatılması ıstenmıştır. Bele - verllmlşttr. Bu maddeler tama.men kabul edilmiş 
zim tedkiklerimizle yakından alaka - diyenin elinde bulunan ve halen te - Bugün Kadıköy ve OskUdar 382 inci maddeye göre de, hararetle ta - lçtimaa nihayet verilmiştir. __, 
dardır. Vekalet sari hastalıklarla sıkı mizlik işlerlnde kullanılan hayvanla - SUSUZ kal&cak 
bir şekilde mücadele açmış o1duğ~n - ra arpa ahırı olarak kullanıle_n boş ha-
da~ ~e~ zamAan mu~t~zaman !cdkık - marnlar tahliye edilmiştir. Bunların Sular idaresi borularda tamir yap -

Şehrimizde gösterilen fevkalade birfilrJ1 
lerımızı Vekalete bıldırmekteyız.» halk hamamları olarak belediye tara _ tırdığı için, bu akşam saat yirmiden ya Evvelki gece (Sumer) sineması, bu • 

• h t rln sabah saat altıya kadar Kadıköy ve günden itibaren gösterecek olduğu c Yüz fından idare edilmesi mevzuuba s ır. 
B 1 Üsküdar havalisinde sular kesilecek - erkeğe bir kız> filmini hükumet ve mat· 

Bir taraftan hastalık menşei aranır- Bu hamamlar Kasımpaşada ve a at - buat erkanına, sinemacılara, fclırimizin 
ken diğer taraftan belediye Kalaazar tadır. Bitle yapılan müca~-~le isten~ı:n tir. tanınmış slınalanna gala müsameresi ola· 
hastalığı ile mücadele açmıştır. Tesa - neticeyi vaktinde vermedıgı ve tıfus Tı l I l . rak sunmuştur. 
düf edilen sıtmalı kimseler veya sıt - vukuatının tehlikeli bir şekil nldığı gö- Op an l ar • . Fevkalade filmler serisinin cidden çok 
maya benzeyen araz gösteren hastalar rülürse belediye hamamlara vaz'ıyed San'at mektebleri mezunları 'yükseğine çıkan bu filin henüz yaşı on 
hastanelere sevkedilmekte, kanları tah etmek ve mücadeleyi genişletmek za - cemiyetinin çayı ,Yediyi bulmamış olan çok güzel ve kıv • 
1i1 olunmaktadır. ~aktır. Türkiye San'at Mektebleri .Mezunları ce _ rak Kanadalı ·Deanna Durbin tarafından 

Üç büyük orman 
yangını 

iki ormanda 265 hektar, bir 
ormanda 120 dönüm arazi 
ve bin kental odun yandı 

Bu yıl 20 b in 
göçmen geliyor 

miyetl Başkanlığından: Kız ve erkek san'at, çevrilmiştir. Bu film bu çok genç yıldı -
mektebleri mezunlarının tamşmnsı için 16 zın ikinci san'at eseridir, ikincı harika • 
Nisan 1938 Cumartesi günü akşamı Parko - sıdır. Dikkate değer en mühim nokta De-
tel salonlarında danslı bir çay tertlb edil - . 
mlştlr. Mezunlar bu danslı çayın d.avetıyele- annanın ancak geçen sene sınema ~aya. 
rlnl almak üzere her gün saaL 18 - 20 ye, tına atılışı ve bu kadar kısa bır muddet 
cumartesi ve pazar günleri de 14 den 20 ye içinde en büyük yıldızların sırasına geç

T rak yada 5000 göçmen kadar Dlvnnyolundakt 118 numarnlı Cemi - mesidir. 
yet Genel Merkezine müra~aat edeblllrler. Henüz on bir yaşında idi. Sesinin fev-evinin inşasına 

başlanıyor Askerlik işleri: 
kalade güzelliği Nevyorktaki Metropoli
ten operasının meşhur baritonu Andres 
de Segurolanın nazan dikkatini celbet • 

Evvelki gün ikisi Çatalcanın Kalfa Göçmen nakliyatı mcvsimı. y:lklaş- Şubeye davet mişti. Mumaileyh bu kızın istikbalin Mel-
vc Karaca köylerinde birisi de gene o tığı için aiakadar dairelerde hazulık Emlnönü Askerlik Şubesinden: 333 doğum- bası olacağını söylemişti. Kehaneti ta • 
civarda Kuşkaya denilen mahalde ol - çalışmalarına başlanmıştır. lularln muameleye tabi kısa hlzmeUilerin eh- hakkuk etmiş gibidir. 
mak üzere üç büyük orman yangını ol- Bu devre içinde memleketimize Ro- Jlyetnamesizlerl 1 mayıs 938 de orta ehliyet- Deanna, bu filmde Verdi ve Mozart "İ· vaffakiyetinin emsalsiz oldu~umt ]tal> 

nameJUerl ı temmuz 938 de, tam ehllyetna· b 

muş, 3andarma ve civar köylülerin manya ve Bulgaristandan 20 bın ka - meuıerı 1 eylül 938 de yüksek ehllyetnamellle- bi en büyük musiki üstadlarının en güç etmek icab eder. t 

Dcanna Durbin 

n 
y 
b 
p 

n 
n 
b 
a 

cansiparane gayretleri sayesinde fakat ,dar göçmen geleceği tahmin olunmak- rl ı 2/teşrin 938 de hazırlık k.ıt'alanndn v~ ve- ve en güzel eserlerini pürüzsüz bir suret· Hollywood gibi en büyük ve en tı, 
yüzlerce hektar mikdarında orman yan tadır. Trakyarun iskan nııntakası ola - dek sübay okulunda bulunacair surette as- te tcganui etmektedir. Filmdeki orkes - sinema merkezi, geçenlerde Dean°· 
dıkt.an sonra dün akşam bin müşkülat rak ayrılan köylerinde de hazırlıklar kere nlmac.akla~dır. Muam~elcr~nl yaptır- 'ırada meşhur san'atkar ve Greta Garb,,. resmen büyük yıldızlar sırasına gcçirrtl 
·1 ·· d- -lm·· t·· y l ·· l l T k d be malt üzere bu gunıerden iki uç gun evvel ve ol 
ı e son uru uş ur. angın ar şoy e yapılmaktadır. Bu yı ra ya a . Ş fazla tafsllfl.t almak tsteyenleiln şimdiden nun kocası Leopold Stokovski tarafından ve Hollywoodun en büyük tiyatrosu s 
çıkmıştır: bin göçmen evi yapılacaktır. Evlerın şubeye müracaatıan m\n olunur. fevkalade bir ıurette idare edilr.ıektedir. Grauman's Chinese Theater'nin avltı5~ı, 1 

Karaca köyden İbrahim oğlu Hüse- jnşaatına seri halinde başlanmıştır. Filmdeki erkek başrolünü san'atkar A • bu küçük yıldızın el ve ay:ıklarınm ı k 
yinle Kalfa köyünden He~m-oğlu Ha- Yurda gelecek göçmenler ziraate Bir aylık gümrük varirlatı dolphe Meujou yapmaktadır. !erini ve imzasını geçirtmiştir. n 
san yakmakta oldukları komur torluk- mu""teallik atat ve vesait ile hayvanları- İs Deanna Durbin'in şimdi almakta oldı.ı- (Y\iz erkeğe bir kız) filminin bfr J1ld9• n 

Mart ayı içinde tanbul gümrükle- kn , 
lanna pek fazla ateş vermeleri ve hava- nı da beraberlerinde getireceklerdir. . 

751 324 li t hs"lAt 1ın ğu ücreti değme eski sinema yıldızı ala- hariyeti daha vardır. O da, şimdiye b 
d ·· A 1 lm - ·· d ınde 6 ra a ı a vapı ış-

1 
k ueı nın a ruzgar ı o ası yuzun en yangı Göçmen nakliyatına önümüzdeki Ma - ' ~ 819 1261. .. • .. k mamaktadır. Deanna, haftada sinemadan göstcrilmeğe başlanan mcm c E • , li 

kın b b 1 1 d D . . İs tır. Bunun "'' , ırası gumru ~ rcs- 20 000 Tü. k 1. N k k b. tt u1cdt• nın çı asına se e o muş ar ır. ı - yıs ayı içınde başlanacaktır. kan u - . .. . . d muamele istihlak tam , r ırası ve evyork radyı>- hepsinde a sa sız ır sure e rne 
ğer Kuşkaya mevkiindeki ise burada mum Müdürlüğü bu yıl göçmen işleri- mı, ~uteba~ı de. ' sunda da ayda 15,000 Türk lirası almak- mesidir. ·ı"" 
K lf k .. 1- Ak"f" t l k d ve dıger vergıler ır. d B k d h .. 6 P ) ku l bu fı , .. a a oy u ı ın or u yanın a ye- nin tam bir intizam içinde idare edi _ ---·· ··-· __ ta ır. u parayı azananın a . enuz 1 (Son osta o yucu arına, 
mek pişirmek üzere yaktığı ateşten lebilmesi için Köstence ve Varnaya M yaşında bir kız olduğunu hatırlarsak mu- görmeğe gitmelerinr tavsiye ederiz.__,,,.,.-

sı~a~n ~v~~a~~~~şwd~fu~vesatt~~er~ek~ Müessif bir ölüm,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hal büyümüştür. Her üç yangında za-
rar mikdarı şudur: Ekmek fiah 

Karaca köyde c250~ hektar, Kalfa İstanbul Belediyesinden: 
köyünde c 120. dönüm mikdannda or- 6 Nisan 938 tarihinden itibaren bi-
rnan yanmıştır. Kuşkaya mevkiinde i - rinci nevi ekmek on kuruş, ikinci nevi 
se, torluk civarında kesilip depo edil - .ekmek dokuz kuruş yirmi para, fran -
miş olan c I 000. kental hazır odunla cala on dört kuruş yirmi paradır. 
1 S hektar da orman tamamen yanmış- - ·- ·-··- .. ··-··-···- ·· .. - ·····- .. -

Şehr1m1zln Zahire ve Sanayi fılemJnde ta
nınmış tüccar ve fabrttatörlerlmlzden Day 
Mustafa Çanakçılı dün vefat etmiştir. Ce -
nazesl bugün saat 12 de Beyazıtta Soğana
~a ma.hallesi, Nur .sokağınd:ı. 20 numaralı 
hanesinden kaldırılarak nama~ Beyazıd ca
mll şerifinde kılındıktan sonra Topkapı aile 
kabristanındaki ebedi medfenine naklolu -

tır. ,hakkında kanuni takibat yapılmakta - •na•c•a•ktı•r•.•••••••••••• 
Dikkatsizlikle yangın ~ıkaranlar dır. 

HERKES 
Hayran oldu 
HERKES 

koşuyor 

• 
1 

TÜRK, l e 
Ayrıca: 

BAHÇ E 
SARAY 

Bu akşam M ~ L ~ K sinemasmda 
BARBAR A STANWYCK 

ve 

JO E MA C C R E A 
olnrnk nefis bir tarafından Fransızca sozın 

Hissi - müessir ve fevkalade 
surette yaraWan 

heyecanlı 

K AD 1 N KAL • 
1 

muazzam filmi takdim edecektir. 
Ayrıca: Paramount dflnya havadisleri gazetesi. Nuınurn.ı kollukinrıfl 
~---•> erkenden aldırılması rjc.ı olunur. Tel. 408ü8 



= ~-. • 

Yozgad çamlığında 
modern tesisat yapılıyor 

Ce~han~a elektrik İzmirde havacılığa büyük 
şırketi kuruldu b. J .. k .. .

1
. 

Kasabamn elektrik tesisatı ır a a a gosterı ıyor 

Gerzede kasden yangm 
çıkaranlar yakalandılar 

ın!undan bir yıl evvel Gerze kaza -
fzzer hır yangın olmuş ve öğretmen 
kasd: ev~.'::._~_hul şahıslar tarafından 
nın dev~a~u~tı. Kaza jandarması -

rnlı çalışması sonunda yangı-
~t ç~~a~anlar suç delillerile birlikte tes 
li 1 erek tevkif olunmuşlar ve ad • 
,;;eye verilmişlerdir. 

cumhuriyet bayramında 
tamamlanacak 

Edirnede pehıivanlar şerefine bir :z1ya-ı kaoıl Halkevi tarafından tertib edilen ku
fet verildiğini, Trakya umumi müfettişi pa maçlarına devam edilmıştir. Bu ku • 
General Diriğln de şereflendırdiği bu zi· payı kazanmak için müsaba~aya iJtirak 
yafette Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı eden dört klübden finale kalan Trabzon 
Hüseyinin de hazır bulunduğunu yaz • spor ve İdman ocağı aramıda yapılan son 
mıftık. Bu resim ziyafetten sonra mah • müsabakada tdınanocağı Trabzon ıponı 
fel kapısı önünde alınmlfhr. General Di • 2-1 hesaba ile yeıımif ve kupayı kazan • 
rik, vall, kumandan veaair hük(i.met et• ml§tır. 
klnı ile pehlivanlar bir arada görübr.ek- Çorluda bir JllBÇ 

tedirler. Çorlu (Husual) - tki komıu kaza ır.nç• 
Trabmn Balkevl kupaSU11 lijbıi birbiriıı• tanıtmak pyaile Lüle • 

İdmanoeaiı kMnnclı burıarııa Yefilova Spor klübCl ile Çorlu 
Trabzon (Hususi) - Llj maçlarına bir Halkevi gençleri General Basri Saran •· 

mQddettenberl fasıla verilml§, buna mu· lanında bir maç pptılar. 

Pazar Ol• Has•n Bey Diyor klı 

Balı kesirde biçki ve dikis ~urdu 

Balıkesirde Türk kadınlan biçki ve di j kan kızlar evlerinin dikim ihtiyaçlarını 
kit yurdu iamile bir müeaae açılmııtır. hiç pçlük çekmeden temin edebilecek 
Şinıdilik 12 talebeli olan bu müessesede !erdir. Reaimde bu müeaeude okuyın 

tahsil müddeti 1 ve 2 sene olmak üzere kızlarla müesseseyi açan Bayan Nebahat 

iki kısma ayrılmıştır. Bu •Oeaeseden çı (orta'1a oturan) &öriilmektecbr. 

KUtahyada alaç bayramı f Tütlln kaçakçıhğl 
Kütahya (Hususi) - Burada •taç bay· Sinopda Boyabad kazasının Ak a • 

ramı yapılmıt. Hiaar ve Hızırlık mevki • ç 
ledn• 260d ajlç dikilmiştir. Bayrama köse köyünde jandarma tarafından ya-

• .• fakat 10n zamaıılarda bi-o 
çareye bir tefler oldu.. 

• .• bugün bakıyorsun.. böyle, 
7ann bakıy0"'1n IÖJ'le .• yani 
bir l(inü bir pinbe uyınu. ,.. 

Halkm mızıkqı da t§tirak elmlftir. Va· pılan bir arama sonunda 200 kilo ka • 
Buan Bey - Zavallı ..• !lir U Seclad E~im bir nutuk söylemifUr. Be. dar ka~ tiltiln bulunmu t r Tüf" • 

teclrilat procraıalarına bon• ledlye reisı de bu nutka mukabele et • ş u · un 
mdl -..,ı. tikten IOIU'I alaç dikme faaliyetıne baı· ler mi.iaadere edilmilo sahibieri adli · 

lanılmıftir. yeye verilmiftir. 



[_H_ıd_u_eı_er_K_a_rpam_d_a __ I 
NOTLAR 

M udanyaya giden vapurun mi ·ıbaştan açtı. Ve notlarından bazılarını 
ni mini salonundayım.. Biraz bana okudtl! 

eott roı'I.& 

iKA D ı·Nj 
Saç kuruluğu 
zeytinyağile 

giderilebilir 
Bir kurşun hırsızının 

ötede bir adam tek başına oturmuş, -;.H~· b~, dedi, çok şayanı dikkat! 

bir deltere mütemadiyen bir şeyler ya- s~ ~t dokuzdan, öğle vaktine ~ muhakemesine başlandı 
zıyor. kadar uyurlar. Bu onlarda öyle bir ip • 

Giyinişinden bakl§lanndan, etrafı - tiladır ki, bu saatler arasında sefer ya-
nı garibsemesinden onun bir ecnebi, pan vapurlar mutlaka kamaralı vapur· 
hem de buralara çok yeni gelmiş bir lar arasından aynlır.• 
ecnebi olduğu anlaşılıyor. Ben itiraz ettim. Türklerin böyle bir 

:Ecnebi, yazısını bitirdi. Defterini itiyadları olmadığını anlattım ve ken • 
kapadı. Etrafına baktı. Belli ki konuş- disini ikna ettim. 

Suçlu mahkemede evvelce de kurşun hırsızlığınd 
4 ay hapse mahkum olduğunu söyledi, evrakı tedk• 
edilecek, bir kurşun hırsızı da 3 ay hapse mahkum old 

Abtdelerimlze ml18allat olan hırsızlardan satayım da bir daha yapmam dedim. Kork 
blri daha yakalanmış ve cürmü meşhud mah tulum başıma geldi, gene yakalandım, de 
kemestne sevkedllmişUr. Suçlu Kocamustafa mlşUr. 
pafalı Mustafadır. Relsln sorgusuna: Duruşma şahidlerin celbi, sabıkasının 

mak istiyordu. Fakat bu işi becerinceye kadar öy-
lib J le güçlük çektim ki.. · 

- Yabancısınız ga a Denizyollan idaresinin kamaralı va 

- ttı defa daha hırsızlıktan nıahkfunlye- rulması ve evvelki mahtümlyet do..41Ya 
tim var. Son defa da bundan beş buçuk ay tedklkl için başka güne bırakıbnl§ ve su 
enel kuqun çalarken yakalanmıttını. Bana l.akkında tevkif taran ... n-1atır 

Dedim. purlannı Mudanya yolunda gündüz iş-
Cevab verdi: letip yolculara yatak bileti satmaktan 

dört ay ceza verdiniz. Mtlddetlml bltJrdlm, ...... &.&Mut • 

çıktım, artık hırsızlık yapmağa korkuyor • Fntlhde Kuqunlu medreseden turıun 

- Evet, yeni geldım. Gezmek ve vazgeçmek çaresini bulmah, benim o : 
görmek, gördüklerimi kaydetmek çok nu ikna için sarfettiğim emekten belkı 

dum. Fakat evvelce çaldığım kurşunlardan tarken yakalanan Mustafa adJnda b1rl 
blr kısmını toprak albnda .saklamıştım. Pa - meşhud suçlar mahkemesinde 69 ay b 
ra da çolı: llzım oldu. Haydi ıunıan çıkarıp mahkOm edilmiştir. 

hoşuma gider. daha az bir emekle kabil olabilirdi. 

Biraz evvel kapadığı deltcrlni yeni ismet Hulusi il Feriköy cinayetinin ~-~eden sened almaş 
K d 1 h kı onunda ken- Feıiköyünde polis lı:omJ.serllğlnden çıkma onu Fatma adında bir tadıne. l80 ııra 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
a ın saç arının er ş s İsmail Haklclyı MüyeMer adında bir kadının rayı vermediği halde 'Yermiş ıibi noter ııu 

dini gösteren bir derdi vardır: Kuruluk. evinde bıçakla öldürmekten sucıu Remzi ile zurunda resen temlilı: senedi almak sure 
Bu derdin başka mevsimlerden ziyade .hmauın durutma1an dün atırceuda ya - dolandırıcılıktan suçlu Niyabet adlı bir er 
bahara doğru ortaya çıkmasmdaki seb~b pılmıştır. meni lle onun suç ortalı olarak ~babı eın 
şudur- Kışın ondülasion ve permanant Remzi İsınall Halı:kının tendi tal'afından 11\kten olduğunu söyleyen Ziya adında 

dah 
· k tınlır M k 11 da öldürülmediğini ve o sırada 8a1Jhin kahve - birinci aulh cezaya .sevlı:ed11Jll1'lerdlr. NJya 

Betçikamn yumurta istihsali 
çok yüksektir 

Harbden evvel 
Belçikada tamam 

-12 milyon tavuk 
varmış. Beher ta· 
vuk senenin sek· 
11en bei gün\l yu
murtlarmış. Fakat 
o zaman, bu yu. 
murtalar Belç1ka• 
nm kendi ihtiyacına Wi gelmezmtf. Hal-

Postada gecikme rekorunu a sı yap • aşa u anan alnde olduAunu söylemiş ve: bet: 

kıran mektub çoktur. Bu yüzden saçlar yorulur, kuv • - O (iln çocuklar para aJmıştı, ralı:ı ta • - Ben paranın 250 Ura.suıı verdim, mi 
vctten düşer, donuklaşır ve kurur. Bil • lan aldık, Alem yapıyorduk. Hatta phld Sa- baklsini de bana itimadlan oldulu l(ln l 

Dünya postala- hassa rengi açılan saçlar buna daha mü- llhe de bir fişe bıra aldun, de~ de şahtd dtıert almadılar. Ben peynir tOccnrıyım, Jo 
nnda gecikme re- ...:..''"''"/.,;. saiddir Sallh: kantam vardır. Muteber bll' adamım. 

'- . · . - Remziyi bir aralık kahvenin önünde o -
.korunu, elyevrn ~-:. Bır çok kadınlar bu donukluğun kır • tururken gördüm. Fakat cinayet onu gör _ Diye bir çok temllk ve temellOk lılkAyeJ 
İngiHz posta ida- - den ileri geldiğini sanır, banyolarını sık- dükten lk.1, lkl buçuk saat aonra lşlcnmlş _ anlatmışsa da hlklın Reşid: 
resinin elinde bıJ- ]aştırırlar. Bu suretle esasen • tabıi gı - tir. O sırada Remzi kahvede oeğlldl. ismaJJ - •Niyabet ben senl serbest 9nkam 
lunan bir mektub dası olan • yağını kaybetmiye başlıy:m Hakkının vuru duğunu ve Remzi lle İ.ıma1Jln Diyerek tevkU k:ıran 'Yermiş n diler 
kırmıştır. Bu mek- saçlarına ne büyük bir fenalık ettik.le - vurduklarını işittim. Bütün Feriköy çalkan~ ortağı Ziyayı lkametglha rabtedlllllelt fAf 

tub U"ç senede dört defa devrialern yap- · · f k d b'l d ğill ·d· dı. Fakat lı:lmden duyduğumu bilmiyorum, tlle .serbest bırakmıştır. 
rmın ar ın a ı e c eı ır. demiştir. 

mıştır. Bu mektubun mürselünileyhi seya Parlaklık saçın sağhğmn işarettir. Remzi evvelce akıl bastanesine de birkaç Bir hırsız 3 ay. hapsa 
hate çıkmış olan bir Londralıdır. Fakat, Sağlık her hangi bir sebeble fınzaya uğ- lı:ere göndertldlğlnl iddia etnılş olduaundan mahkOm oldu 

. . rayınca o da görünmez olur Bunun için- adil tıb lflerlnde müphede altına alınıp a-
buki 1929 da, ayni memleket 659 milynn bu müddet zarfında mektub sahibim bır dir ki saç yalnız temizlikte ~itiz davran • hnmndıtına dair rapor mevcud olup olma - Beş defa sirkatten aabıtaıı Şakir adın 

ih tmi ti B un aebebi türlü bulamamış, her defa yollandığı şe- . dıtının l'e çocuklan koruma yurdu watm • 
yumurta raç e f r. un . birden mürselünileyhin hareket etmiş ol- makla güzelle~ez. Ona kaybe:tığı y~ğı dan akıl hastanesine gönderilip göndertıme- blrJ Vefa caddesinde Dursunun evine hırııııJllll• 
evvelA tavuk sayısının artmasıdıt' ki flm· 

1 
k b da iade etmek lazımdır. Camomılle Cam- d1""nın aorulm&Bl ve .,.,._.af1i1M r:llldafaa ıa- lık kasdlle girerken 1ataıanmıo Te me•h 

d ğu ·· -ı - tü B surete me tu a• """'""" ı.• v-di bu mikdar 23 milyonu bulmuştur. Son· u goru muş r. u . . pbree, paraffine, huile de cad~ bu yolca hidlnln dlnlenmesl Jçin durupıa baok& blr suçlar mahkemealne •Hlı:edtıerek i'9 ay ha 
... __ be ... ı. .. 0 urtlı· 189 memleket dolaşımı ve her gcçtığı kullanılan pek faydalı maddelerdir. Zey- güne bıralı:ılmıştır. ee mahkftm edllmlftlr. 

ra da 1enenin BeAM:ll 1 a~ yum memlekette pullanmljtır. Bu sebeble, ı· ğ h . d dah ı 11 1 d h ---·· .. ---·---.. -----·--... -.... ••••• -k b"lı .ı ınya ı epsın en a .m anışı, a ıı Mili ,ı •k • n /i I 
y.an tavukların :umurtlama a l ye_, misline nadir tesadüf o!unur bir nesne elverişlidir. Ancak tam fayda almak iç!r. e, errı . r'O s e : 
emsleri wah edilerek (120) ıfllıe çıka· diye İngiliz posta idaresi bu mektubu nasıl kulll!nılacağını bilmelicUr • . 
nlmıştır. Bu hesaba göre, Belçibda, bır müzesine koymUflur. Saçı yağlamak üç kısma ayrılır: Te • Dthıkii hava vazıyeti Otomobil tramvay kuaları 
eenede 2 milyar 700 milyon yumurta Js- mlzleme. masaj. çalkalam• ve havalan- Birkaç gündür yazı andırır bir te - loför Vazhann ldareslndetl 4 numar * k"Jd ·· 1 ·· }" gid h d.. Teklldağ otobtısü Beyazıd~an ceçerken 
tihsal olunmaktadır. Fakat bu yumurta.. dırma. 1 ~ guze ve guneş 1 en ava un yaşlarında Hayrtyeye çarparak bacatınd 
lan bir adam saysa, hesabın altından Mutedil denizlere doğru Temizlik: Saç diplerinde toplanan yağ yemden bozmuş ve akşama kadar fa - :varaıamıı, totör yataıanmıştır. 

ve tozlar, zeytinyağının derıye i§lemesi· sılalı bir surette yağmur yağmıştır. * Şoför Bedroe tarafından idare edil 
kalkmak ,için asırlar ister. ilerleyen buzdaglarl ne mini olur. Bunun için ilk it bu biri - Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 1576 numaralı huaual otomobil Hallsttı.r * Şimal denizle- kintileri temizlemek olmalıdır. Şampuan verilen malfunata göre son 2.ıl saat zaF- :a::d!1:rpasın:: :eçe~~~ft~ raşıannda K 

1 kan noktasından en d k zal _... H i i · k l ~- d h · · ğ w t ~ acaa .. _.• yaraJamı.ştll'. nSlftl r.in e a ara .llMll• veya BU sabun... angis ni stersenız u • .llD a şe nmıze ya an yagışın me re *Vatman Osmanın ldareaindelU Hubl 
k 1 k k dae"d" ni olmak için hu- }anabilirsiniz. Kirli saçlar önce sıcak ru murabbaına bıraktığı su mikdan 8, 1 ye • Jo'aUb tramvayı ııe ıeıo numaralı 

JI IR var 1 arYVfl ır swt rasad gemileri ile ıslatılır. İyi cins, kokusuz bir sabun kilogram olarak ölçülmüştür. Rüzgar- arabası arasında PaUbde bir çarPlllDa oı 
Size en yakın ' //// ' buzların çözüldü- su içinde eritilip bap dökülür. Saçlar bir lar §İmal istikametinden saniyede S-7 mU§,. her !klal de ha.sara utraml§lardır. 

a'kTilbanız ne ba· , '\ \ \ t ///,, ğil mevsimlerde kaç dakika oğulur. Sabunu, suda eritme- metre hızla esmiştir. Silhunet en yilk- ~~ haata kadın kuyuya dGflü 
banızdır, ne de •· :" ' bu mıntakalardı den doğrudan doğruya saça sürmek doğru k ıs 1 d"" ::'- 7 s ı· t ka tıı Rum haatanestnds ·odavı altınd 

. se , , en UŞUA , san ıgra Y • bulunan 68 yatJannda Pollki 1aminde blr k 
nanız.. Biyoloji " ~· dolaşır ve çözülen değildir. Bu sabunlanmadan sonra ba • dedilmiştir. dm hastane clvanndalı:l bostanlarda gezer 
noktasında kan bUyük buz parçalannın iltikametler,ni 11ruzı derhal bol su ile çalkalar, sabunlu 

1 
ten önüne teaadllt eden mctriılt bir tuy 

yakınlığı itibarile gemilere bildirir. Bu aene, 600 kadar CU• bırakmazsınız. İkinci bir sabunlu ılık su Yurdun Doğu Anado.u, Karadeniz düşmüş, hastabatıcılar taratınd örill 
en yakın akraba· mudiyenin mutedil denizlere doğru SÜ• ile daha oğunursunuz. Bu seferki çalka- ve Şark bölgelerinde de dün hava ya- kurtarılmıttır. VUcudllnlln mub~J yer~e 
ııız kardeşleriniz. rüklendiğini bildiriyarlar. Derine kim lama suyuna bir kaşık limon veya sirke ğış1ı geçmiş, rüzgirlar Trakya, Kocae- rtnden yaralanan Pollld ayni hastanede te 

1. E böl 1 · d i 1 ist'k ti davı altına alınmlftll' dir. Eğer varsa. bilir ne olacak? karıştırırsınız. ı, ge ge enn e ş ma ı ame n • 8• "b . . 
Tı'mizlik faslı bitmiş, sıra masaja gel • den kuvvetlice esmiştir. ~ 1 tiyar mangala dGpD, yandı ::===========================:;;=:i . . . . uskUdarda Sultantepeslnde oturan 80 mi§tlr. Saçlan birer santim kalınlığında Karadenızde de yeniden hafıf bır ıannda Letto hasta olarak J8tmalı:ta oldU 

.Aile balı, 
Cinsi zeolılerln 
Ostllndedlr I 

JI. T. P. rumuzlle Çanakk&leden mek • 
..._, pdertn onyueum: 

- Ben, d!JOr, iki l8De enet 1ıılr ıaadU 
Detkellnde nıencum. Bayaı U'bdıtım, 
lleDi llftD, tuaı ee°fllllDl bbar etme • 
lbıl bllem.,.n bir bdlndır. 8afTurdu • 
ima blıtn çarelere ratmen, ~ il • 
tecHllm tetllde le"1 lab&r eden bir ta • 
em baUne pttremedtm. Ba 'fulıt' br
pmada De JaPQDD7 JfUJl mll"1ld .... ,_, 

• Qoe .. wn: 
aıetıabanas bit dt ftllh delD: 
e- BQat arbdepn, beD1 lftlD, fa• 

aaı lnPdnl tsbar tt.medDl blleJDQa bir 
bdmdırt. d11ommaL 

Ba,aı &rtadapnll, •Tgta1nl ~. 
lllyen b1r tadın olaaJdı. siz onun mı ın
dJltne naaıl hllkmedeblltrdbı1s? 

Bu btlkmO vereblld.Jlin1H ıa, snce· 
ım. aeYglalnl izhara W1 derecede muvat
lü olmut demektir! 

J'atat bu takdirde bana •aal IOl'DWU• 
mı mlnaaı kalınıyor 1 

Bu ıtıbarla, asıl mauadınm aeubll -
melı: için, mektubunuzu daha fazla dik • 
btle ıözden geçirdim: 

Zneen12: s1al .mıor. B1IDdaD nıJml-

1 
iliz. Ve buna ratmen de zevcenlzden mftı 
lekl.sln1z.. Niçin? Zevcenlzden daha ne la
Uyorsunuz? Durup dururlı:en büyilk fe • 
dakirlıklar yapmasını mı? 

Sabah aqam boynunuza unlıp llze 
Rvılslnden babaetmealnl ml? Suya dil -
ten hangi ümldlerlnizdlr? Bütan pyre .. 
time ratmen bu nallere birer cnab bu
lamadım. 

ster aeTCenlzln. •TP lıhannda 1&1 .. 
terd1l1 ac1s bOn11vl iM çare bulabll~ 
GlHtlde delllim. 

Bu Jruar,,. mdtdlr,,. lneen!ıdt • 
dlr. 

Buna &raJJP tethJI etmek, " bir ta· 
re bulmak da, ben1m lhtlauım dahWııde 
detfldlr . 

Bu bu.auta tlaler1 ancak mtıtehaull 
bir belı:lm tatmın edeblllr. 

Bu tahmlnim dolnı be, mahltlDJaln 
t.etlmlerlnden blrlDt mtlracaat edln1s, ft· 

slJetlnJsl &Dlatuııs, w alaealJnı:ı ıau • 
mata göre hareket edlnbı. 

ll'alı:at bundan menıt netıce alıaml bi
le 711vamzı Jıkm•JUm. 

Çünlı:ü ltl Jı1ı bulmat !lir aUe TUftD -
nın temell, ld.J blr münasebet olmama • 
lıdır. Mönaaebetlnbıl, bu ıeçlcl ae\'lllerln 
fevkinde sayınız. 

Ve ze\'Cenlzln hissi ataletını, bir tttl • 
rat vesilesi addetmeytnlz. hı yıllık bir 
7alı:ınlık, .sevgi sizin aranızda, bu basit 
mahrumiyeti istihfaf etUrebllecek dere • 
cede )'iibek bir dostluk yaratmıt olma • 
lıd.ır. 

mu 

tutamlara ayırırsınız. Zeytinyağım bır fırtına hükiim sürmeğe başlamtŞtır. tu taryolaaının yanındaki mangala dUte 
tabağa koyarsınız. Bir pamuk parçasını Fırtına yüzünden vapur seferlerinde ayaklan yatlJJllf> Ntlmune hastanesine tal 
içine batınp tutamlar arasındaki yivlcre intizamsızlık olmamıştır. c4rılmıttır_. _______ _ 
birer birer sürersiniJ. Yağlanan yer~eri 

parmaklarınızın ucile sıkı s1kı oğarsımz. Çivili geçid yeri yapılmıyacak Gazeteciler dun Borsadan 
döndüler Başınızın her yanını böylece yağlayıp o- Belediye çivili geçid yerlerini çoğal-

ğunca bir havlu~ ısı~ıp saçl:m~ız.ı sa • tacaktı. Fakat bu geçid yerlerinin sa _ . İstanbul matbuatı namına .:SursaY' 
rarsınız. On dskıka bır yerde dınlenir - yısı çoğaldıkça seyrüseferin zorlaşaca- .zıyaret eden arkadaşlarımız dun Ya -
siniz. Bu müddet içinde zeytinyağı me • ğı görülmüştür. Diğer taraftan yeniden lova yottle İstanbula dönmüşlerdir. 
sameleri açık temiz deriye iyice nüfuz e- • 1 t'l k 11 1 k d Arkadaşlarımız Bursadan samimi: 
~er. Artık yağlamanın son kısmına başla· genış .~ ~ ece yo ar, açı aca mey an- bir hava içinde aynlm1şlardır. Gazete--
mat zaıpanı gelmiştir. Bu defa hiç su dö- lar yuzu~den İstanbulun tekli gün.d~ ciler Gemlikde kaymakam, belediye 
künmeden yalnız içinde biraz sabun e • güne değişecektir. Bu aebebden çıvıli .isi ve halkevi başkanları tarafındad 
rltilmiş su ile saçlannızı oğarsınız. Sonra geçid yerlerinin çoğaltılmasından vaz- karşılanmışlar, belediyede kendiJerirıt 
bol su dökerek çalkalarsınız. Yağdan h!ç geçilmiştir. İleride şehir sokaklanna limonatalar ikram edilmiştir. 
bir iz kalmayınca kurularsmıı. Saçlannı· istikamet verildiği sırada tekrar faa - Bursadan dönen arkadaşlanmız bil 
zın çabuk bruması için ba§llllZa gene liyete geçilecek, sokaklar Avrupaldri seyahatlerinden çok mütehassisdir ., 
sıcak bir havlu IU'arsınız. geçidlendirllecektir. ler. 

Babanın gözlüjii f ----------Bacaksızın maskaralıkları : 



Yahudiler, kendi erine 
yurt olarak Ma agaskar 

adasını istiyorlar/-
.......................................... _. ... ..-............. __ ...... __ TiJrk 

·ıini Filistin işinin yürümediği kanaati Yahudiler 
arasında umumileşti, Cenevredeki Yahudi 
teşkilatı Madagaskarın Yahudilere verilmesi 

için çalışmıya başladı 

. 
Madagaskardan 

.. (Baştarafı ı tnd sayfada) 
huzursuzluk Yahudiler arasında sür'atle 
artmaktadır. 

Avusturya ve Macaristan s'JU seneler
d~ iktısadi hayatlannı turizm sayesinde 
düzeltmişlerdi. Halbulti dünya turizmi 
Yahudilerin bir nevi imtiypz.larıdır. En 
çok onlar gezerler ve en çok onlar p:ıra 
&arfcdcrler. Canlarını sevenler onlar 

' sevgili canlan uğurunda para sarfınd:m 
çekinrniyenler de gene onlardır. Mcrk-:zi 

~vrupada hangi sanatoryoma, Kür Evi'ne 
gitseniz yüzde doksan misafirlerin Ya
hudi oldu.,unu görürsünüz. Büyük şehir· 
lerin, su ve eğlepce yerlerinin~ dağ otel· 
lcrinin da"m.f misafirleri Yahudilerdir. 
Dünynnın dört köşesinden, ccbleri dolu 
olarak gelen Yahudiler, sade böyle sıhhat 
ve istirahat yerlerinin değil, bar ve ti· 
yatro gibi eğlence yerlerinin ve yüksek 
lokantalann da en şerefli müştcrileridır. 
DUn bir Avusturyalı dostum: 

- Ynndı bizim Avusturya! diyordu; 
bu ne Avusturyanın turistleri hep 
nasyonnl sosyalist teşkilatının isti h t ' 
gönd diğ· ra a e 

er ı ameleler, memurlar, !ırka a· 
damlarından nıürekkeb olacak. Bunların 
an tanesi bir araya gelse bir Yabudinın 
Yaptığı masrafı yapamıyacak! 

Dostumun hakkı vardı. Avusturya en 
büyük kazanç vasıtası olan Yahudi t~riz. 
ınlni kaybetmiştir. Acaba bizde ne ola· 
cak? Şimdiki halde iki ihtimal karşısın
dayız: Eğer Yahudi aleyhdar11ğı hore-

eti bizde çok ilerlcmlyccek olursa bu 
turistler, bu sene bize :ıkmaya başlıy~. 
cak. O zaman işimiz Jş. Fakat, bugünkü 
huzursuzluk biraz ileri gidecc:.t olursa o 
za~an, biz de tehlikeli bir vaziyete gire
ceğiz. Bizde de Yahudi turistler azalacak. 

Halbuki, bir Yahudi turist Macarısto n 
ve bilhassa Budapeşte içm ne Y.ıymetll 
b.ir misafirdir! Otellerde, gezme yerle· 
rınde, barlarda, benzin satış mahallerin
de, garajlarda bıraktıkları paralardan 

ıarfınazar, Peştenin rengin moda mağa
talarında yaptıklan sarfiyat bu memle
ketin yüzünU ne kadar güldürür. Eğer 
bunlardan mahrum kalacak olursak Ma· 

caristanm iktısadt vaziyeti çok kötüleşe. 
cek ve iktısadi vaziyetimiz de kötüleştık
çe nasyonal sosyalimı ile Yahudi leyh
tarlığı artacaktır. Allah encanumızı hay-
retsin! · 

* Allah aade bizim encamımızı değil, §U 

"Yahudilerin de encamlannı hayretsin. 
Bütün Yahudilik Aleminde, Yahudiler 

i çin nihayet stıkin bir memleket yapma. 
Ya ihtiyaç olduğu fikri etrafında son za· 
2lıanlarda çok ciddi bir hareket baş gbs
terınıştır. Filistin işinin yürümedlğ. ka· 
n~ati UIDumlleş:miştir. Zaten yürüse bile, 
RUnden güne artacak gibi görünen Y 2· 

hudi muhacereti karşısında Fillsti11in 
flf i gclıniyeceği muhakkaktır. Bu se

beble Yahudiler, kendilerine şimdi daha 
esaslı bir yurd anyorlar . .-Eğer, diyorlar, 
bi . 

zırn de bir yurdumuz olur ve burada 
bir d 1 b ev et sahibi bulunursak, o zaman, 
k aşka bir memleketin vatandaşı sıfatılf, 

CncU devletimizin pasaportunu cebinı~ze 
kor Ve ist d"ğ" · lI e ı ımiz yerde kolayca gezer;?..> 
~kları var. Bilirsiniz ki Yahudilerin bu· 
c ne kadar olan serseriliğini FT:ınsızlar 

l'ttJ'i Yabudh, Almanlar da .ebedi 

bir manzara 

Çin impa1'atoru, Koayı kollannda tutuyor kudurmuş halka· cOnu bana bırakın• diye yalvanyordu 
Türk imparatorluğunun, saltanat kav- !arı, daha uzaktan gözleri knmnştıran ma- dil edilmişti. Kovay rolünü gayet guzcl 

galarile inkirnza doğru sürüklendiği ve vi gözleri, sivrice ince burnu, bir şeftali oyunuyordu. Bu sırada hakiki kardesi 
:Madagaskar adasının mevki~ni gösterir bu halile Arnb ordusunun istilasına karşı rengini andıran yanaklarile hakikaten b:r Koğnyı da Çine getirtmiştl Bu da Yang ... 

harita koyduğu zamanlar, (miladdan 740), Çin melek olduğunu gösteriyor. Gülerken gü. Kou-Sung ismini aldı ve kız imparntoru 
Yahudi. tabirlcrile ifade ederler. Şımdl imparatorluğu Ming-Hivangın idaresi zef kırmızı dudaklan arasındau bir sıra tazyik ederek bütün idareyı kendi eline 
Ynhudilcr bu serserilikten ve bu ebedi- altında kuvvetlendikça kuvvetleniyor, inci gibi görünen beyaz dişleri de bu gü- aldı. Buna muvaffak olduktnn sonra An· 
likten kurtulmak istiyorlar. Buradaki Türklüğü bir daha dirilmemek üzere rne- zelliğine daha başka bir fevkalftdelik ili· lu hanı, şimal orduları başkumandanlığı-
Yahudi dostlaıımdan birinin bana anlnt- 1 zara gömmek istiyordu. ve ediyordu. na tayin ettirtmişti. Kuo-Sung vnsıtnsilc 
tığına göre, artık Yahudiler, kendilerine Türkistanın her köşesi, Çinli nifakçı • Dans başlıyacaktı. Bu sırada kendisine halkı tazyik ettirirken, ona dR ~.maldc 
bir yurd tedariki meselesini ehemmiyet- ]ar, propagandacılar, halkı yeğd!ğerine refakat eden .sevgilisi Anlu Han da sah· güzel bir isyan zemini hazı:-Jntmnğa bas-
lc derpiş ediyorlarmış. Cenevredeki Ya- katan cntrikacılarla dolmuştn. Halbuki neye çıkmıştı. Koa bunu: lamıştı. 
hudi teşkilatı bu işi eline almış ve Ynhu- Türkistan garbdan Arab ordularına, ce- - Kardeşim! diye tanıttı. ' Ming Hvang'm otuz sencdcnlx-rı atı~ 
diliğe hasım olmıyan İngiltere, Fransa nubdan Tibetlilere, §arktan ve cenubu Bu sefer de kadınların gözleri Anlu hn- bıraktığı cellad satırları, tekrar faaliyete 
gibi memleketlere müracaat etmişler. şnrkiden de Çinden gelen kuvveUerc na dikildi. Ve hepsi ayni şeyi düşünü • geçmişler, işlemeğe başlamışlardı. Ver"' 
Hatta, bu arada Madagaskar adasının is- meydan okumak mecburiyetinde id:. Ve yorlardı: giler tezyid ediliyor, halk imkan ve kud· 
mi bile dolaşıyor. En iptidai, en az nü- o, bütün bunlara karşı durabilirdi. Eğer - Kardeşinden çok daha güzel! ret nisbetinde tazyik ediliyordu. .1\şı~ 
fuslu ve gayet iyi iklim ve tabiat şartla- Çinliler onları dahilden alçakça vurma • Koa dansederken inhinalarlle, adımla- -imparator ise bütün bunlardan blhabcr, 
nna malik olan bu adayı, yahud buna mış ve kanştırmış olmasalardı. Madem rilc o kadar da güze], o kadar cazib olu • Koanın yanından ayrılmıyor. Onun ku· 
benzer. ve Afri~an~n güzel bir sahasını ki Çin, Türkün istiklalini yoketmek is • yordu ki, imparatorun şairleri bile, p • çük ~ir ~ltifatını en büyük bir nimet ta. 
W~udller .kendılcr.ıne mabsu.s bir vnwn tiyor, fitneler çıkarıyor, onlar da buna raba olan aşklarını unutmuşlar, ve ken • Utkki edıyordu. . 
halınc getirmek listiyorla.rmış. Fnkat, ayni şekilde mukabele etmelilerdi. dilerini genç kızın ahenk dolu dansına Sakin ve keyfınde olan şehir, c ... tan, 
bunlar daha ziyade vatanlarının bir ada Ve böyle yaptılar. Genç Türk hokanı kaptırmışlardı. .başa çalkanmağa başlamıştı. Yel', y r is· 
olm~sına tara_rı~rdırlar. Malum ya, y~. Anlu hanı, güzel nişanlısı Koa ile bera • Ve ayni mesti içinde Türk oansözünün yanlar çıkıyor. Dağlar, e§klyalar ve fi. 
hudıler askerlıği ve muharebeyi pek sev. ber, Çine göndermişlerdi. Bunlar Çinin güzelliğini imparatora anlatmış]ardı. Za· rariler ne dolu!~rlardı. 
me~er'. . . payitahtı Şang-An'a iki knrde~ dansör ve vnllı ihtiyar o gece bu hariknlad~ ~~ İmpara~o.r. b~tun bunhrdan ha~ıf:ı12. 

Şımdiki halde, nlışverış, hayat ve can- dansöz gibi gireceklerdi. göremediği haynlile kıvranmış, bır turlu Jınlii sevgilısının kolları arasında idJ. 
lılıktan Dudapeştenin büyük şikayeti Yedi ay süren uzun bir seyahatten son- uyuyamamıştı. Ertesi saJ>a'!ı erkenden Birdenbire Anlu hanın isyanı habtri 
yok .. Avusturyadan kaçan bir hayli Ya- ra Koa, sevgilisi Aneu han ile beraber, Koa ne kardeşi Anlu hanı saraya çağırt· geldi. İmparator o zamsn biraz k ndine 
hudı rnu:akkaten olsun burada oturuyor. Çinin payitahtına gelmiş!erdi. Burası, tırmışb. İhtiyar imparatorun, Koayı gö • gelebilmişti: 
Bu da bızde hayatı canlandırıyor. Faknl, şiir, musiki, keyif ve zevk içinde yüzen rür görmez başı dönmüştü. Titrek elle • - Koyay! dedi. Kardeşinin yaptı ını 
yann ne olacak? Meçhul! bir memleketti. rlle genç kızın altın kadar sarı saçlannı görüyor musun? 

Török Bela Hemen her köşesinde, Türkistandan bu· okşamış ve bir şey soyliyebilmek için: O, omuzlarını kaldırdı. Sakin sakın cc-

.. 
Tütünlerimiz 
slah edilecek 

İnhisarlar Umum Müdürlüğil, Tiirk til -
tünlcrinln clnslnl ıslah etmek için ır.evcud 

ttitün ıslah istasyonlarını çoğaltma~a ka -
rar vemıl§tlr. 

Marmara, Trnkya, Izmlr, Karadeniz ve 
Doğu mıntakalannda yeniden tiıtün ıslah 

istasyonları vücuda ge t.ırilecek ve buralarda 
tütün tohumlan üzerinde fennt tedkikat ya
pılarak cinslerin ıslahına çalışılacaktır. 

inhlsnrlnr idaresi ayni zamanda ıslah u
tasyonlannın bulunduğu yerlerde nfununc 
tarlatan tesis edecek ve bu tarlalarda yeUG· 
tırnecek tohumlan köylüye bedava dağıta -
cak.tır. 

Milli sanayi birliğinde yeni 
komisyonlar kuruluyor 

Milli Sanayi Blrllğl, sanaylcllerin lşlerlle 
daha etraflı meşgul olmak üzere muhtelif 
sanayi zümrelerinden nıürekkeb komisyonlar 
kurmağn karar vermiştir. 

Trikotajcılar, kolonyacılar, çıkol:ı.taeılar, 

matbaacılıır komisyonları kurulmuştur. Ko
ınlsyoncular, mensup oldukları ?Unırelcr1n 
isteklerini tcsblt etmektedirler. Bu istekler 
teşviki sanayiden lstltnde ile muamele \er • 
gl.sinln indlrllmesl etrafında toplnnmnkta -
dır. 

:raya gelmiş tiyatro troplAn, ·dansözler, - İsminiz ne? diye sormu§tu. vab verdi: 
hokkabazlar hünerlerini gösteriyorlar, Koa işve dolu bir sesle: - Görüyorum. Bana kızdığı içın ı yan 
Türk musikişinas1an, hayret ve takdırle - Koa! dedi. etti. Ne ehemmiyeti var? Di~er Jrnrde· 
dinleniyorlardı. O zaman Çindc tiyatro, İmparator bir türlü bu i.smi becercrnf • şim burada değil mi? Onu hassa ordum 
musiki, dans Türk ve Türh.'iindü. Onu o- yordu. başkumandanlığa tayin et, tedibınc gıt-
raya Türkler getirmişlerdi. Koa ile Anlu - Koay, Koay. sin. İmparator bunu da makul bulmu~t~. 
han buraya geldikleri zaman, vaziyeti bu Anlu han ile genç kız kahkahalarla gii· Kuo-Sung da hassa ordusu bnşkuman• 
merkezde bulmuşlardı. Bunların vürudu, lüyorlardı. danlığına tayin edilmişti. Artık hassa or. 
Çinin payitahtında, birdenbire yayılmış, - Nihayet! dusu, sadece Türkleri maıyet nskcrligınc 
güzel Türk kızının ilahi bir ihtişam ile - Bundan sonra ismin Koay olsun, o- alıyor. Ordu, bir Türk ordusu haline gi· 
parlıynn güzelliği, daha sahneye çıkma· na bir de Fey ilAve edeyim. Kovay-Fey riyordu. Artık zaman gelmişti. 
dan dillere destan olmuştu. olsun. Anlu han ordusile Çin payıtahtill:ı. 

Bu güzclllği o vakit 60 yaşına girmiş Biraz düşündü, aşağı düşmüş bıyıkla· Sang-An'a aoğn1 llerlerneğe başlamı!>tt. 
olan imparator Ming-Hvang da duymn§, rına sarıldı: Hassa ordusu da kendisine müzaherette 
doğru olup olmadığını öğrenmek için ikı - Bır de, dedi asalet ünvanı ister mi- bulunuyordu. Harb başlıımıştı. 
§airini, bunlann dansettiklcri yere gö~- sin? Sana bir de Ynng isminı illive ede- Anlu hanın askerleri payitahtın kapı-
dermlştl. ccğim. Yalnız bir şartla... - sına dayandığı zaman, imparator scıvgi• 
Koanın ilk sahneye çıkacaöı gece, şc • - Ne gibi? lisi, Kovayı kollan arasma alarak bütün 

hirde borularla ilan ediliyor. Omuzlar Ü· - Burada, sarayda ve benim yanımda ailesile beraber firara baslamıştı. Şehir 
zerinde gezen resimler, bn harikul5dc kalmak şartile ... yangınlar içinde yıkılıyor. Sokak koşe-
Tilrk kızının melfıhat ve güzelliğini teşhir Genç kız durdu: lerindc yapılan harbler her yer kana 
ediyordu. Numaralann başlamasından - Kabul ederim, dedi. 1''akat benJm de boyuyordu. Çinliler şehnn harıcindeki 
bir saat evvel, her taraf dolmuş, otura • bir şartım var. Kardeşimden aynlamam. köprüyü bile kaldırmağa vakit bul:ımn
cak tek bir yer kalmamıştı. En ön safta O da burada kalsın. Ona da bir asalet is- mışlardı. Türk ordusu buradan d. nu-
fmparatorun şairleri, büyük şarap tes - mi verin. zaffercn geçmişti. 
tilerini önlerine koymuşlar. İmJ>'lrntorn Bu şart derhal kabul edilmiş, Kovay Anlu han, şehirde Koayı bulun ıu§• 
anlatacakları kızın sahneye çıkma ını ve Anlu .sarayda knlmışlardı. tı. Zavallı Koa, imparatorun kolları a
bekliyorlardı. Günler ve aylar geçiyor, imparator rasından kurtulup ta sevgilisi Anlu hana 

Nihnyet sabırsızlıkla beklenilen perde Ming hergün sevdiği genç kızın kolları kavuşacak bir vaziyette değ•ldi. fh y. 
açılmış, Koa sahne~e .. görüh1:1üştü. Uzun 

1 

arasında Çini, memleket~. idareyı biraz fışık, kaybettiği taç ve tahtına ncımı~ox; 
ve mevzun boyu, kuçuk zanf nvaklan, dahn unutuyor. Onun esm, onun oyun- Kooyı elinden kaçırmamak için ona "'11• 

hafif ziya altında parlıyan pembe beyaz cağı halinde kalıyordu. .sıkı sarılmış bulunuyordu. 
vücudü, altın renginde 'kıvırcık san saç • Anlu hanın ismini de An-Lu-Şann teb- (Devamı 9 uncu t.ayfnda ı 
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rağmen Cevher mutlaka mevki ve ser- alarak geleceklerin kimler olduğunu padişahın ayak ucundaki kanapeye u .. 
vet sahibi olmağı aklına iyice yerleş- anlattı. Münir kavun kafasını kaşıya- zanarak uykum bozulduğu için vücU .. 

Ah, Şu Hayat! 
tirmişti. rak: dfun kesiliyor. Benim gıbi Rumeli ka· 

Efendisinin, üzerinde çılgın bir ih - - Korkmakta hakkı varmış padişa- zaskeri ricali devletten bir zat çöplük .. 
tirasla yerleşmek ve ayrılmamak iste- hın!. _ dedi _ tevekkeli uykusu kaçıp te yatabilir mi? 
diği tahtın kuvvetli bir tekme ile :ı.rı - durmuyor - biraz daha düşündükten Cevher alayda devam ediyordu: 

- kılacak kadar çürümüş olduğunu bili - sonra devam etü - eğer öyle bir şey o- - Canım harabatt dervişler için kuŞ" 
- Yazanı Nezihe Muhittin _ yordu ve bu kanaat onu, bu çürük tah- ıursa biz ne yaparız?! tüyile çöpün ne farkı var? 

tı yıkmak için uğraşanlarla çok gizli Şeytan Arab karşısındakinı'n bu uya- Parmaksız Münir de kayık gö:ıbebe· Ne! inin zevk aldığı şeylerden 
gayı ı her şeye kayıdsız olan 
bu nebati mahluka Cevherin 
sözleri mühim tesirler yapıyordu. Mü
nir yalnız kaldığı zamanlar uzun dü
şünüp ince muhakemeye kabiliyeti ol
mıyan kavun kafasını sallıyarak: 

- Sahi be! -diyordu- Arabın hakkı 
var. Bir daha viraneye düşmemek için 
gözünü aç Münir. Göreyim seni! 

Ama bu nimeti kaçırmamak için ne 
yapmak lazım geldiğini söylemcdı ki 
fellah!.. Artık bunun için kafa yormı
yabm.. elbet yarın danışırız!. - diye 
ipekli şnl yorganlarına sarılarak rahat 
bir uykuya dalıyordu-... 

Cevher ağa her ne kadar cdolikosfaı. 
ırka mensupsa da bazı beyaz adam o
ğullarına kUIAhı ters giydirecek müs -
tesna bir zekaya malikti. Okumuş, yaz
mış, sarayın haricindeki muhitte de göz 
gezdirmek kabiliyetinde bir arabtı. 
Fakat bütün zekAsı ona ancak kızıl men-
1aa t ihtiraslannda meş'ale tutardı. 

Gözlerini misilsiz bir ihtişam ve deb- b ı ı ı b' ı · i b 1 d 
ra ı a ar a ır eştırm ş u unuyor u. nıklıg· ı üzerine ince ve ge••re'- bir kah- ğini büsbütün kaydırarak Galata kah· dehe içinde açmıştı. Kendisine istiklal s t h i fkll. - v :!\. 

ure a onu am yet ve c i:ln munev- kabadan sonra: vehanelerinde öğrendiği ağızla Cevhe .. ve saadet tahayyül ettiği zaman en az- .. · 'ltih k tt' b 
vere zumresıne ı a e ıren u gay- _ Afen'n dervı'!I Mu-nı"r'. _ dedi _ işte rin alayına iştirak etti: dan oturduğu saray kadar değilse bile t" ta ı · b" nf tta " 
re ı, esas ıasıs ve aç ır me aa n ı d'" .. k ı b ı - Kofti yutmuyoruz anam bnbam! ... 

ona yakın bir kflşane ve etrafında yüz- başka btr şey olmadığı halde elaltın - ası .. u~unece mese e u. . - sonra ciddile erek - saka birak dl 
lerce kul ve halayık tasavvur ederdi. dan birleştirdiği insanlara faydalı ola- Munır arkadaşının bu kadarcık bır . ş ~ _ .Yl ... 
Halbuki içinde oturduğu ve hergün b"l k . . d" h k k b 1 .sözle i§i bırakmasına razı değildi· cıddi konuşalım Cevherclgım - dedı 
temas cttig· i bu güzel, göz kamaştırıcı ı me ıçın p~ ışa a ço ya ın u un- S" l b' d di k. düşünelim, taşınalım başımızın çaresi-

ması lazundı. Işte Derviş Münirin vak'a- - oy esene a ıra er - 'ye urca- b kal ' 
şeyler ü~rinde hiç bir temellük hakkı sı onu istediği vaziyete getirmiş gi - lamağa başladı - ya gelirlerse bimn ha- neC ah ımh .. d 
olmıyan aciz bir kuldu! bi dl liıniz ne olacak? ev er ır enbire: 

İşte bu hakikat egoist ve muhteris ~~ş Münir bir gece gene padişahın Cevher şakaya dökerek derviş Müni- M-~lehise ctCl on• olalım! • dedi -
h g- k d rt ordu b d bahl f h 1d h.d unır, ayre e: arem a asını u u uy · ~ ucun ~ sa ayıp ena a e ı - rin böyle bir akıbetten ne dereceye ka- . . .. 
Şimdi bütün hülyalarına erişmek detlenmış· bir halde Cevheri tenha bir da zta "b ,_bil - . 1 -ı k i t - Con ne demek? Bu da yem bır ta r mu n ouı ecegın o çme s e- rik t' d , 

için ellerinin arasında mükemmel bir yerde sıkıştuarak sordu: di: a ın a ı mı. 
vasıta var.dı: Devriş Münir! Onu isle- - Padişah bana durmadan gelecek- N 1 k? dedi h -bel . . . - Yeni bir tarikat zahir!. Con ollll' 
diği kalıba sokacağına emindi. Fakat ler mi? Gelecekler mi? diye sorup du- ırtlad w 

0 aca ·:b: - : eg .erımı~ı Avrupaya kaçmaktan başka çarerniı 
bu işin tehlikesi büyüktü. ruyor. Kim gelecek, kuzum Allahaşkı- 8 ıgımı~':.~-gunD go~~ vbı~a~esık- yokt 

O . . k b' t d k 1 - 1 b ., ne postları o:ıc:ı'Cıu.. ervış ıçın ır ~o - M"' . b" :1.'"' • .. t . , ...... 1' nu ışıne yanyaca ır arz a u - na soy esene ana şunu. b' h k unır ır zerı.a eserı gos ermış ou•·--
larurken bazı sırlann kilidini açmak Cevher gözlerini testekerlek açıp in- ma, ır ır a. için atıldı: 
IAzımdı. Halbuki erenler diye büyük cecik uzun parmağını kalın dudaklan- Münir fena halde sinirlendiğini gös- - Anladım ... Anladım! Con, yeni 
efendisinin bile hürmet ettiği bu he- na bastırarak uzun bir sükut işareti teren bir şiddetle başını sallayıp yüzün- bir tarikat, Avnıpada onun tekkesi'! .. 
rif onun nazarında salak, budala bir yaptı: deki tikler hiç durmadan 'kq>ırdıyarak: -Çtik güzel ıanladın.. mükemmel!'/.# 
mahluktan başka bir şey değildi. Ona - Suuuus! Şimdi sıruı değil.. - Allah o mea'Vm günill!ri na Münir ki Hamim wssetamt 
açacağı sırlar, onun çarpık atandan O pce ptıdtpll uyucluktn. WH"a baş- bhmı bir 4 .... Mlib,. ıda! - dtJ8 (Ara.. Vfll'J 
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'ifşa eden idam olunur!·., 
Harb .. navl c.susl•n ara .. ndekl mücedel• 

Ben elimi, yıldırım gibi cebime atmış ve tabancamın namlusunu evvelce 
heıabladığım şekilde Japona çevirmiştim. Japon benim bu hareketi~i gürünce: 
" Merak. buyurmayınız, iç cebimdeki aazeteyi alıyorum! ,, diye mırıldanmııb 

. Japon kulaklarına kadar açılmış ağ-J 
zile, fakat gene yerinde hiç kıpırda -
madan, gülüyordu: 

- Muhterem Leydi, şunu demek is
tiyorum ki Avrupada fetholunacak 
Yer olmadığı için eğer büyük fütuhata 
yarıyacak bir silah bulunursa bu an
cak diğer kıt'aları istila için olacaktır. 
Halbuki sizin mensup olduğunuz mil
letlerin böyle emelleri veya böyle bir 
mecburiyetleri yoktur. 

Olanda hırslı hırslı güldü: 
- Hiç kimse Japonyayı fethe.tmek 

niyetinde değildir! dedi. 
Japon boynunu eğerek: 
- Şüphe yok muhterem Leydi! 

dedi. Bunu düşünecek bir nevi 
delilik henüz akıl hastalıkları ede -
biyatında kaydolunmamıştır. Fakat, 
müsaadenizle arzetmek isterim ki, J a
ponya harble fetholunamıyacağı gibi 
ilerdıeki harbler için dünya üzerinde 
yapılan mücadelelerde de kolay kolay 
mağlub edilemez. 

Japon şimşek gibi parıltılar uçuşan 
gözlerile yüzümüze bakıyordu. Olanda 
Japomın kapalı bir surette ne demek 
iıstediğfni derhal anlamış, birdenbire 
susmuştu. Bu garip Japona, şimdi büs
bütün irkilmiş bir halde, derin bir hay
retle bakıyordu. 

Mösyö Yama, gözlerinde şimşeklenen 
garip ışıklar birdenbire silinip gene 
liilmesinde devam ederek: 

- Muhterem Leydi! dedi. Va~<1a, de· 
rimizi değiştiremediğimiz için biz Ja· 
J>Onlar Avnıpada sizler kadar maharet
le ~alışabilınekten mahrumuz. Fakat, 
fUJlu cesaretle arzederim ki, gerek sa
nayi ve gerek harb işlerinde Japonlar 
Avrupada olup bitenlerle yakından 
aiakadar <>1mıya mecburd\ırlar. Zira, 
biz üzerinde bulunduğumuz kıt'anın, 
yani Asyanm demek isterim, bekçisi 
bulunmak vaziyetindeyiz . 

.. Japon ~a~et esrarengiz bir gülüşle 
gülmekte -ıdı. Sonra benim yüzüme ba
karak: 

- Muhterem centilmenin mensup 
bulunduğu millet de öyledir! dedi. As
yanm bir ucunda biz, bir ucunda Türk 
milleti gayet hassas yaşamıya mecbu
ruz. Bilh~sa Türk milleti, Çin kapıla
nndan itibaren başlar ve oradan ta Al
manya ve Fransa hududlarına kadar, 
zannederim, Türklerden başka ne kuv
vetli bir millet, ne kuvvetli bir devlet 
yoktur. Binaenaleyh, biz, her iki millet 
de Avrupaya karşı gayet hassas olmıya 
mecbur bir vaziyetteyiz. 

Olanda sabırsızlıkla: 
- Fakat Mösyö Yama, dedi. Her hal

de bize politikaya aid bir iş teklif et· 
mek niyetinde değilsiniz .. 

Japonun cümlesini t.a.ma.mladım: 

hendisin de öldürülüp keşfin çoktan ça
lındığıdır. 

Mösyö Yama gene gülerek yüzümü-
ze baktı: 

- Felemenkte mi? .. 
Dedi. Olanda heyecanla atıldt 
- Demek biliyorsunuz? ... 
Mösyö Yama, tasdik makamında ba· 

şmı eğdi: 

- Evet, muhterem leydi! 
O vakit, şarab bardağına uzanan (). 

landanın elinin titrediğini farkettim. 
Demek ki acaib Litvanyalı Mösyö, Mi
şel'in bize söyledikleri, Litvanyah bi
çare mühendisin ölümüne Japonlarm 
karıştığı doğruydu. 

Mösyö Yama, şimdi, bizim telişlı 
yüzlerimizin düşünceli bir nal aldığına, 
ayni nazik tebessümü arkasında parlı· 
yan karanlık gözlerile, bakıyordu. 

cElektron aiZdhlcın değil mi?• 

Gayet kurnazca bir tavırla gülümsi
yerek: 

- Şimdi, dedi.. çok muhterem bir 
Avrupalı bizi yeni bir plandan haber
dar etmiş bulunuyor. 

Heyecanla sordum: 
- Nasıl plin ... ? 
- Yeni bir plan, muhterem centil-

men! .• Harb işlerine aid bir proje ... 
Olanda zehirli bir istihza ile: 
- Sizin bu muhterem Avrupalı As

yalılardan demek daha hassas bir nö
betcl .. dedi. Kimmiş bu Avrupalı? 

Japon, Olandanm istihzasını hiç an
lamamış gibi zarif gühnesini asla boz
madan: 

- Ooo, gizli bir adam değil, muhte
rem leydi! Bütün dünyanın tanıdığı bir 
adam .. muhterem banger Löwenştayn ... 

- Arkası var -

hikiyeleri 
(Bq t.a.rafı 7 nci sayfa.da) l selimlanrnı yolhyarak ölüyorum. O, tn

Anlu hanın ve onunla beraber bütün tikamını ta~. aldığıma. e~i~ ~l~bilir. 
Türklerin Koayı araması §ehirden kaçan Kahraman Türk kızı bır Çınli eli ile de 
Çinliler tarafından duyulm~ o zaman 
bütün bu işlerin müretteb bir hile oldu
ğu anlaşılmıştı. 

Yurdundan olan ve dağlara iltica et
mek mecburiyetinde kalan Çinliler, şim
<!i büyük bir kinle Anlu handan evvel 
Koaya yetişmek istiyorlar, onu impara
torun gözü önünde paralamağa ahdü pey. 
man ediyorlardı. 

Firart kafile buna muvaffak olmuştu. 
İmparator yanında Koa ve ailesi olduğu 
halde dağdan terkedip firar ettiği şehre 
hasretle bakıyordu. 

ölmiyecektir. Şayed biriniz Anlu hanı 
görürseniz ona onu anarak, onu severek 
öldüğümü söylemeği unutmayınız. 

İmparator alık, alık Koaya bakıyordu. 
Koa belinden küçük, ince bir hançer 

çıkardı. 
- Türke, sellm! dedi. 
Ve güzel elleri titremeden hançeri, be

yaz göğsünün altındaki kalbine sapladı. 
Herkes dehtet içinde bakıyordu. Bu sı

rada tozu, dumana katan bir süvari ka
filesi göründü. En önde ihtiyar bir Türk 
yıldırım gibi seUyordu. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları ----------Hepsine 300 lira bedel tahmin edılcn Ortaköyde Vapur iskelesi sokağında 8 
No. h Mecidiye mektebi enkazı satı1mak üzere açık arttırmaya konulmU§tur. Şart• 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilı r. istekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk te • 
minat makbuz veya mektubile beraber 7 /4/938 perş~mbe günü S83t 14 de Daim! 
Encümende bulunmalıdırlar. (tl (1572) 

~ 

Keşif bedeli 5907 lira 55 kuruş olan Zı ncirlikuyu mezarlığında yaptırılacak 

d•me ve bordür açık eksiltmeye konul muftur. Keşif evrakile prtnamesi leva-
zım müdürlüğünde görülebilir. İsteklile r 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Fen işleri müdürlüğünden alacak! arı fen ehliyet vesikasile 443 lira 7 ku· 

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 14/4/938 perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (1717) 

Devlet Demiryollan ve liman iare işletmesi Umum idaresi illnlart 
F.akitehir Gar Büfesi 3 sene müddetle ve açık artbrma ile kiraya verilecektir. 

Aylık muhammen bedeli yirmi liradır. Arttırma 15/4/938 tarihine müaadif Cu-

ma günü saat 15,30 da Haydarpaşada f ~l etme Müdürlüğü Komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

Bu işe ehil isteklilerin mezkfır gün ve saatte 54 lira muvakkat teminat akçele-
rile Komisyonda hazır bulunmaları lAzı mdır. 

Şartnamelerin İşletme müdürlüğünden ve Eskişehir garından paramz olarak 
temini kabildir. cl86h 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonundan: 

ı - 32 sayılı ana gemisi için satın alın acak 5 kilit zincirin müteahhid nam n 
hesabına Jl/4/938 Peqembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1230 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 93 li ralık veme makbm veya banka mek • 

tubları ve kanuni vesikalarile birlikte o fÜJ1 saatinde Galata eski İthalat Güm-
rülü binuındaki komisyona gelmeleri. c 1856• 

lstan bul Defterdarlığından: 
~ins ve mevkii Senelik muhammen kira müddeti 

Klğıthanede Dere boyundaki seyir yeri 
kahve ocaklan (senelik kirası peşin ve• 
rilecektir). 
Kijıthanede KO§U kötkil karpsında Cen
dere yolu üzerinde 4168 metre murabbaı 
tarla: 
Mahmudpaşada Çuhacı hanının üst ka
tından 32 No. lı oda: 

kirası 

Lira Kuruı --
IOO 1/5/938 nA 31/10/938 

8 3S 3yıl 

40 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira ve müddetler n
zerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tedi· 
ye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin 21/4/938 Perşembe günü sa
at on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Mi ili Emlak Müdürlüjünde toplanan ko-
misyona gelmeleri. (M.) (1876) 

AVRUPAOAN AVDET 
Şehrimizin maruf ticaretha
nelerinden Beyollnnda BA· 
KER nıatazalan direktöıQ 
Bay Bornştayn, lnglltere ve 
Franıanın en bOytık merkez· 
lerlni ziyaret ettlll Avrupa 
1eyahatinden avdet etmiştir. 

MObayaa eltili ktUllyetlf 
miktardaki mevslmllk mallar 
ekspresle tebrlmlze gelmlt 
.e eıımrllkten çıkarılmıştır. 
Baker qıatazalan, eskisi gibi 
her yerden iyi ve ucuz fiyat· 
larla aatışa devam etmektedir. 

•ALK OPlalTI 
Bu akpm 

80Y0K GALA 
Fransız Tlyatroeo 
Çamlıca gtlzelleş • 

__ •• ttrme kurumu adına 
astat san'atk8r Nqlt 
- Hallt opereti • kıy
meUl san 'alkAr E. 
Tek. MuallA konseri 

tomedl • Muaııa dlno ses konseri 
Gardenbar Varyetesi 

DTUiaUL BUi Ym 
Senenin son temsW 
bu akşam OskQdar 
("91k) sinemasın· 
dallk defa olarak 

bDytık vodvil 
KONTAK YAPn - Ooo, elbette değil!. dedi. Fakat 

f\lnu izah etmiş olmak istivorum ıa bu 
iki milletten yalnız Japonya henüz fü
tuhata mühtaç bir haldedir. Binaena
leyh dünyadaki harb ~lerile herkesten 
Çak alikadar olması tabiidir. Bugün 
~vrupada yarınki harblere aid iki mü
hıı:n keşfin dünyaya heyecan verdiği 
ıneçhuı değildir. Bunlardan biri (Ölüm 
"1aı) denilen ultra-şort şuaları ... Di
len de, malüınunuz olan ,.e etrafında 
Çak faaliyetler olan ... 

Firart Çinliler bunlara yetişmişler, im· 
paratorun bütün ailesini parçalamışlardı. 
İmparator dokunmak istemiyorlardı. Bu
nu bilen Ming Hvang sevgilisi Koayı kol
ları arasında tutuyor, halktan sade onun 
hayatının bağışlanmasını rica ediyordu. 

Kafile pek çabuk yetişmıştı. Anlu ban 
deli gibi atından aşağı atladı. Yerde Ko
anın hila sıcak olan güzel vücudü kan
lar içinde yatıyordu. Çılgın gibi üzerine 

atıldı. Fakat her teY bitmişti. "•• ... ••••••••••P 
Geriye döndü. Ordunun bapnda yıldı· Boa Posta 

Japon birdenbire susmuştu. Çekik 
IÖzlerüe bir şeytan gibi yüzümüze ba
kıyordu. 

Ben yerimde birdenbire irkilerek 
~ğrulmu~um. Ve bu sefer ben gizle
nı~y: lüzum olmadığını gösteren bir 
lşıkarlıkla kelimelere basa basa J apo· 
il.Un CÜnılesini ikmal etti: 

-_ Elektnnı silihları değil mi? .. 
h Mosya Yama cehennemi bir &ülüşle 

Cüldü. Başını sallıyarak: 
ile- Evet .. muhterem centilmen! dedi. 
rf ktıon BiWılan.. bunların her ikisi
J ın de tamamne ve herkesten evvel 
•ı>ony~n eline geçmesi lizımdır .. 
,~ IOZu gayet tabii bir şekilde söyli-

- w.n~n yüzüne hayretle baktım: 
llın J osyo Yama! dedim. Ölüm ~uaı
b lnf •P<>nyanın eline nasıl geçeceğini 
,.~Yo::nı. Fakat bildiğim bir şey 

e ktron silihlarını keşfeden mü· 

Fakat halk kudurmuş dinlemiyordu· 
- Türk kadınını bize ver! 
İmparator deli gibi idi. Hiçbir ıey duy-

muyor ve hiçbir feY tıitemiyordu: 
- Vermem, veremem! 
Demekten başka bir ,ey yapamıyordu. 
Canavar halk aç kurd gibi üzerine a-

tılmıştı. Koayı zorla imparatorun k'>llan 
arasından aldılar. 

Güzel Türk kadını gülerek batırdı: 
- Tarihinize kaydetmek içın felüeti

nizin sebebini ötrmmek iateneniz, biraz 
IÖz ilÖy lememe müsaade ediniz. 

Herkes sustu, o gene qukkanlılıii~ 
devam etti: 

- Büyük Tokyo Türk ~ratorlqu
nu siz Çinliler ve ahmak imparatorları
nız, hafiyelerile, casuslarile, altınlarile 
yıktı. Ben, tek bir Tnrk kadını, fenahlı· 
nızın cevabını size iade ettim. Yıkılmıya
cak sandığınız muazzam taeuıızı bafını
za geçirdim. Mazlum Tilrkün tntibmmı 
aldım ve bu intikamı almak için gilzel 
ülkemden sevgili nipnlımla beraber bu
raya geldim. 

Bu sırada güldü ve i111paratora döndil: 
_Ahmak! Kardeşim zannettiğin Anlu 

han nişanlım ve sevgilim idi. Semaya 
harndolsun üzerime aldığım büyük fp 
muvaffakiyeUe 'bitirdim. Güzel vatanımR 

rım gibi gelen ihtiyar emekdar askerini 
çağırdı: 

- Ben, dedi. Vatani vazifemi ifa ettJm. 
Türkün tntikamniı otuz altı milyon Çin· 
liyi 6ldürmeJde aldım. Bir daha Çin, 
Tilrk diyarını entiraklarile fesada ver
meje tövbe edecektir. 

Burada SUBtu ve gene yerde yatan Koa
nın üstüne kapandı. Bir müddet 6ylece 
kaldı. Sonra bütün askerine hitaben: 

- Buraya geliniz, dedi Bu biiy\lk işi 
başaran kahraman Türk kızına hOrmet• 
l~ selim verin. 

Anlu han da ayağa kalkmış. Askerle 
beraber selima durmuştu. 

Sonra emekdar ukeri çatırdı: 
- Vatanı vazifemden amıra fimdi de 

aflamm ve kalbimin emirlerine itaate 
mecburum. O kını al ve hemen beni kal
bimden wr! 

İhtiyar emekdar hayretle yÜzüne bak· 
tı. Titriyen elleri bir türlü bu mıri ifa 
edemiyordu. Anlu han tekrar balırdı: 

- Hakanının, tumandanmm emrine 
itaate mecbursun. 

Bu emir o kadar ciddi idi ki, itaate 
alıfmıl bir Türk taraflJ"dan yapılmama
sına imkln yoktu. SeIAm vazlyettnde ok 
atıldı. Kalbinden wrulan Anlu han ruh· 
suz sevgilisi Koanın üzerine dilftü. 

....., tıııtılfW .... ..,., ........... ,.. 
• ........... ·.·"ı'19-W. .... .... .... .. ...... .. ... ....... ··-
lıt• burado 
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°" lıir ... .... ..... z-- .. 
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Müflis Rella Şirketi alacaklılanm men
faatlendirecek çok mühim bir meseleyi 
konU§Dlak için 8/4/938 cuma günü saat 

14 de alacaklıların dairemde ıo.plaıµn!l1a-
rı ehemmiyeUe ilin olunur. (6553) 
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SPOR ç BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Susen, Cihangirin bu ani ölümünün ilk dakikasJndan itibaren odasına kapann11ştı, 

Milli güreş takımımız 
nasıl teşkil edilmelidir? 

------------
Güreşcilerimizin bugünkü formlarına göre • • en ıyı 

vaziyette olanı büyük Mustafadır 
saatlerce, hıç .ıra hıçkıra ağlamıştı. O da hpkı Timur gibi, bu ölümün tabii 

olduğuna inanmıyordu. Fakat bir türlü hakiki sebeb ortaya çıkmamıştı 
Estonyada yapılacak Greko-Rumen Av- güreşteki tecrübesi de iyidir. Yegane ha· 

Bunu, bilmiyoruz. Her halde, efendisi- det zarfında, vücudüne temasta buJu- rupa birinciliklerine iştirak edecek gü - tası müsabakada itidalini bozmaktır. 
nin vefatından hissettiği te~s,.ürle ola- nan zehir, kafi derecede tesir husule reş takımımızın son seçmeleri 10 nisan Yahyaya gelince: Genç olmasına, gü• 
cak, bir anda başı dönmüş gibi durciu. getirmiş, tam merdivcnrfı:>n ineceği za· pazar günü yapılacaktır. İki aydanberi reşi hasmı kndar iyi bilmemesıne rağmen 
Bir yere dayanmak istedi. Koşup ela man, ölümün ilk :ı!fımeti olarak başı ~u~~zam bir ~ekilde. ç~lışan g~.r~şçile-ı f~vkaliide kuvveti ve müvazenesi saye • 
kendisini tutmıya vakit kainıacian mer- dönmüş ve ölümün korkur..ç uçurumu- rımı~ın son vazıyetlerı şoylece hulasa e- sınde geçen maçta rakibine bükmen ga· 

Cihangir de babası gibi beşeri zaflar 
göstermiyen, harblerde büyük insan 
kütlelerinin feHiketlerine karşı en kü
çük bir merhamet hissetmiyen, bin -
lerce insanı, bir tek kısa emirle ölüm
lere sürükliyen bir adam olduğu hal • 
de, Susene karşı daima müfrit bir ne
zaket göstermişti. Genç ve dilber 
Harzem prensesini, saf, sakin ve çok 
oiddi bir aşk ile sevmiştL 

divenden alt kata kadar yuvarlanarak na, o .. da yuvarlanıp gidivermi~ti. dilebilir. 1 Iib gelmişti. 
\•efat etti. 8 56 kilo: Filiz siklette tstanbuldan Hü- Yahya biraz daha sür'at elde eder, ve 

Bu sözler Susenin üze-ır.dc o kadar Akgülün ölümü, Cihongirin ölümü· seyin, Kenan ve Ankaradan Mustafa var- hücum hususunda biraz daha fazla dik .. 
derin bir tesir husule geti-·dl ki; derhd nün üzerine ebedi bir esraL· perdesi ger- dır. Ankaralı Mustafayı minderae ilk de- kat ettiği takdirde bu kilonun ytldızı o· 
ellerile yüzünü kapadı. SiU<f.t etti. San- mekle kalmamıştı. AkO'Ülün ortadan 1 fa gördük. Kenanı hükmen yenerek ve Iacaktır. 
ki meçhul bir kuvvet onun kulr.ğ . .-ıa fı- kalkmasile; mes'ud bir taHh. T:murun ·Hüseyin ile karşılaşma imkanını bula • 72 kilo: Bu siklette başta Saim ve Faik 

Susen, bu adamı sevmemekle bera- sıldıvarak· . 
.J hayatını da meş'um bir ölümden kur- madan sikletinin birincisi olmuştu. olmak üzere Ankaradan Vahid ve diğer 

ber, ondan ayrılmayı hiç bir zaman -Cihangirin ölümü ilP. Akgülün ö- tarmıştı. Mustafanın müsabaka tarzı aktif ol - bir güreşçi bulunmaktadır. 
aklına getirmemişti. Hele böyle feci b!r liimü arasında bir münascbe! var .. de- maktan çok u k ta ·ı tcd füt b" 
ölümil, bir lahza bile hayalinden geçir- * .. . ~ ' mamı e a ır Vahid ile diğer Ankaralı güreşçiyi he-

. t" mişti. FIRSAT, BU FIRSATTIR. gureş slstemıdır. nüz minder üzerinde göremedik. Fakat 
meEsamış ı. l"l"k h tl k Fakat garibdfr ki; Suc;en, Akgülün Kuvvetli ve soğukkanlı olmakla bera· Vahldin ve arkadaşının çok kuvvetli ve 

sen ev ı ı aya arının ço · za - bi .k d •1 1 • Timürlenk o kadar müteessir idi ki; b tatb·k tr~· takt"k b ım·ı 1 
1 . t" ç·· kü. C"h ı r suı as e a et o acagı"!ı zerre kadar k S k dd d h 

1 
er ı e ıgı ı eyne ı e sa - mukavim olduklarını biliyoruz. man arı ayn geçmış ı un ı an- artı emer an a urmıya ta amrnü h d k 1A d . . ' , . . 1 aklından gecirmemişti. Bu genç k:zın a a un.utrnama.. azım ırkı. aley_hine o- Ancak müsabakadaki bilgile"" hakkın· 

gır, Tımurun seyyar ordusunun kuman- b k·ıd .. 1.. . ... b .. b""t•· b ka b" edememiş; (Keş) şehrine çekilmişti. la k b ld B 1 1 1 - b q u şe ı e o umunu us u un aş ır ca ır usu ur. eyne mı e musa a - da kat'ı" b. fik . . kt M. d . d "d" T" d tc·· .. k b" y · d · · d H. b. k" ır rıınız yo ur. m enn es• anı 1 ı. ımur. nere e en uçu ır şeye atfederek: emıyor u. ıçmıyor u. ıç ır -1m- kalarda bu şekilde güreşenleri üçüncü ki bir kurdu olan Saim Fa"k "b· i 
hadise olsa, nerC'de hükfunet ve ı::nlta- seyle görüşmek ve konuşmak istemi - ·hın d ~r b dd d 1 • ' gı ı yen ye-
nlıtı aleyhinde en küçük bir hareket - Zavallı kız! Demek ki onu, çok de- yordu. Ne hükfımet·ve ne de saray iş -

1 
r an .s~nra mag u a e er er. tişen ve istik.halde çok şeyler vadeden 

hissetse, derhal oraya seyyar ordu ile :-in bir muhabbetle seviyormuş. Tees- !erine dair hiç bir şeyle meş<Tul olmu- Onun ıçm Mustafanın gelecek müsa • bir güreşçi karşısında ihtimal ki muvaf· 
·· d k d. k b · k k .,, bakalarda daha açık ve daha ziyade hü • f k 1 Cıhangiri gönder Tdi. sur en en mi ay et::nış, aş ına ur- vordu. Bütün zamanı, artık yalnız kal- · 8 0 ur. 

b "t · d · ı· "' cuma mtitemayil bir tarzı tatbik etmesi 
an gı mış... em!.§ 1• binde yasıyan bir hayalden başka bir Takıma yeni girecek ola!l bunların 

Cihangir, bu seferlerde hazan aylar- Sarayın büyük m:ıtemi arasında, b- lazımdır. Kenanla yaptığı müsabakada, 1 k b. 1 
Ca kalıı . ..:ı 1 Avd , ett"g-ı· ama da 

0 
de şey olmıyan Cihangirin nziz hatırala- Kcnanın ona bariz faikiyeti ancak, Ke _ para ır ş yapacaklarını ümid edemıyo 

u · ~ 1 z n ' - bildir ki bir cariyenin merdivenden lEi- rmı düşünmekle .. ve her gün onun na- ruz. Bu genç arkadaşlar bir iki sene son· 
rin ve sakin aşkile gene genç karısına şerek ölüşüne, hiç kimc;e lüzumundan mma fakirlere bol bol sadakalar ver- nanın son dört -dakikada yaptığı fena bir ra takımımızın yıldızları meyanına ge • 
bağlanırdı. fazla ehemmiyet vennemişti. kafa kol yüzünden kaybolmuştur. çebileceklerdir. 

İ~te bunun içindir ki; Cihangir, mekle geçiyordu. · Hüseyin şimdi tam formuna gelmiş ol-

s . .. . d h h k Halbuki Akgüiün ölümlı, yaptığı cl- Servetininin haddini bilmiyen bu duğundan asıl müsabakanın Hüseyı·n ile Bu kilonun temsiline elyak olan gü • 
usenın uzer-n e, emen emen aş nayetin en tabii bir cezası idi. · · S 1 Id ğ d 

kadar kuvvetli hatıralar bırakmıştı. zengin Mogol liükümdarı, hazineleri - Kenan arasında olacağını tahmin ediyu- reşçının a m o u un a hiç şüphe edile-
Susen, bu büvük felaketin ilk daki- O, o gece Urkent'den, Yusuf Sofu ta- nin kapılarını ardına kadar a~mıştı. ruz. mez. 

kasından itibaren, odasına kapanmıştı. rafından gönderilen ipekli çama'}ırlara. Sevgili evladını asırlarca herkese yad 61 kilo: Bu siklette Yaşar, Ahmed ve 79 kilo: Vasatta kimseyi göremiyoruz. 
Saatlerce, hıçkıra hıçkı:ıı ağlamıştı. o meş'um zehiri serperc:t Cihangire ettirmek.. böylece de onun ruhunu Suad bulunmaktadır. Suad parlak bir Son zamanlarda fevkalade bir forma gir• 
Biraz kendine ge'dikten sonra, 0 da bu giydirdikten sonra sabaha kadar neti- şadetmek için mütemad;~tcn çeşmeler, saltodan başka güreşin umumi gidişini miş olan Adnanın idmanda ayağının sa .. 
esrarengiz ölüm hadisesi etrafında dü- ceyi beklemiş .. ölüm ha'1;sP.si vuku bu- köprüler, camiler, mescidler, tekkeler henüz iyice kavramamış istidadlt bir gü- katlanması üzerine bu siklet boş kaim~ 
.şünmiye ve sebeler aramıya başlamış- lup da sarayda inceden inceye tahkikat yapılmasını emrediyor .. w.: hu hayır e- ~eşçidir. Karşısındaki hasmını kandmp tır. Mersinli Ahmedin takumı gireceği ri· 
tı. ba~layınca, her ihtimale karşı o zehiri serlerinin ebediyen yaşaması için de saltoya al~bildiği zaman nıuvaffakiyet ~ayetleri ne dereceye kadar doğrudur bi· 

0 da, tıbkı Tit""ur gibi bu ölümün ta- gögsüne sokarak bah~eye giitürüp bir bunlara aynca vakıflar veriyor, irad - elde edebilmekte, fakat bunun haricinde emeyiz. 
bii olduğuna ina'1mıyordu. 0 gecenin yere saklamak istemiş .. hunu?' için de lar teminini düşünüyordu. fazla iş görememektedir. Kaldı ki Ahmedin formunda olmadığ"ı 
birkaç saatini. büvük bir neş'e ile geçi- :nünasib bir fırsat beklem\~. Bu ınüd- ~ (Arkası var) Bu siklettc asıl mücadele Yaşarla, Ah- da muhakkaktır. 
ren ve yatmada., bir saat ev\·el, kendi med arasında olacaktır. Hafif sikletteki 87 kilo: Yarı ağırda yegane güreşçimfı 
hususi hamamında yıkand•ktan sonra r l f l IC>l A l[j' ,\1/ o-ı bu yıldızlarımızın alabilecekleri netıce- Mustafa tam formundadır. 
çamaşırını dej!iş+irerek ayrı yatak oda- Bir Doktorun ~ lb::U Yf ~ leri şimdiden kestirmek kabil olmamak- Mustafadan Avrupa blrıncililderinde 
sına çekilen kocfls•nın mutlaka bir sui- Günlük Çarşamba - la beraber Yaşarın Ahmede nısbetle gü- çok şey bekliyoruz. 
kasde kurban .[!İ't"öine dair kalbinde Bug. nkü program reştekl yüksek vukufu ve müsabaka ka- Ağır siklet: Ağır siklette Çoban Meh 
garib bir şübhe vardı. Notle rından İ S T A N B U L billyetlerinin fazlalığı, yer güreşinde gös- med rakiblcri Samsunlu Ahmed ve Nec-

Evlendiklerinin ilk sene'5i, kocası ile 
ayni odada yatıvorlardı. Fakat, harb 
hadiseleri sıkışıp da artık Cihangir va
kitli vakitsiz babac;ı tarafJndan çağırıl
mıya başlayınca. Cihangir sevdiği kadt
tıı rahatsız etmek istememiş; odnsını a
yırmıştı. Onun için Susen o gece ko
casının odasında neler ceı-eyan ettiği
ni, ve bu ölüm hadisesinı~ ne şekilde 
cereyan ettiğini oörememişti. Şimdi bu
nu, anlamak istemişti. 

Cihangirin huc::usi hizmetine bakan
lann içinde, Aknül isminde bir cariye 
vardı ki, bunu kendisi U.-kent'den ge
tirmişti. Bu kız. çok zekı ve becerikli 
c.lduğu için onu kocasınm err.rine ver
mişti. 

Akgül: genç bir kız olın:ıkla beraber, 
adeta Cihangire dadılık vnziCesini der
uhde etmişti. Onun yatak odasına, ça
maşırlarına, Riv"nio soyun:~asın:ı neza
ret ederdi. İşte ~·ıc:en, oııdan bir şey 
öğrenebilmek ümidi ile, ötekl cariyele
re: 

- Bana, AkO'ü ıu çağırın ... demişti. 
Carıyeler; bu emri alır almaz. sessiz

ce odayı terke'TYli<:;lerdi. Fakat, aradan 
dakikalar gec;tif!i halde, Snscn'in inti -
zarı boşa çıkmış Ak~ül. gelmemişti. 

Susen, Akgü1ün ııeçikmesini, ya bir 
meşguliyete vevahud onu bulamadıkla
rına hamlederek. cariyelt?ri çağırmış, 

emrini tekrar etrnisti. 

Fakat aradan saatler geçtiği halde, 
Akgul gene ortada eörünmemiştl. 
Artık bu sefer Susen me:ak ederek, 

cariyC'lerden iıahat istemiş. ve şu ga
rıb hadLc;eyi ö.;.rrnrnişti. 

Akgülü, beklemeyiniz 
- Niçin? ... 

- Çünkü, ar ık o .. bayat•a değildir. 
su~en, sersemlPmişti. ~:vveıa buna 

inanmak istemrmisti. Fakat sonra ona 
~u izahatı vermi ,'erdi: 

- Akgül, dün akc::am büyük divan
hanen'n merdivf'n'nden al• kata inmek 
için merdiven başına k 1da r gelmişti. 

Orada birdenbire ne oldu, nasıl oldu? 

Belsoğukluğu 
<Dünkü :razıdan mibad) 

6 Nisan 1938 Çarşamba 
Öfte ne~rlyatı: 
12.30: PJA.kla Türk muslklsL 12.50: Hava

dis. 13.05: Plfıkla Türk muslkisl. 13.SO: Muh
tellf pl!k neşriyatı. 

terdiği varlık nazarı itibara alınarak mü- miye her zaman olduğu gibi faik vaziyet.. 
sabakayı Yaşarın kazanacağ:.na hükmet. tedir. Tam formuna henüz gelmemekle 
mek daha doğru olur. beraber Çoban MehmeddP.n memleketJr. 

66 kilo: Bu siklette Yusuf Aslanla, Yah- çok şeyler ümid ettiği muhakkaktır. 
Dünkü yazımızda belsoğukluğunun nasıl 
başladığını ve nasıl seyrettlğınl 7:ımu-1-

tık. Belsoğukluğu seyri esnasında blr ta
kım lhtlltı.tıar yapar. En belli ba,lısı hus
yelerln lltlhabıdır, urştt derler. Bu idrar 
yolları ve meni kanalları vasıtaslle mlk
roblann husyeye kadar tntışarından ileri 
gellr. Husye lltlhabı blrçok cihetten ehem
mlyeUldlr. Evvel~ çok ıztırab verir. de
rece! hararet yüksellr, hasta yatakta tal
mağa mahkümdur. Husyelerln lılrlsl çok 
fişer, hali tablinln Oç mlsll kadar bü
yür. Serttir .. vecanlı.ktlr. Sıkı bir tedavi 
ile on beş gün zarfında urşlt ynvaı yavaş 
düzelmeğe başlar. Husye llt1habının di
ğer chemmlyeU de ifrazı menevı üzerine 

Akşam neşriyatı: 
ya vardır. Yusuf nefesli, kuvveti tamaın, Ômer Besim 

11 J;;/b7,i";u-;n--;;/;;gdı ... 17: İnkılO.b tarihi dersi: 'Ö'nlverslteden nak
len. 18.80: Fatih Halkevi göstarlt kolu t:ıra

fındnn bir temsll. 19.15: PlAkla dans musiki
si. 19.55: Borsa haberleri. 20: Ne1Jhe ve ıır

kadaşlnn tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından arnbca söyleY. 21: Nuri Ha
lil ve arkadaşları tarafından kllsik Tilrk mu
sikisi, (snat Ayarı) . 21.45: Orkestra. 22.15: 

Bizde bir klübün yaşaması, memleket 1 pazar tatl1lne razı olmalarında en bil • 
sporunda yer tutması, idarecilerinin mu- yük amil olmuştur. 
vaffakiyeti, maalesef 11 futbolcusunun ı Eğer bir mektebde muallim ise acmm 
gösterecekleri maharete bağlı bir mesc- zavallıya. Sınıftan içeri girer gir~ez ilk 
le olmuştur. İdare makinesıni istediği • gördüğü şey büyük grafiklerle, maçın 
niz kadar kuvvetli kurun, istediğiniz ka- neticesinin kara tahtaya yazılı olduğu • 
dar azimli, iş bilen ellere tevdi edin, fut- dur. 

Ajans hnberlcrl, 22.30: PJAkla solclnr, opera 
ve operet parçalan. 22.50: son haberler ve 
ertesi günün programı. 

6 Nisan 1938 Çarşamba 

olan tesırldlr. ANKARA 
İyt tednvi edilmemiş bir husye iltihabı, Öğle neşrlyntı: 
hele bazan vakl olduğu glbl iki taraflı 12.30: Karışık pl!'ı.k neşriyatı. 12.50: Plô.k: 

bol takımının iki, üç muvaf!akiyetsizliği j fşU: bu~n~ü ~po~mu~ ~lübün at -
o itina ile seçilen idareyi kökünden sar- letlçp, denızcılerı, gureşçılerı basketbol, 
sıyor, deviriyor. voleybolculan velhasıl bütün şubeleri ha· 

rikalar yaratsınlar, şampiyonluklar ka • 
zansınlar, şiltler, kupalar getirsinlet, hiç 
faydası yoktur. Varsa yoksa bir futbol, 
bundan ötesi ara nağmesi. Olsa da olur, 
olmasa da olur ..• 

da olursıt o zaman meni ifrazı durur. Hü- Türk mus!klsl ve h!llk şarkıları. 13.15: Dahi_ 
veynatı menevlye artık yoktur. Ve hasta- 1i ve hnrlci haberler. 17.30: İnkılfl.b dersleri: 
nm artık çocuğu olmaz, bu suretle bel- 1 (Halkevlnden naklen>. 

Akşam n~rlyııtı: 
soğukluğunun zürriyet üzerine c;ok mü.. ı 18.30: Plakla dans m~lklsl. 19.15: Tilrk 
hlnı bir tcsJrl vardır. Delsot;ukluğunun 

Futbol takımının kazanmas1, işlerin 
yolunda g "ttiğine alamettir. Klüb reisine 
hürmet fazlalrişır, itinıad ziyadeleşir, ya-

lhtllatınnndan birisi de gözdeki teza- musikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
hilratıdır. Bu ekseriya anasının rahim l arkadaşları>. 20 : Snat flyan ve arabcn neş
yollarında eski bir belsoğukluğu olan ve rlyat. 20·15: PHl.kla opera ve operet parça
mlkrobla bulaşık olan gebe kad:nlarda lıı.rı. 21 : Hn vacılık: Şakir Hazım Ergökmen. 

nında candan bağlı arkadaşlar bulur, ta
Taftarları, sokakta selam verenlen. hal 
hatır soranlan çoğalır. 

21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans lıa
doğum esnasında bu bula.Jık ifrazatın ço- berlcrl. 22.15.: .Y.a.nnk.t .progrom. 
cuğun gözlerine teslrlle meydana gelir. , r 

Tabii, bunun aksi olunca, zavallı işinin 
başına gidemez; zira, geçm~ olsuna ge
lenleri, alaylı tebrik edenleri tümen tü -
men ziyadeleşir, telefonla, mektubla, Doğumun üçüncü gOnü birdenbire ev- 1 

vclfı bir gözden derhal diğer göze intikal 1 Nöbelci 
etmek üzere san yeştı cernhaUer akma- 1 Eczaneler 

telgrafla akıl verenleri, bu ışten çekil -
rnesinl istiyenleri, idaresizliğinı yüzüne 

ğn başlar. Göz kapaklan kızanr ve o ka- j 
dar şlşer kt artık goz gorunmez olur Bu 
hastalık çok tchllkelldlr. Vaktinde teda- ı. 

vlye koşulmazsa birkaç gOn lr,ıııde çocu- , 
ğu kör eder. Ve bu körlük maa\esef ta- . 
blll tedavi değildir. Artık kör çocut. ana- ~ 
sının, babasının hatalarının, lbmallcrl
nln canlı bir azab ve vicdani nümunesl 
gibi evin bir köşesinde kalır. 
Yakın vilO.yetlerlnılzden birinden böyle 
bir çocuk getirmişlerdi. Çocuk aslan gi
bi gürbüzdli. Fakat maatteessüf hastalık 
gözün bütlin şeffaf tabatnlarını kesif 
blr hale koymuştu .. ışık alacak saha bı
rakmamıştı. Hiçbir tedavi yapılamadı. 

Şimdi ne oldu bilmem ..• 
(Devam eıleccktir) 

Cevnb isteyen okayuculanmızm posta 
puln yoliamalannı rica ederiz. Aksi tak
dirde lstelderl mukabelesiz kalabUlr. .. 

vuranları, yüzlere, binlere baliğ olur. E
Bu rece nöbetcl olan eczaneler ıunl:ırdır: 
istanbul clhetindekllu: vinde de rahatı yoktur. Evli is~ karısı, ço-
Aksnrayda: <Sarım>. Alemdarda: csırn cuğu, bekar ise, anası, bahası, kardeşı, 
Asım>. Beyazıdda: CAsador). Samatyada: velhasıl yakın, uzak akrabalarının mua
CErofllos>. Emlnönünde: CBeşıl Kemali. haze nazarları altında ezilir, büzülür. 
Eyübde: CArlf Beşir). Fenerde! CEmll-
yadl>. Şehremininde: (NAzım). Şehzade- Berbere hiç gidemez. Burası pek mü· 
başındn: CÜnlverslte). KnragümrUkte: himdir. Bizim spor pazarlarımızın en çok 
<Suad>. Kliçükpaznrda: (Necati Ahmed>. 
BakırköyUnde: Cİstepan). revaç bulduğu yer, hiç şübhesi.c: berber 
Beyotıu clhetindeklter: dükkfınlarıdır. Bir klübü tu~mtyan, bir 
İstıklAl caddesinde: <Galatasaray - Oa- oyuncuya taraftar olmıyan berber kalfa· 
rlh). Galatada: <Hidayet). Kurtuluşta: sı görmedim. Aman Allahım, klüb rei • 
(Kurtuluş). Maçkada: <Feyzi). Beşlktag- 'ı sinin, idarecisinin bilmediğini bilirler, on 
ta: <Nail Hn.lld). . 
Boğaziçi, Kadıköy ve At'lalardakller: beş gün sonra oynanacak bir :Ttaçtaki, ta-
Üsküdnrda: <İmrahor>. Sanyerde: <Nu- ı kımı evvelden h·azırlarlar, atılacak, yen~
rl) . Kadıköyünde: (Saadet - Osmnn Hu- cek gollerin sayısını tayin ederler? Her 
lfuıl). Bilyükadada: (Halk>. Heybelide: biri bir menejer, bir futbol antrenörüdi.ir. 
(Halk). l ______________ ..,. Belki de bu ateşli klübcülüit, berberlenn 

Osman Mü.~;cı 

Galatasaray takımımn 
antrenörü gidi} or 

Bir senedenberi Galatasaray klübünOn 
futbol takımını çalıştıran Macar mii.U 
takımı sol açığı antrenör Zabo konturau 
bittiğinden birkaç gün sonra memleke
tine dönecektir. 

OrgUp zürra ve tüccar 
bankası kuruldu 

Ürgüp <Hususi) - 100 hissedarla ~ekkül 
eden ve 50 bin lira scrmnyesl olan Zürra ve 
Tüccar Bankası senelik toplantısmı yapmış· 
tır. Blınkanın bir senelik kazancı ortakları 
memnun edecek hadde görülmüştür. İdare 
heyetinde noksan olan 3 Azanın ye:ine tnU· 
hab ynpıldıktnu sonra lçtlmaa nihayet ve· 
rllmlştlr. ----r Dr. iRFAN KAYRA 

Röntgen MUtehaaaıaı 
HcrgDn öğ.edon sonru saat 3 ten 
7 ye kadar lselediye, 8ınbirdirek 
• Nu:J Corıker sokak No. 8- 10 
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Emekli Türk Generalleri yarınki dUnya 
harbini "Son Posta" ya anlatıyorlar 

Yeni bir umumi harb 
bugün neden patlamıyor? 

(Emekli General Mustafa Hilmi Altrnokun düşünceleri) 

1 aux· l»O.STA 

Frankocular 
Ak denizi 

görüyorlar 
(Baştarafı l iııci sayfada) 

yaptıkları hareketi durdurmak imkan
sızlığı karşısında İspanya hükiimeti er
kanı Barselondan tekrar Valansiyaya 
dönmek için hazırlıklara başlamışlardır. 

(Btl§taratı l inci sayfada.) l taki vaziyetin ne olacağını bilmiyoruz. İngilizler Barselondan çekiliyorlar 
ayrılmıyacaklarına kaniim. Yani otorıte:r Japonlar, Rusların düşmanıdırlar. Ancak Londra 5 (A.A.) - Hud harb gemisinm 
~ok sarsılmıyacaktır. Fransızlar ıse, bu bugün, koskocaman Çin lokmasile meş • Barselondan bir kısım İngiliz sakinledni 

. ?kun karşısında, İngilizıerde:ı yardıın guldürler. Onu hazmetmeden, yorgun - . alarak Cebelüttarıka hareket ettiği bil
ıormeden hiç bir harekete teşebbüs ede- luğunu gidermeden Sovyet Rusyaya ta- dirilmektedir. Barselona Hud'un yerine 
lllezler. İngilterenin de harbe yanaşaca· arruz etmez fikrindeyim. Bu itibarla, A- Repulse gönderilmiştir. 
lını zannetmeyin. merikanın hemen Avrupa harbine iştirak Katalonyanm cenupta muvnalası 

- İng ltere, Fransayı yalnız mı bıra • edeceği şüphelidir. İleride belki .. Nite • kesildi 
kır demek istiyorsunuz? kim, Japonlar da bugün için ayni vazi - Saragos 5 (AA) - Frankist kıtaat, 

- İngılterenin Fransaya olan dostlu • yettedirler. Fakat, fırsatı kim kaçırmak Tortoza kapılarına vasıl olmuşlardır. Ak-
lu zahıri gibi görünüyor. Halbuki Al - ister? deniz sahilleri boyunca giden yollar, 
illan • İtalyan ittifakı bu karakteri taşı • Frankistlerin toplannm ate~i altındadır. m - Son bir sual, generalim. İspanyada ~ 

ıyor. Almanya ile İtalya, m1işterek hat- Frankocuların harbi kazanmasını nasıl Katalonyanm hali hazırda İspanyanın 
tı hareketlerinin tesbiti noktasında ta - görüyorsunuz? c~nub~ ile alakası kesilmiştır. Hükumet-
ına1 men uyuşmuş olsalar gerek! Nitekim, . " . · çıler şıddetli bir mukabil taarruz ya~ 
~lyanlar, Avusturyanın ilhakına • şekli - Franko, oto.rıt~r ~~etlenn dh· madıkları takdirde Frankistlerin bugün-

bızce meçhul olmakla beraber • tavız tudur. B~nu he?ı~ız bilitoruz. Onun . • !erde denize kavuşmalan muhtemel ve 
IOrmeselerdi, razı olmazlardı. panyada ıdareyı eline alması, Fransa. 1~ hüklımetçilerin böyle bir mukabil taar

Bu ilhak hadisesi karşısında 1n- zararlıdır: Cenub hududlannın emruyetı ruz yapmaları ise iht' 1 h . . dedi 
lilterenin vaziyetine gelince İngilte- bakımından. Bundan başka, Akdenizdeki tleri ı.a: ti arıcın r. 
re k d muv_a~la __ hatlarınm kısmen tP.hlikey~ ıı.·r- Salamanka • (AA) _eResmı· bir te .... • en ıni müdafaa etmek lüzu- - - ., ""' 
ırıuna kani olduğu için hazırlık ya- mesı ~zunden de ~ene Fra~sa ~e İngil - Iiğde bildirildiğine göre, Franko kuvvet-
pı~or. Fakat, harbi, İngiliz efkarı umu • terenın menfaatlen zarar go~uş bulu • leri Leridadan öteye ileri yürüyü§lenne 
Dliyesın· . d nacaktır. Bu zarar başlıca ıki noktada devam ed ı.. N .... ...: . bir k 

ın ve ominyonlarının isteme- " . ere., oguera neuunm o-
Dle~inden dolayı da, bertaraf etmek siya- temerküz edecektır: lu olan Rivagorzolaya varmışlardır. 
~tıni takib ediyor. Bugünkü yumuşak _ 1 - Cezayir ve Tunusun akibeti, Sol cenah kuvvetleri Boltanayı zaptet-
gı~ sebebleri bunlardır. Fakat, Britan- 2 - Mısır ve dolayısile Hindistan yolu- mişlerdir. 

Ya ımparatorluğu, cihan rnüvazenesin • nun ne olacağı. Aragon ordusu Noguera nehrini geçe. 
deki ro1ünün tehlikeye düştüğünü ve ik • General Mustafa Hilmi Altınokun göz- rek Aldesayı işgal etmi§ ve düşmanı Mo
tısa1a ~i menfaatlerinin tezelzüle uğradığını Ieri bir an Asya ve Avrupa haritasına r?llaya kadar takib eylemi§tıt. Uç yüz e-

rurse harbetmez zapnetmeyin. dalı, sonra: sır almıştır. 

- Ya bu harb olursa, naıoıl bir netıce a- İlerinin tehlikelerini g- k v b'' Guadalaharada düşmanın mukabil ta-
hn - orme e 1•• arruzl "sk'.rt'"lm"..+.°1• ır, d rsıniz? m k 1. d dedi arı pu u u ""'l ...... 

:- Otoriter devletler kazanır, derim! 
Çünkü Almanyanın askeri kudret: diğer 
devletlerden daha fazla ve daha mükem
ırıeldir. Demokrat devletler, Almanya • 
l11n emellerine mani olabilmek imkanını 
kendilerinde bulsaydılar, Hitler Avus • 
turyanın ilhakında muvaffak olabilir m1 
idi hiç? 

Esasen, Alman politikasının esası 
•Drang nach üsten. dir. Biz yaşlıların ta-
1*illee '* 1altl emel pek eskidir. Ben Al
manyada ıken (1887•1891) bu söz, herke
sin ağzında idi. Almanların, Balkanlara 
k~da.r inmek, esas gayeleridir. Bu gayE
nm ılk merhalesi demek olan Avustur • 
Yanın ılhakı muvaffakiyetlc başanlmı§ • 
tır. Ş~di sıra, zamanla, Çekoslovakyaya, 
Macarıstana ve Romanyaya gelecektir. 
Bılhassa Almanya için, Çekoslovakyanın 
alınması, coğrafi ve askeri bakımlardan 
lazımdır. Fakat, siyaset oyunlan, bunla
ra müsaade eder mi, etmez mi? O da baş
ka bir bahisür. Bunu da diplomatlar dü
§Ünsün. 

- Lehistanı hesaba katmıyo:- musu • 
nuz? 

e azım ır, Cmnhuriyetçilerin zayiatı 
Sabih Alaçam Saragos S (A.A) - 9 ile 31 marta-

---------- rasında Cumhuriyetçilerin uğradığı za-
Pro/eslJr Pitar'ın yiat hakkında Saragos'da henüz nata -
~O 1 mam resmi rakamlar neşredilmiştir. Bu 

n eransı rakamlara göre, Fraııkistler 18 bine -
. (Baıtar~fı 1 inci ıa11fada) " sir almışlar, 7500 cesed gömmüşler ve 

Fethi İsfendiyaroğlu tarafından turk- sekiz fırka ile altı livayı imha veya he
çeye çevrilen bu konferansta Anadolu- zimete duçar etmişlerdir. 
nun ilk Avrupa medeniyeti tarihinde oy- Papazlar kurşuna dizilmi 
namış olduğu rol tebarüz ettirilmiştir. Saragos 5 (A.A.) _ Bir tebl'şg_ _ 

P f " .. B" "k Şef A tü k h 1 e na ro esorun uyu ta r ':? ay- zaran, hükfımetçiler Lerida'yı boşalt -
ranlığı ve tazim hislerile ve Türk Tarih madan önce bir ~k kimseleri kurşuna 
~urumunun ilmi faaliyetlerini takdirile dizmişlerdir. Bunlar arasında mnu sen 
bıten konferansı çok aJkıc::lanını<!tır d'ka · · b" k b' lar bazı ~_,ık ~ 'i" • ı relSl, ır çıo me us , uu -

Profesör konferansını şöyle bitirmiştır: torlar, General Kueipo ailesinden iki 
cAvrupada pek mebzul olarak temsil kişi, 200 kadar papaz ve bir çok ka -

edilmekte bulunan iki ırk • Dinarik ve dın vardır. 
Alpin • ırkları menşei asll itibarile Türk Hilldime~ilerin mukabil taarrmları 
halkının mühim bir kısmı ile ayni cihet- Madrid S (A.A.) - Hüktbnet kıta-
ten geldiklerini iddia edebilirler. atı, dün sabah Guadalajara cephesinde 

Bu Tilrk halkı da menşeini Brakisefal- taarruza geçmişlerdir. Hüklimet kıtaa
lerin çok mebzul bulunduğu memleketler tı, Asilerin hatlannı zaptetmişler ve 
olan orta Asyanın bir yerinde bulacak- mikdarlannın azlığına ve Asi tayyare -
tır. Bu geniş havalide srkeolojık ve an- lerin şiddetli bombardımanına rağmen 
tropolijik hafriyatı çoğaltabildiğimiz za. kilometrelerce mesafe katettikten son
man kat'i mıntakalan §iibbesiz öğrenmiş ra Val dö Laga'yı işgal eylemişlerdir. 
olacağız. Faaliyetinin mühim bir kısmı- Billdimetçilerin ln,Utere ve l'nmsap 

Fransada buhran 
yeniden başgösterdi 

(Baştara.fı J inci ıayfad.a) ni~n saat 21,35 de toplanmış ve ilk ola 
Celsenin açılışından sonra maliye ko- rak sol cenah radikallerinde11 Gerad' 

misyonu raportörü Şmit, raporunu izah dinlemiştir. 

etmiş ve derhal müzakereye geçilmesini Bugünkü toplantı 
istemiştir. Paris 5 (A.A.) - Maliye encümeninfı 

Raportör, vaziyetin vahimliği üzerinde teklifi üzerine mebusan meclisi müzake 
durarak, hükfımetin içinde bulunduğu- relerine yarın devam etmek üzere, sac.! 
muz yıl içinde hazine mükelle!iyetlerı 23.45 de toplantısına nihayet vermi~tir • 
yekt'.inunu 50 milyar olarak tesbit ettiği- Meclis koridorlarında söylendiğine gö 
ni hatırlatmıştır. re, meclis ancak yarın akşam:ı doğru ks 
Şimdiye kadar karşılanm1ş olan mü- nun projesi hakkında reyini bildirece~ 

kelle!iyetler bundan çıkanlırsa, sc.ne so- tir. 
nuna kadar daha 25 milyar kapanmak Balk cephesinin karan 
lazım gelecektir. p · r:. (AA) Halk · .. " • " . arıs ~ . - cephesıne da· 

Raportor, hukiimetin, sermaye uzerme h"l b··ı·· til t 15 1 . . . ı u un par er saa te par a:men .. 
150 bın franktan fazla servet ıçın fevka- tod ·· k d"l k l 1 .. k,... ti . . a muza ere e ı ece o an ıu ume ıı 
Jade bir vergi derpışıne mecbur kaldığını mali ı.... ı~yih "zah t t 
·· 1 · t' ...,.nun K asına mu ere e .. 

soy eı:1 1~ ır. .. . meğe karar vermişlerdir. 
Hatıbın sozlen, sağ cenah mebusları n:.:- ---ıı aJ--L- kl " . . ..,aa..,r ı-awaer ..,.., .. _ rey verece Q 

tarafından muteaddid vesılelerle kesıl- Pa · '5 (AA.) Mecl t - d 
• • .. !I. rıs . - ıs e aşagı a-

mış ve reıs Heryo mebt.ısları sukunete kı" muhalif g 1 li · 1 h" . . rup ar ma proJe a ey ın• 
davet mecburıyetinde kalmıştır. de rey vermeği ittifakla kararlaştır • 

Blum'un 'beyanatı mışlardır: 
Bilüıare başvekil Blum da söz alarak, Sol cenah Cumhuriyetçileri ve müs .. 

önümüzdeki aydan itibaren hazinen.n takil Radikaller ittifakı, müstakil Cum .. 
her hafta bir milyar franga ihtiyacı ola. huriyetçiler ve Aksiyon sosyal, halkçı 
cağını söylemiş ve bu paranın ancak b~- demokratlar. 
yük sermaye üzerinde alınacak vergıle Daladiyenin kanaati 
karşılanabil~i iliwe ederek, proje- p · 5 (A.A ) R dik ı s 
!erini teşrih ve müdafaa eylemiştır. . arıs, · - a 8 

• ~sya • 
Bac:: kil kab' . . tikr 1 v lıst meb usların toplantılarında bır nu-. 

~ve , ınenm ıs arsız ıgının t k .. 1. D 1 d' h .. ,_..__ · 
mali 'stikr zlıktan "t llid ld v • u soy ıyen a a ıye, UAwııetın ma-. 

ı arsı mu eve o ugu- li k . . . . t · k k 
nu tebarü% etu- k, h Ik bh . _ ye anunu proJesını ıs emıyere a• 

wı.ere a ce esı pren b 1 . b . h kk d .. 
siplerine dayanan milli bır ittihadın lü- ~ ~t~ ~e u proJe a ın a mu • 
zu.munda ısrar etmi tir hım ihtırazı kayıdlar dermeyan eyle .. 

ş . . b'lh ,..._.. .. .• mış ve ı assa .... ~sınsamn sermaye .. 
Gunıltöler den mahrum olduğu şimdiki ahval ve 

Blumun sözleri birçok defalar kc:silmiş şerait altında sermayeden bir hisse a .. 
ve mecliste bazı §iddetli hidiseler olmuş- lınması noktasına itiraz etmiş olduğu .. 
tur. nu söylemiştir. 

Reis Heryo, müteaddid defa müdaha- itiraz ve tenkidler 
leye ve nihayet celseyi tatile mecbur kal
mıştır. 

«Kahrolsun Yahudtler» 
Bazı sağ cenah mebusları •kahrolsun 

Yahudiler, Fransa Fransızlarındır. ;Bu 
proje müretteb bir hırsızhktır:t dıye ba
ğırmışlardır. Dahiliye nazırı Dormua c Ya
hudiler herhalde ahmaklardan iyıdir> 

cevabını vermiştir. Bu sözler üzerine me
buslardan Breton Jhuel, hükdmet azası
nın oturduğu mralara doğru hücum et
mif ve Heryo celseyi tatil eylemiştir. Bır 
kaç dakika, salonda büyük bır kargaŞA
bk hüküm sürmüştür. 

Gece yarısına doğru meclis tekrar top
lanmıştır. 

Paris S (A.A) - cMaten> gazetesiı 
Blum'un maliye, ekonomi, ve para proa 
rammdan bahsederek 'diyor ki: 

cBu program hazineye pek az para 
temin ettiği halde sermaye aleyhinde 
bir çok ahkamı ihtiva ve muhtelif şc -
killerde de enflasiyonu tazammun ey • 
lemektedir. Blum, istikbal üzerinde oy_ 
nuyor. 1936 da da mümasil bir teşeb -
büste bulunmuş fakat ekonomiyi inki
şaf ettirmeğe muvaffak olamamı"tı. 

•J urnaı. gazetesi de, projenin en • 
flasiyonu ve bunu gizlemeğc matuf bir 
takım tedbirleri ihtiva ettiği mütalea
sındadır.> 

cEkselsiyor• gazetesi de, perşembl 
Geceki müzakereler a~mı veya cuma günü kabine buhra• 

Paris 5 (A.A.) - Mebusan mecltsı ye- nının patlak vermesini beklemektedir. 

İtalya -~-;ı;-gilterenin 
mütekabil teahhüdleri ~ Fikrımce, Almanya, şimdiki halde 

Lthıstanla hoş geçinecektir. Çünkü, Po-

lonyayı, Sovyet R'lsyaya karşı siper oia
rak kullanmak istiyecekti:. 

nı ilmi araştırmalara tahsia eden Ata- notası 
türk'ün dehası, beteriyetin ilk tarihı'ni Londra 5 <A.A.> - Röyter bildlrlyor: '-

, +- b"-"ı. eı...t-' Ba ı ı.. M Une (B1Htara4- 1 tnd aa•-4ada) ması için icab eden suya dokunmıyac -hepimizin beklemekte olduğumuz aydın- .ı.ovanya oq.... ~-· r c..,e esare -.. ı• ıu 

- Nazari bir şekilde, Almanya ile Sov
Yet Rusya arasında bir harb olduğunu dü
fiinursek. .. 

bir nota tevdi etmlftlr. Süveyş kanalı: Harbde ve ıulhte her tır. 
lığa doğru muhakkak götürecektır.:11 İspanyaya &snere tarıı bndlnl mtldatu ı- Habepstan: Habeşistan ile, m ·· c virı 

c;ln 8llAh 8&tm aımaaı hakkının verllmealnt millete aid gemilerin, kanaldan istifade İngiliz topraklan arasındaki hududu ta
taıeb eden bu notada ezcümle denlllyor tt: etmelerine dair hali hazırdaki haklaım yin edecek bir komisyon tec::kil olunacak-

.. - Nihai galibiyetin Almanyaya tevec
ctıh edeceğı kanaatindeyim. 

Türk Tarih sergisini ziyaret 
edealerin aym Vahamet1D1 DU&1'1 dltkate ıJmamat blr teyidi. 'il 

çılgınlık teşkil eyllyen aakerl -.albet tar • tır. Ayrıca İtalyan ve İngiliz müsteml~ 
Ankara S (A.A) - İstanbulda Dol- flSında, cumh~t hükftmeu ademi nıOda. Kızıl deniz: İtalya, Cenubi Arabistanm keleri için bir anlaf1Da yapılacaktır. 

mabahçe sarayındaki Türk - Tarih ser- hale anlaşma.sının ııt teşebbiialerl olan İngiliz nüfuz mıntakası olduğunu kabul Yeni görüşmeler 
- Generalim, gerek muhayyel bir Al

ınan - Rus harbinde ve gerekse otoriter gisini Mart ayı içinde ziyaret edenle • Franam ve tn.WS hütWrıetıerının vicdanla - ve prk sahillerindeki ülkelere mü daha- Roma 5 (AA) _ Ciano ile Lord 
rin sayısı on bin yetmişi mekteb tale - rına müracaat eylemektedir. :ırııııaına, bu- le etmemeA.: taahhüd edecektir. Po'"rt, bugun" o"g·leden sonra yenı'den bu-

devleUerle demokrat devletler arasında 
tasavvur edilen silahlı bir ihtilafta AI • 
lbannnm mutlak surette mağlıib ohm • 
hcağını söylüyorsunuz? Halbuki mesel~ 
1llnunıt harbin neticesini hatırlatmak isti
hceiını! Dünün mağlub Aimanyası, han-
11 Bebeblerle, yarının galib Almanyası o
lacaktır? 

b · lm k ·· gün bu anlaşmanın Asiler lehine ol-:.rat lh- 54 
esı 0 a uzere 27.226 kişidir. Sergi- mali Almanya ve İtalya bükftmetJert tara - Tana gölü: (Nilin Habeşistandaki başı) luşmuşlar ve İngiliz - İtalyan görüş • 

nin açıldığı 7 İlkteşrinden Mart sonuna fındau o derece af1k ft utanınucaama ta • İtalya, Sudan pamuk tarlalarının sulan- rnelerine devam etmişlerdir. 
kadar ziyaretlerin adedi ise 96.366 ya bul edllmektedlr ti, Mes'ullyetını mOdrtk hto •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••••• •••••••• •••••••••••• 
baliğ olmuştur bir devlet adamı bunu lntlra ceaaret ey • Balkan Matbuat 

• llyememek.tedir. cumhuriyet h6k6met1 fU • 
rasını t.aı1 auretıe bildirecek vaziyettedir Kon"'eransı 

Vergilerde 
Tenztı•t 

ki, Asilerin IOn zamanlarda Aragon uphe • '# 1 

lerlndekl muvaffatıyet.ıert, anc:ıt aon sa • (B41 tarafı 1 inci ıayfada) 
manlarda İtalya ve Almanya tarafından ya- Bu sabah şehrimize gelen Yugoslav 

- Almanların umumi harbde mağlüb (Baıtarafa ı iftd aa·~cıcfa) pılan mtıhfm mltdarda adam ve malzeme heyeti ile Yugoslavya başvekalet matbu-
o'--. "' yardımlarlle kabil olmuıtur. • . Ba L k . 

.... ııalarının yegane sebebi, bence, im • Formüle aid bazı münakaplardan Parla 5 <AA.) _ İ.spanya cu.mhurtyeU at müdürü umumısı Y u ovıç ve u-
~rat~larıdır. Belki, Kayser Wilhelm, sonra kürsüye gelen başvekil Celal mümessili, hariciye nezaretine Ispar.yaya yuşturucu maddeler Türk • Yugoslav bü-
-ılletıne pek çok hizmetleri dokunmuş Bayar devlet büdcesinde iftiharla sillb satın alma batkı verilmesi hakkında rosunda Yugoslavya delegesi bulunım 
bir ad · · mü=hede ettig·imiz inki=f ve muva- bir nota vermlıtır. Bay Mihayloviç te gelmişlerdir. 

amdır. Fakat, onun erkanıharbıycı r- r- Son vaziyet 
UJQUJniye reisi olarak General Moltekeyi z~den cesaret alarak sayım vergi- Oandesa 5 <AA.) _ Na.syonallat tuvvttıer Yunanlı İmeslekdaşlanmız da bu sabah 
ae
1 

Çineli, Almanyayı mağlüb!yete sürük • sinde olduğu gibi muvazene, kazanç Tortosa'nm yaklnlne gelm1'ltrdlr. Maama- ekspresle stanbula gelmişler ve diğer 
eııııştf ve buhran vergilerinden de her sene- flh eehrl hemen elde etmete kalkmaları lh- murahhaslarla beraber Perapalas o~eli:ıe 

.a_ b' r. Çünkü Molteke dünya ölçüsün- d . d b'' ğ tımall me-d d..ıw'dtr. inmişlerdı'r. ~ ır ha b d ki bü cemız en yapa ı.ece imiz fe- ...... _ .. r i idare etmek iktidarın an 
Jhah ~lrlıkla halkımızın vergi yükünü 

1 
1 Balkan matbuat konferansı ilk toplan-

! ruırı bir adamdı. hafifletmek, devlet prensipi olarak yeni nep'İyat - bsını yarın öğleden IOnf8 Yıldızda, me-
Jıu taUgiin ise, ne Molteke vardır, ne de 0• kabul edilmiş olduğunu ve buna bi- --------------11 rasim köşkünde yapacaktır. 

Yin ed k b" K W'lh ı ı DOOZ - Tllrt Ucaret kaptan ve ı:ıaklnJat-ece ır ayser ı em. naen sayım vergisinden yaptığımız Konferansı Dahiliye Vekili ve Cumhu-- Sa lerl cemlyeU tarafından ayda bir çıbnlan 

BANKA KOIERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,000 
İhtiyat akçesi Liret IU,'189,tM,51 

Mertezt İdare: MİLANO 
ttal7anın ba§lıca eeblrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, 1mçre, Avusturya, Maca
rlatan, Yugoslavp. Romanya, Bul
prlatan, Mısır, Amertb Ceınablrl 

Müttehldesl, Brezilya, 1JW. Uruguay, 
ArJantm, Peru, Ekvatör ye 

Kolumblyada 

Afilya51onlar 
lsTANBlJL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karat67 

Pall8 <Telef: t4Ml 12/S/t/5) "ey Yln general, acaba, bir Avrupa tenzillttan başkaca dört buçuk mil- bu meslek mecmuuınm 34 üncü aayıu M. rlyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükıü 

dl karışıa Rusya • Japonya harbine Amerika yon lira bir fedakarlıkla muvazene Nall Btısamedd.ID I.pn. Slreyya Otlratl, Ra - Kaya açacak ve bir nutuk IÖyliyecektir. lü1r •·•mn•ül wa&ll•: 
tatanbulda: AWemclJan hanında 

r nıı? vergilinin tahfifine bqlamaktan mü- lf. T. Kalyoncu, Stibeyl Peyker tnızaıı yazı- Matbuat Umum Müdüıü Naci Kıcım:ın Telef n90G /1/U/ll/H: BeJollm-
- Aırıeriq tevellid memnuniyetini beyan ett!. lar ve bl!Wk restmıerle çıtmı§tır. ,ehrimize gel.mi§ ve hazırlıklarla alAka- da: ıaııtw caddlBl Telif. '1Me 

htıe ~' Avrupa işlerine müda • Bu bevıı.,.ııt ..n.-ekll .. ıı. .... ıarla ııırrnp VABUK - Antarada cıtan ba edebtJ&t dar olmm•+nr. Naci Kıcıman dün vali •-.ta.- nraw 
ı. ...... · bu*'- · · b" • o- .1- il'" ~ .-- an'at Ye tllUlr mecmuuanm JH ilııol a- -r- a.uruaua v-
--q kal.ut 15 

.. u ıçın ır prensıp heyeti umumiyesince ~b olundu. Jisı ~ tunnmıt ımuıaruı makale, hl· muavini Hüdai Karatabanı da ziyaret et- ~--••••••••••• .. 
~aııaaeu::::;.=-~~--barbtn ........ -...vea..;;...• ~~~~~~~~~-'A.~A.-)~~u-1_• _n_tur-'-1erUe~-cımu.m~~-·~~~~--mı~·~-u_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ı2 Sayfa . SON POSTA 

-=-= 

• Ü t ı t ıf 1 8 
Çok yü sek nefasetini temin maksadile HASAN ve NESRiN kolonya ve losyonlarında stok ~ulundurmak mecburiyeti yüzündd 
ancak 9"'8 ser· esi ıv. ayıs bidayetinde fiyatlarında tenzilat yapılması mümkün olabilecektir. 
HASA J kolonya ve losyonlarına meftun olan saygılı müşterileri ihtiyaca göre satın almalarını ve toptancılarla satış yerlerine ft 
acentalı 1 le1ra farkı fiyat verilemiyeceğinden mezkur güne kadar mevcut olan mallarını sarf ve istihlak eylemelerini rica v• 
tavsiye e eriz. Hasan deposu sahihi: Hasnn Bassan 

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

-~----------1 En b ~it, fakat en mühim tedbir 1 
Soğuğa karşı birçok lüzun1Iu ve lüzumsuz 

tedbirler alc!ığı holde bunların en basit, 
fakat en mühinımini unutmuştur. 

Kendisini UtUttU ve yanında bir ka,e 

bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı 

1 1 
BUtO 

GRIPIN: :f": 
sancıları dern l lceser. 

1 1 

GRIPI 
Nezle. 

: ye baş 
\'cl diş 

ağrı.arına soğu" 11lgmlı· 

ğma romatızm ıya karşı 

bilhassa mnessi:dir. 

G R •ı Pi• J Btıtnn 1 nlnşli 

• 1 basta· 
lıklıırda ehemmiyetle 
tavsiye odilıne'·tedir. 

-
T 

icabında günde 3 kaşe ahnabiHr. 
............................ IS'DamılllmlllS':mıl ....... 

. . - -,. . 
• ... ' •• _._ .,_..... ~ 1. !' • -· 

~-----·-----------------·----------, 
1 Her voıtaı ve kuvvette 

S. S. C. f • ( Rus ) Fabrikaları 

Müthis 
.:> 

Sırt Ağrıları 
Fakat, bu me~hur yakalar, 

bütün lztlraplara 
nihayet verir. 

Bay J. L. yazıyor : " Harp eıınaamda bir 
çok defalar ç.ıı.murlar üzerinde uzanmak 
mecburiyetinde ka.hyordum. Bunun 
notioesi ola.rak dehşetli bir 111rt ağrısına 
müptel& olduQJ. Billh!ire zaman 
zaman, ~ııııin başında iken bu ağrıların 
zehunu olarak kıvramyordum. Dol:t.orunıı 
bana bir !Oflyoo tavsiye etti. ı.'ak&t 
büyük bir fayda göremedim. Nihayet 
sizin kıymetli ALLCOCK yakıltı.rını 
tecrübe ettim. Ant tesiri sayesinde bir 
gün 7..a.rfınrfa ağnlıı.rım ~il oldu ve bu 
müı.i~ illetten tamamen kurtuldum.,, 

Siz. dt' bütün arka ağrılannı~ bir tek 
ALLCOCK yat>ıısı üe dmdinruz.. lJd 
ııaniyc zıırfında saçtığı ubbl il• 
cnklığı OTOMATİK BİR MASAJ gibi 
ağrıyan yerin etrafına yaynrr.ı.k teskm ve 
butıin ağrıları dnfedar. ALl..('Of!K vakıeı 
ağrıyan uıafKnllrırın yorgunluğunu 11.ale 
edı•r ve vonı bır kıı.nıo oevelii.nına t1ebebıyot 
verır. 

Lumhu~o. Siyatik veya iltihabı Asap 
halılıında dahı Al.LCOCK yakısı afi ve 
mü&.'t!Rır bır devadır. 

Al.Lf'OCK yakısının terkıbtnde Capst. 
oum, l"rankinııt>ııse, Myrrhe ve eaare gibi 
kıymt'tlı nı!idddcr vardır. 

Ucuz ve taklit yakılardan sakınmak 
için delikli AU,COC'K yakılan Owrındold 
kınnızı daıre ve kartaJ reıcınıli mKrkasına 
dikkat edıniz. llııtilı> ecz.aoelerdıı 29•/, 
kuruşa sat.ılır. 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

·Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferim ilan ediyor: 
Buruşuklukların yalnız sebebl 

zuhurunu değil, on.lan izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hatta büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu. 
muşak cildlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız:
da teşekkül eder. 
İhtiyarlıkta cild, besleyici ve 

ihya edici bazı unsurlar kaybe
der. Bu unsurlar; şimdi kemali 
itina ile seçilmiş ·genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cild, bunlarla beslenince 
yeniden gençieşir ve tazeleşir. 
İşte, Profesör Doktor Stejskal 
idaresinde Viyana Üniversitesin· 
de yapılan tedkikat ve taharri. 
yatın şayanı hayret semereleri ..• 
Profesörün keşfi hakkındaki bü
tün hukuk, münhasıren Tokalon 

müessesesi tarafından f evka11de 
mali fedakarlıklarla temin edil• 
miştir. cBioceh tlıblr ~dilen bıl 

canlı höceyreler hülasası, yaln&S 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka• 

dınlar üzerinde bu hülha1arla 
yapılan tecrübele?:' neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk• 
lann kaybolduğu görülm~tür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cild unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanımı. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleştirir. 

Buruşukluklannızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençll'şmiş olursu· 
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki TokaJon kremin! kul· 
!anınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesainatı sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu· 
muşatıp beyazlatır .. 

Satın aJdığınız Tokalon kremi vazolarının bfi
yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade etti
ğinizde beheri için 5 kuruı alacak, ayni zamanda 
kıymettar mfikifatlan bulunan Tokalon müsaba-
kasına iştirak hakkmı Yeren bir bilet ·takdim ede-
cektir. · 

• 

Refik Fenmen'in .._ .. ~.----------------------" 
TENi ELEKTBIH.CILIK 
C• LT 2 çıkb. Ehlıyetnnme 

l imtihanına hazırlar. 
40 K. Akba Kitabevi Ankara 

------~·----- NAS 1 R 
i L A C 1 ELEKTRiK 

MOTÖRLERi 
Yüksek evsafı haizdir. Fiyatlar elverişlidir. 
Tafsilat için 42262 No. ya telefon edilmesi 

Balkanların birincisi ve Avrupanıo 2 ncisidir. 
ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu
hak kak BAŞKURT markasını arayınız. Paslan
maz, sararmaz ve kırılmaz. Avrupa mallann
dan daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 4-00 kuruı 
ikinci ıah:le 25G » 
Üçüncü ıahi.I• 200 » 
Dördüncü şahile 100 Jt 
J, sahifeler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında fazla• 
u mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdlr. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
ilanlar fçin ayn bir tarife derpiı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari fllnlanna aid 
işler i!;In şu adrPse müracaaı edil.. 
melidir: 

binctlık Kollektlf ŞlrkeU. 
Jia.brarmmıacJe Ban 

Ankara caddesi 

-·----
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdilrü: Selim. Ragıp Emet 

. İ: S. Ragıp EME:Ç 
SAHIBLER . A. EkTem UŞAKLIGIL. 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET
KJK AT NETİCESi OLARAI' 
BULDUGU BiR FORMÜL ,_ 
DÜR. KANZUK NASIR iLA
CI en eski nasırları bile k&' 
kOnden çıkarır. Ciddi ve py•
nı itimad bir nasır ilAcıdır. 

İNGJLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İST ANBUL 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satın Alma Komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza memurlart için 1135 takım elbisenin kapalı zar.fla il 
siltmesi pahalı görüldüğünden yeniden 14/4/1938 Perşembe günü sıo.at 11 de f 
zarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (17,025) lira ve ilk teminatı (1278) liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyonda dır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariylc birlikte Gal•11 

İthıılat Gümrüğü binasmd.'.lki komsiyona gelmeleri. (1583) 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 


