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Pariste diin BalkanEkonomiveMatbuat 
hidiseler oldu kongreleri dün açıldı 

Hükiimetin menetmesine 
rağmen iyan önünde 

nümayişler yapıldı 

Milli bir kabine 
kurulabilecek mi? 

Yeni karineye Mareşal 
Peten'ın de dahil 

olacağı tahmin ediliyor 
Parı.s 7 (Hususi) - Siyasi mahfellerde ' 

•va.kça soylendigıne göre Blum kabinesi 
aon gununu yaşamaktadır. Bluma muh· 
t91n l hal f olarak Daladiye ve Heryo
lı\uı ısım! ri zıkredılmektedir. 
Daladıyenın muhtemel riyaseti altında 

kurulacak olan yeni kabinenin bir milli 
bir ık kabınesi olacağı tahmin edilmekte
dir Maahaza, sosyalistlerin buna karşı 
lllü kulit çıkaracakları söylenmektedir. 

{ij"i .. :-KiZfi d"ün- Balkanlılar arasında 
gördüm! iktısadi münasebat 

B un toplanmıı olan ayan mecllsinın 
._. iye encümeni, dün mebusan meclisi· 
llitı kabul ettiğı mali p~ojeleri, 6 Y• kal'JI 
21 r yle reddetmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) Daladiye 

-----... ____ _, 
BurNtla 6ir ayı ininde B aen• 
7Gf'l'IJıtan .anra yalralandıiı 
aöylenen lıu, tımarluutede nİ· 
hayel ot yemekten uage~ip 

inıanlaflı mı? 

atayda baydudlar Türk [Y ..... ~~::~=:f·sind 
köylerini basıyorlar Eski 0-;-manlı Ayan 

M•zraa köyünün ileri gelenlerinden iki kişi dövüldü, ve Nazırı 
evler yağma edildi, çocuklara bile i,kence yapıldı Basarya anlatıyor 

ili An~k:a, 7 (Hususi) - İttihadı Vata- köyü Vatant partisine kaydetmek tste-
ijol:r:ıe .~z~ kaydetmek üzere köyleri miştir. Ayrıca 80 kişiden mürekkeb bir " Bugün toplandığımız bu 
illi da ~ukumet memurlarının yar<!.- haydud çetesi köy ileri gelenlerinden Re- b• ben Abdülhamide 
~ n istifade etmek suretile cemiyete şid ve Haaaııı IOpa ile dö\'dükten sonra 1?.8~8 • .._ • • • • 
leıne=ri tehdid ve tazyik sistemi iler- dereye alnujlarclır. Bunların evleri Y•I· hal ını teblıg ıçın gelmıştım" 

Pa · ma ederken memedeki çocuklara bile 
7tİrkm rtizanların elebaşılarından Mustafa yapmadıklan eziyet kalmanuştır. 
e-- en Mezraa köyüne giderek biltüıı (Devca"" ıı iftd IGJ!fada) 

Bayan Semiha, 
iki yıl sonra 

fstanbula gelecek 

gitgide inkişaf ediyor 
Şükrü Saracoğlu dedi ki: " Meşgul olduğunuz 
meseleler, Balkanların refahını arthrmak gayesini 
gütmektedir ki bu da sulhii kuvvetlendirecektir• 
Balkan Antantı Ekonomik konseyi dün zel bir nutuk söylemiştir. Vekil bu nut

saat 17 de Yıldız sarayında Adliye Vekili kunda ezcümle denuştir ki: 
ve Haricıye Vekaleti Vekili Şükrü Sa- - Baylar, 
racoğlu tarafından açılmıştır. Yüksek arkadaş ve dostum Dr. Arasın 

Memleketimizde ikinci defa toplanan gaybubeti bana, hassaten hO§ gelen bır 
ve Balkanlılar arasında iktısadi bağlan vazıfeyi ifa etmek imkanını veriyor. Tür
kuvvetlendirmek gayesile çalışan kon- kiye Cumhuriyeti hükümeU namına 

seyde ilk sözü alan Şükrü Saracoğlu gol·_ _ _ _ _(?_e_v~mı S inci aayftıda) 
.....-·~ ·uwnuı .... • ~ww 

Balkan matbuat kongresi 
ilk toplantısını yaptı 

Açılış merasiminden sonra siyasi, teknik ve kültür 
komisyonları teşekkül etti ve çalışılmıya başlandı 
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lngiltere - ita/ya ve 
ransa - ltalga 
nlaşmaları 

Yazan: Muhittin Bireen -
fE5) omadan, Londradan birbırle

u-"'~ rini teyid ederek gelen haber

lerin hepsi de müsaiddir: İngiltere ile 
İtalya arasında cereyan eden müzakere
ler çok müsaid şekilde ilcrlemış, t.utün 
esaslı noktalarda mutabakat huı.ulc gel
miş, hatta, bir rivayete göre, heı· şey ta
mamlanıp bıtmiş bile. Kısa bir zamanda 
İngiltere ile İtalyanın böylt! anlaşıveımiş 
olmalarına insanın adeta inanamıy.ıcağı 
geliyor. Bu kadar az bir La.manda bu ka
dar kolayca anlaşacak olduktan sonra re
nelcrdenberi devam etmiş olan mı.icadc
leye, ikide birde dünyanın yüreğıni hop
latmaya ne lüzum vardı? 
Şimdi Londra rnehafilınde dolaşan ha

berlere göre, İngilizlerle İtalyanlar ara
sında anlaşma teessüs eder etmez, arka
sından Fransızlar da İta!yanlarla konJş
maya başlıyacaklar ve Hit!erin Romayı 
ziyaretinden evvel bir anlaşmaya viısıl 

olınaya çalışacaklarmış. Demek, şimdi de 
anlaşma modası ve anlaşma havası! De
mek oluyor ki diplomatların bir 'Ceble
rinde bir mücadele, diğer ceblerinde bir 
anlaşma programı var. Gfıh birini, gfıh 

diğerini meydana çıkarıyorlar ve gllh 
anlaşıyorlar, gah mücadele ediyorlar! 

Bilmiyoruz, Fransanın gösterdiği an
laşma niyeti, İta!) ada nasıl telfikki edi
lecek ve nasıl bir mukabele görecek? Fa
kat, eğer anlaşma programı İngiltere jJe 
İtalya arasındaki programsa, onun da lü
zumundan fazla müşkülat çekilmeksizin 
ayni neticeye varabileceğini tahmin et
mek müşkül değildir. 

* 
İngiltere ile İtalya arasındaki anlaşma 

mevzuları, gazetelerin "erdikleri malU
mattan çıkarılabilecek neticelere göre, 
bir dereceye kadar malumdur: Hepsini 
bir cümlede hülasa etmek Hızım gelirse 
diyebiliriz ki statükonun muhafazası e-
sasına istinad eder. 

Frarisa ile İtalya arasında cereyan e
decek anla§llla mı.izakerelerinin mevzu
larını da hemen hemen ayni mahiyetle 
meseleler teşkil ediyor. Yani, bu nokta
ları da hülasa etmek icab ederse varaca
ğımız netice ayni şeydir: İtalya ile Fran
sa statükonun muhafazasında birbırleri
ne karşı teminat verecekler ve yalnız, 

İngiltere ile yapılan anlaşmada olduğu 

gibi, bunda da Fransa İtalyanın Habeşis
tan imparatorluğunu tanımayı taahhüd 
edecektir. · 

Londra ve Roma kaynak!arı İtalyan -
İngiliz anlaşmasının artık bir emri vaki 
sayılabileceğini söylüyorlar; hatta itiJa
fın imzası paskalya yortularından evvel 
yapılacakmış. Eğer bu doğru ise, ayni 
mahiyette bir anla manın, Führe•'in Ro
ma ziyaretinden evvel Fransızlnrla da 
yapılabileceğini kabul etmekte hiçbir ıh
üyatsızlık tehlikesi olamaz. 

* Fakat, işin içyüzüne bakıldığı zamnn, 
bu anlaşmalara rağmen, ortada değ1şmiş 
büyük bir şey de olmıyacağını görebiJi
riz. Anlaşmalarin bütün hülasası ve bü
tün teferrüatı bir sürü kelimelerin bir
birinin arkasından bir arnya yazılıp allı
na bir takım imzaların konulmasından 

başka bir şey değildir. Bugürikü statüko
yu muhafazadıın ibaret olan bir anlaşma, 
elbet mühim bir mesele değildir. İngil
tere, Akdenizde İtalyanın hayati men
faatleri bulunduğunu tasdik ve İta!ya da 
ayni menfaatlerde İngil~erenin de ayni 
derecede hissesi bulunduğunu karşılıklı 

teyid eylerlerse bunda kelimeden başka 
ne vardır? Habeşistanın ilhakını İngil
terenin veya Fransanın tasdik etmeleri 
de fiili bir vaziyetin kelime ve hukuk ba

kımından ifadesinden başka ne olabilir? 
Bütün anlaşma noktalannı bu tarzda hu
lasa edebileceğimize göre, ortada, hiç ol
mazsa şekil bakımından değişmiş bır şey 
bulunmadığına kanaat getirebiliriz. 

Resimli Makale: Hayal zehirli bir silô.hfır .. 

Fransız füimi Lümier sinemanın ilk esaslarını keşfmin 

50 nci yıldönl.lmÜ münasebetile kendisi ile konuşan ga1.cte· 
cilcre: 

- Cansız resmi perde üzerinde müteharrik bir hale koy
mak evvela bir hayaldi, onu hakikat şekline getiren sebatt1T, 
dedi. 

Sebat dt.inyarıın en büyük kuvvetlerinden biridir. Fııkat 
hayal üzerine istinad ettirildiği zaman saadet yerine felaket 

getirir, insanı bir afyon tiryakisine çevirir. Her zama::ı ve 

her yerde haya 1den kaçınız, daima hakikat üzerinde yürü
yünüz. 

( 
Bir sinema yıldızının 
Atlattığı haza 

-

i n n oradan 1 
Adamın biri, bir yelkenli gemiye 

binmi§. Gemi Karadenize çıkmış. Fa
kat birdenbire bir fırtırıa. patlamış, 
deniz allak bullak olmtı.ş, gemi sallan
maya başlamış. Gemiciler yclken-!eri 
idare etmek için direklere tırmanm1ş
lar. Adç.m kızmış, dire<je çıkan adam
lara bağırmış: 

- Kayık dibinden oynuyor. Siz te
pesine çıkmış uğra§ıyorsu.nuz. Bu
na ne lüzum var. lnin oradan! 

« * 

Fransız hududuna 
Sığınan lspangollar 

.. 

) 

Sözün Kısası 
Ferah ve ümid 
Verici bir manzara 

E. Talu 
IR\ ün, Yıldızın uzun ve muzlıi11 
lb::U bir tarih yaşamış muhitindeı 

şarkta tahayyül eylediği nüfuzu.91 teıxıe• 
lini kurmak için Abdülhnmidin ayağın' 
kadar gelen Kayser Vilhelmi misafir et' 
mek üzere altı ay içerisınde yaptırıısıı 
meşhur cMerasim köşkü> nde Balkan it
tifakının Matbuat ve Ekonomı kon!C" 
ransları toplandı. 

İki sakıt hükümdarın, Avrupada iıtııd 
ve fesad kaynağı olan Balkanlann düm • 
müvazencsinde meş'um bir rol oynama 
ihtimali üzerine endişe ile müdavelei e:!' 
kar eyledikleri salonlarda, ayni ideal ı:t• 
rafında birleşmiş, kalbleri karşılıklı se'lf' 
gi ve itimadla çarpan gene o Balkan ' 
rın değerli mümessilleri, cihan müva .... e
hesinde bir kere daha dostluktan V(' itU" 
faktan bahsettiler. 

Tarihin tekerrürden ibat"et olduğunıf 
iddia edenler ne kadar yanılmışlar!. 
Meğer tarihi, milletlerjn tekamUld 

pekaia değiştirir, ona başka bir seyir v~ 
rebilirlenniş. Osmanlı harabesinin üze• 
rinde yepyeni bir filiz gibi yetişen Türıl 
Cuınhttriyet devleti, fitne kaynağı olll .. 
rak cihan politikasında iz bırakan Bal" 
kanları, bugün için en sağlam, en ku\'" 
vetli, en ciddi sulh fımili haline getirdi. 

Dört mühim devlet, bugün, efkarı u~ 
mumiyelerinin düşüncelerine kadar bit"' 
leşmişlerdir. Bu mucizeyi tahakkuk etti• 
ren devlet adamları, dün ilk toplantıla• 
nnı, ıstibdadın, fitnenin, iesadın ve zul• 
mün bir vakitler tehassungahı olan b!ıl 
sarayda akdeden kardeş teşekküllere ati 
için çok feyizli bir çalışma yolu açını~' 

lardır. 
Artistlere en .fazla kinıler J ~ Her sene, hep ayni samimi hava içe1 i• 

mekiub yazar/ar? sinde, Yunan, Yugoslav, Rumen ve 'J.'ürU 
Holivud gazeteleri sinema yıldızla _ merkezlerinin birinde vukubulan bu top• 

nna gönderilen mektublann çoğunun lantılara, dünya, gıptalı nazarlada baksai 

tahsilde bulunan talebeler tarafından yeridir. 

Resmini gördüğünüz kadın, Jon Benet-
gönderilmekte olduğunu yazıyorlar. Her tarafta çekişmeler, üzüntüler, ıt" 
Mekiebler ders devresine başladıkları tırablar, endişeler hüküm sürüp durur• 

tir. Meşhur sinema yıldıı.larındandır. Lir ld · l l k zihlnl · b l dı k b d A zaman yı ız ara ge en mektubların Son günlerde general Frankonun orau- cm, erı u an rır en, ız, ost v .. 
film çevirirken, bir halk kıyamı sahne- ehemmiyetli surette azalmakta, yortu larının Katalonyaya girmesi üzerine bin- müttefik Balkan milletlerinin arzettiği
sinde yanlışlıkla yüzüne bir hançer sap- zamanlarında artmakta, tatil esnasın - lerce İspanyol Fransız hududuna iltica miz manzara kadar iç açan ve ferah ve .. 
lanmı.;:tır~ Doktoru da, kendisine ilk te- da ise fevkalade çoğalmaktadır. Bir va- ren bir manzara daha yoktur. 

ır etmiş ve etmektedir. Yukarıdaki resim-
daviyi yapmıştır. Şimdi yara izinin yü- killer Mis Kollin Muar haftada 1 5 .000 de bir Fransız hudud muhafızının, budu- Vilhelm ile Abdülhamidin başlarını: 
zünde kalmasından korkulnıaktadır. den zi~·ad~ mektub alma~a id.i. Bug\in da iltica eden bir İspanyol ailesinin kü- yarım asır evvel elim düşüncelerle önle" 

en sevunlı yıldızlar mesela, Dık Pauel, .. .. .. rine eğen Balkan davası tarihe! tarihiıt 
• .• •. • • • Erol Flid gibi artistler haftada ancak çuk çocuğunu severken goruyorsunuz. ihtiyar ve esrarengiz koynuna gömüL-

Vıns lon Çorçıl evını satıyor 3.000, 4.000 mektub alınaktadtrlar. • müş, onun yerine bugünkü parlak realite 
• • •• •• • • • A .Son buhranlardan en fazla doğmuştur. 

Mıster Vınston Çorçıl Kenttekı malıka- Beş dolar mukabilinde k. l . . l . ? Bu inkılabı yapan bu-yu""k devlet adam .. 
nesini satmaktadır. Malikaneni~ 80 dö - /ı k ım er sınır enıyor 

Salı an çocu lannın, beşeriyet h~dı·mlerı"nı"n, bu••tu""ft 
nüm arazisi, 5 büyük salonu, 19 yatak ve Avrupanın geçirmekte olduğu son buh- a p 

Amerika zabıtası çok garib bir haAd•ıse- insaniyetin minnetlerine hakları vardır'' 
giyinme odası, 8 banyo dafresı vardır. ranlı vaziyetlere en çok sinirlenenler, J1 

yi meydana çıkarmıştır: Madam Ross Çet 
Bir kaç ahır, 3 garaj ve üç de ayrı daire saçlarını yolanlar, ne Sovyetler, ne Çe-
vardır. isminde birisi Elizabet ismindeki küçük koslovaklar, ne Fransızlar, ne sosyal de-

kızını çocuğu bulunmıyan bir karı kocaya mokratlardır. Bunlar haritacılar, harita 
Cburchill bu malikanesinde, hazine na- satmıştır. Satış muamelesi her hangi bir 

ik 1924 1929 b .. d el · · hazır yapıp, satanlardır. Zira Avrupayı ne J:e-
zırı en, ve u c eru;ıı - malın alım satımı için yapılan kanuni bir ~ kilde çizeceklerini, hududları nasıl ta -
lamıştır. Ayni zamanda bahçe duvar -
larından birini de bizzat ke9tfüi örtnüş· 
tür. 

dir? İşin bütün ruhu buradadır. Anmş
ma, belki de bu noktayı sonraya bırakmak 
üzerine kurulmuştur; belki de bu bahse 
hiç dokunulmamıştır; yahud, belki bu 
bahis çok gizli, çok mahrem konuşulmuş
tur. Bütün bu noktalarda bir şey söyli
yebilmemize imkan yoktur. Fakat, bu 
mesele halledilmedikçe de bütün bu an
la§lllaların yegfuıe kıymeti, muayyen bir 
müddet için A vrupaya hir sül..-i'ın ver
mekten ibarettir. Perde arasının devamı 
meselesidir: Az veya çok! 

* Biz bu tarzda anlaşmalara lüzumun-
dan fazla kıymet vermeğe taraftar deği
liz. Bu, uzun ve yorucu bir mücadeleden 
sonra, az veya çok devam ed~k bir mü
tnrekeden başka bir şey değildir. Her Jki 
taraf ta biraz dinlenmek ve düşünüp ta
şınmak mecburiyetindedir. İşte bunun 
için anlaşıyorlar. İşin alt tara!1nı, Roma 
ziyaretinden sonra göreceğiz. 

Muhittin Birgen 

mukaveleye istinad ettirilmiştir. Ve kii- yin edeceklerini bilememektedirler. 
çük Elizabetin annesi, beş dolar mukabi
linde çocuğu üzerindeki ctasarruf hakkı
Db satın alana devir ve ferağ etmiştir. Za 
bıtanın meydana çıkardığı bu hadısc 

Valtimor mahkemesine intikal etmşi, 

mahkeme de ferağın iptaline karar ver
mişse de çocuğu annesine değil, büyük 
annesine teslim etmiştir. 

Bir Alman kimyagerinin 
geni bir keş/ i 

Alman gazetelerinin yazdıklarına 

göre Alman kimyageri Edrel «sert kağıd, 
ismini verdiği keşfini tekamül ettirmeğe 
muvaffak olmuştur. Kimyagerin bu ismi 
verdiği madde kağıdla cam halitasından 
yapılmaktadır. Edrel bu halitaya koydu
ğu başka bir maddenin ne olduğunu gizli 
tutmaktadır. Edrelin bu sert kfığıdı hey
kel ve abidelerde bakır veyahud demir 
yerine kullanılmaktadır. Mermer rengin
de olan bu madde, istenilen renge de bo
yanmaktadır. İnşaatta da istimal edil -
mektedir. Bu sert kağıd üstüne mer
mer üzerine yapılan işlemelerin klif fesi 
yapılabilmektedir. 

Zira tam bir harita meydana getirip, 
satılığa çıkaracak.lan zaman ya bir ihti
lfil kopmakta, hududlarda değişiklik ol
makta veyahud, bir ülkenin ismi değiş -
tirilmektedir. Tam manasile mükemmel 
bir haritanın 6 ayda çıktığını dii§ünürsek 
bu zavallılara acımamak kabil değildir. 

Çok yaşamak için geni 
bir tavsiye daha 

25 senedenberi yatalak olan bir İngi -
liz kadını 101 'inci yaşını kutlulaınıştır. 

Sıhhati yerindedir. 25 senedir, her gün 
ekmek, peynir ve bir bardak biradan füa
Tet olan yemeğini asla terketmemiştir. 

Uzun yaşamasını da buna atfetmektedir. 

Kayser Vilhelm artık 
odun kesemigecek 

Kayser Vilhelm bundan böyle odun ke
serek vakit geçireıniyeceklir. Son gün
lerde kendisini muayene eden doktor, bu 
.sporu sabık Kaysere kat'i olarak menet
miştir. 

İSTE iNAN, İSTER iNANMA! 
İstanbul Belediyesi halkı bozulmuş ve bayat konserve ye

mekten kurtarmak için konserve fabrikalnnnı yaptıkları h~r 

- Bir konserve, fazla yağlılan müstesna olmak üzere beş 
yıl dahi dayanır, böyle bir kayda lüzum yoktur, dedHer. 

Biz bu cümleyi okuduktan sonra Belediyenin noktai naza
rında haklı olduğuna büsbütün inandık, fakat ey okuyucu 
sen: 

konserve kutusunun üzerine yapılış tarihini yazmaya icbar 

etmeyi düşündü. Konserve fabrikaları derhal itiraz ettiler: 

1 S T E R 1 N A N, l S T E R l NAN Al 

Gümrük komisyonculan kongresi 
İstanbul Gümrük komisyoncuları BlrlilU 

bu ayın 26 ııcı günü Emlnonü Hnlkevinda 
senclilc kongresln1 yapacaktır. 

Bu kongrede yeni idare hey'eti seçimi ya .. 
pılacak, bundan başka gümrükle komisyon"" 
cu arasında l§ görenlerin vazlyet.l hakkınd~ 
birlik n1zamnamesinde bazı tadlltıt yapıl .. 
ması etrafında görllşülecekt!r. 

Ale ni Teşe kir 
Kıymetli aile reisimiz Mustafa Çanal{• 

çılının ölümü münasebetile cenaze ınc• 
rasiminde hazır bulunarak teessürümUzEi 
iştirak edenlere ve bizzat, telgrafla, mek'" 
tupla taziyet edenlere gazeteniz vasıta• 

sile ayn ayrı aleni teşekkürlerimizi af'" 
zederiz. 

.s. 
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Meselenin bütün ehemmiyeti ise şura
dadır: Dünyanın büyük meseleleri böyle 
emri vakilerin veyahud tabü şartlara da
yanan statükolann muhafazası kayıdla
rile halledilemez. Bu tarzda halledilen 
davalar, ancak mücad~lenln muhtelif 
safhaları içinde bir «perde arash, bir «is
tirahat devri• ve bir cfasıln, demektir. 
İtalyayı Almnnyadan ayırabiliyorlar mı? 
İtalya Almanya ile elele verip yeni yeni 

meseleler çıkarmaktan vazgeçecek mi- -------------------------------------------------...1 1.. 
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S Nisan 

Müvazene vergisinde 
~~~~~~~~~~~~~~ 

kanun lllgihası dün Yeni 
Millet Meclisine verildi 

Yazan: Selim Rn~p Emeç 

fE5} lum kabinesi iktidar mevkiine 

Tan - Ahmed Em~alman da makalesi- l..g) geldi geleli buhran sözleri a-
nı ayni mevzuıı tahsls etmiştir. ğızlardan eksik olmuyor. Nasıl eksik ol-

b h ·ı • • d• ·ıd•k 20 ı• - .Balkan birliği, herkesle dost olmak sun ki, Fransanın bugünkü dahili vaziye-
U ran verg: erı JD ırı 1 ten sonra ıra tstıyen, kimseye karşı tecavnz ·ıe macerııj tinin bir neticesi olarak 1935 ıien 1937 yı-

emeıı beslemlyen, hlçblr muknbll t.'lrnfın ye- . 

ı 1 b • d •• d değine düşmesine ihtimal olmıyıın barışçı hnın sonuna kadar memleketten hance a an ar U Vergi en IDUStesna il bir kuvvettir. iktısııden müşterlsl olsun oı- kaçan sermayenin kıymeti (40) milyar 

Kazanç, 
maaş 

mnsın, her yabancı devletin Bıılkanlılardan ı Puankare frangını bulmuştur. Bir Puan-
. Ankara, 7 (Hususi) _ Muvazme ver- nnda husulü mümkün o~an inkişaflar da cBlr ııy içinde her ne ünvan il~ olu~a ol- bekllyeblleceklerl yegfıne hareke~ tnr7ı, sa- kare fran ının bu ··nkü kıymetle iki 

llSinde tenzilat yapan kanun layihası nazarı dikkate alınırsa hük\.ı.metçe yapı- sun aldıkları meballğ kazanç ve tıcı.ısadı buh mimi ve ly! niyetlerle barışçı kalmaktır. naı-ı f kg .. 
1 
~ d'kk t 1 bugün Mecli ·· . .. • . . 1 4) ran vergileri indirildikten sonra 20 l!rayı kanlıların her devletten beklemlye ı.nklı ol- ranga te ·abu ettıgı nazarı 1 a e a ı-

. se gonderilmıştır. Hukumet lan fedakarlık taknbi bır hesab a ( (dahlll ge"mlycn bı'lümum hizmet erbabı t-1 d kl ı t ist1klAll ' t bl nırsa son üç sene zarfında harice akın e-
ınucıb sebebi • . . . • . . " u arı s yase , u er~nc ıım r saygı 

er layıhası:ıan bu tenzılatı mılyon liradan noksan 'lıcsab olunmaz. 1 le kaıa.nç, lktısııdi buhran ve müvnzene ver-ı göstermek ve lktısııdi alışverişle siyası mü- den Fransız sermayesinin (80) milyar 
şu suretle izah etmektedir: ı 1980 numaralı kanunun birinci madde- gllerl çıkarıldıkt:ı.n sÖnra aylık istihkakları nasebetleri birbirlerinden tamnmlle ~yrı tut- franga baliğ olduğu görülür. Belki de bir 

•Sahası gunden güne genişlemekte o- sinde istisnalara taalluk eden besinci fık-,20 lira ve daha aşağı mi.ıt.ek:ıld, yetim ve maktır.11 demektedir. d...ıı.. ml k t d"' k .. kn 
lan lımme hiLlll tl . . . ti tf d"- rada zat sahibleri haricınde ka- dul maaş sahlblerl bu "Vergiden müstesnıı. - ~ ıuıa mc e e e. onmeme uzcrc : 
x.ı e erının ıs ızam c ır 1 dır çan bu sermavenın arkada bıraktığı ış 
6 masrafları ka 1 k la "d t lan ücret erbabından aylık istih- · Kunın - Asım Us ayni mevzu etrafında . · .. . 
nı.embal rşı ıyaca 0 n varı a . . Mütekald, yeUm ve dul maaş sııhibledn- yazmakta ve Balkan basın kon"'resinln kı- boşluğu, aynı zamanda hergun bır parça 
tutulm anmızı~ rıındmanı da gözönünde ~a~ 20 ~ra~ı ~eçmı~enıeı bu vergıden den ayni zamanda resmi ve hususi daire ve ısacn tarihini yaparak: .. ı daha artan milli müdafaa masraflarının 
1 

. ak suretile yapılacak tahfif şekil- ıstısna edilmiştır. İstısnaya sebeb olan müessc.selerde müstahdem bulunanlara mu • ı _ •Balkan Basın blrllğlnln.en bü;rlik tııy- h dd .. k 1 . . tabii bir icabı 
erı muhtelif hal larzlannı tedkik eden haddin istihkak mikdarmdan müvazene afiyet hükmUniln tatbikinde yalnız znt ma - dası antanta dııhll memlekeUer gıızeteclle- son. a. e yu se mesının i memlekette 

hukumet bu t hfü' . . . vergisinden evvel kesilen vergiler çıka- aşları nazarı ltlbarıı alınır. Bu maaşlar mu- rlnln böyle zaman zaman blr nrııya gelerek netıcesı olarak ve buna, ç 
. a ın muvazene vergısını fi h ddl il ~ t kd! d , . ı· . . .. t adiyen bozulup ındırmek . . . . . rıldıktan sonra kalan mi.kdara tatbiki da- o. yet a nden Y ksek olduı;u a r e 1 konuşmalan ve anlaşmalan olduğuna hiç ıç ımaı nızamın mu em 
en .. suretıle tahakkuk cttmlmesını h dil" 

1 
ğı d- .. .., .. t diğer lstıhkııklıırmo. muafiyet t.atb!k olunur., şüphe yoktur .• demektedir. bir ihtilale gidildiği kanaatinin inzimam 

B 
munasib hal tarzı olarak görmektedir. a a an~ o aca • uşunu1muş. ve za Mczkflr lstlhknklıırı dahl muafiyet hnddln!n - ·----- elmic:: olmasile husule gelen emniyetsiz-

u kanunla vap 1 tahr·r· b""d . maaşı sahıbleri aynı zamnnda dığer daıre fevkinde olnnlııra muafiyet verilme?"• F o t '$ 

t J ı an ı m u ccmıze r~ n san 1 n r a l"kt "t"' .. ali vaziyetln bozulrnasi esirı 1936 malı" l t h il" . . , ve müesseselerde de müstahdem bulun- Ayni kanunun lklncl maddesi şu şeklide Q ı en O uru, m • 
~ yı 1 a s at vazıyei.lne . . . F "kt d" d run1unu hakikaten gor~ 3 578 358 . dukları takdırde muafıyetın ne suretle de~ıştırllmlştlr: ransanın ı ı~ ı u 

' • liraya balığ olmalctadır • d" d k b' h • ·okmuc::tu~ 1937 • · tatbik olunacağı vergi kanununaa mes- «Müvıızene vergisi tstıhkak, ted!yelerden A • t ı en ışe uyan ıraca ır aıe s '$ • 

nırsa ~alı yı~ı tahsilat ra.l:camları ele alı- kut bulunduğundan bu cihetlerin temini kazanç ve iktısadi buhran vergtıerl çıknr1l- v r u p a .si y a s e 1 Fazla müfrit partileri bir tarafa bıraka-
rnı u ksır 3,941,845 liradan aşağı ol- için birinci maddenin beşinci fıkrası de- dıktan sonra geriye kalan •edlye mlkcların - rak müşterek bir mutedil program etra-

Yacaktır dıın yüzde sekiz nlsbetlnde alınır.• 1 b"l k t•ı · b b 
Filh k"k · ğiştirilmiş ve şimdiye kadar bu yolda ce- U.y!ho.nın üçüncü maddesi de müva?.ene M k p E .. k fında top ana ı ece par L.erın, u o-

lık ~ ı a 1937 mali y1hnın dokuz ay- reyan eden tatbikatın teyidi için layiha- vergi:;! müddetinin blr sene ıiaha uznttldı - os ova, rag ve u reş zuk nizamı ıslah etmeleri daha mümkun 
lira rnuva~ene vergisi tahsilatı 16,331,761 ya muvakkat bir madde ilave olunmuş- ğına dairdir. Bir muvakkat madde llE' rle zat elçilerine talimat verildi iken sosyalistlerin kabulü icab ed~n böy-
aYn;aa balığ olm~ş.tur ki 1936 mali yılının tur.11 maaş sahlblerl haricinde talan h17.lllet er - Paris 7 (A.A.) _ Havas ajansı biı _ le bir program üzerinde ctnlaşmaya ya-

~laıı tahsılatı 14,722,403 lira olma- Llyllıanın 3 üncfi maddesi babından kazanç ve buhran vcrg!ıerl çık - diri or· naşmamalan, bugünkü vazıyeti kolaylık-
sına gore artış nı"sbetı· takn'b ··zd M lls En ü ı • tıktan sonra aylık istihkakı 20 lirayı geç -ı Y · • . . • 10 13 en yu e ec c men erinde yarından ltlbaren lhl Hariciye Nazırı Pol Bonkur Fran - la içinden çıkılmaz bır hale getırmıştır. 

• e varmaktadır görüşülecek olan bu lfıyihanın üçfincü mad - mlyerılerden bu kanunun mer'lyetl tar ne ' .. 
1 

. 1 b k bil k 
1938 r . : . des1le lll\ve olunan fıkra şu şekilde de&lşt.l - kadar alınmamış olan müvazene vergller! -ısanın Varşova, Moskova, Prag ve Buk- Bu duruma nası emnıyct e a a mt. 

a:: ma ı yılı ıçınde vergı matrahla- rllmektedlr: nın aıııımıyacağı tasrih edllr.ıektedlr. reş mümessillerini ayn ayrı kabul e - mümkün olsun ki, yalnız 1931J yılının Mı 
derek dün hariciye nezareti erkanın -ı büdcesinin açığı 4 milyar frangı bulur-ç 1• n} 1~ J er b 

0
•• y 

0
•• k b 

1
• r Hariciye Vekili ca hazırlanan talimatı tevdi etm!.ştir. ken, ayni sene içinde ödenmesi ıazım ge

Bu talimat bilhassa Avusturyanın len masraflar, büdce tahsisatı haricinde 

G. M elaksasla Almanya ile birleşmesinden sonra mcr 32 milyar 757 milyon franktır. Bu mikda-

muva f fakı. yet kazandılar Go"ru··şıu·· kezi Avrupada hadis olan vaziyet hak- nn içinde, Fransız adi büdcesinin mn.ı;-
kındadır. Fransamn şimdi bilmek is - raflanna iştirak eylediği Paris şehri, Sen 
tediği iki cihet vardır. vilayeti belediyesi ve Cezayirle diğer 

(),.haftada b l d 1 - Bu devletlerden en ziyade teh- müsternlckelerin 3,5 milyarı bulan yar-
Y n er evam eden hanlı muharebelerı .. Atina, 1. _(Hususi) -.. T .. urkiye Ha -., likedc bulunan Çekoslovakyaya her bi dım tahsisatı dahil değildir. Demek ki 

t18pOn/arın h i ti . rıcıye Vekılı Tevf:k Ruşdu Aras bu d d b'l k . 9 ez me le nefıcelendi sabah Romanya vapurile buraya gel _ ri nasıl yar ım e e ~.ece. tı.r. . bütiln bu rakamlar toplandığı zaman, 
Londra 7 (Hususi) _ Şanghaydan a- . f Tü k' H . . V k"l . 2 - Fransanın muttefıkı '/eya sıya- 1938 yılı büdcesinin 4 milyarl!!c açığı da 

luı rafından işgal olunmuştur. Çinliler iki mış ır. .r ıye Earıcıyf ~" e ·~ mı va 
1
- set ortağı olan devletlerden her biri dahil olmak u··zere Fra:ısanı:ı bu sene 

an haberlere göre üç hafladanberl Ti- f k il . . purda elçı Ruşen şre unayam ve e - • . 1 . . . 1 F ınk" • · • ~ 
ençin-Puk d . 

1 
ır a e takvıye olunmuşlardır. Taışu- ·ı·k k. .

1 
h . . t umumı sıyaset ermı nası ransan ı- içinde ihtiyacı olan fazla para mikdarı 40 

au emıryo u etrafında cere- nng önünde kanlı bir muharebe olmak- çı ı er anı e arıcıye nezare 1 umum ne u ·durmak fikrindedir? . . 
fan eden kanlı muharebeler Ja nl ı d direktörü Delmuzis, hariciye nezareti ) mılyar 250 mılyon franktır. Duna muka-
he · ·ı • po ann ta ır. b"l Bl h-küm t• · il ri ·· d"' ğü ted tunetı e neticelenmiştir. erkanı karşılamışlardır. F ı· J ı um u e ının e sur u -
edDe~iryolunun cenubuna doğru ric'at Şanghay üniversitesi. reisi öldürüldü Rüşdü Aras vapurdan çıktıktan son raDSIZ • fa Y 3 D bir, hükumet kasasından çıkan paranın 
l en apon kuvvetleri, her an Çin çete- Şanghay 7 (A.A.) - Şanghay ünivcr- ra doğru Başvekil Metaksns1 ziyaret •• k } • Fransız bankası vasıtasile olmayıp dc•ğ-
erl tarafından çevrilmek tehlikesine ma- sitesinin Çinli reisi Herman Liu, bu sa- ederek muhtelif meseleler hakkında u- ffiUZa ere erıne rudan doğruya ayni kasaya girmesi, tak-

rut ~a~rnışlardır. Bu çeteler, Şantung e-1 bah beynelmilel imtiyaz!ı mıntakada zun boylu görüŞmüştür. Başvekil Tür- d v riben Türk parasile 6-7 bin lirayı tecavaz 
Yal.etının merkezi olan Trinanı istird:>d katledilmiştir. Bu cinayetı takib eden ar- kiye Hariciye Vekilinin şerefine saat OgrU eden her sermayeden muayyen bir vergi 
ettı~lerini bild~riyorlar. j bede esnasında bir İngiliz. poi~i topu~n- 13,30 da Büyük Britanya otelinde bir Parls 'l _ Eksels!yor gazetesi inı;lllz: i - alınmasıdır. Blum hükumetin.in hazi~e-
L c.ın askerlennin zaferi hükumet mer- dan yaralanmıştır. Tevkif edilen mute- . f t nniştir Tevfi1{ Rüc::dü Aras talyan mfizakerelerl hakkında diyor ti. 1 den çıkan paranın tekrar hazıneye don-
&ell, olan b • 1 rd bir" ç· ih t i ld zıya e ve · • ~ • Akdcnlzdekl lhtlll\flo.nnı bir nn evvel 
"a d nankeu'da büyilk bir sevinç u- arrız a an ı ıne ane etm ş o u- akşam üzeri Mısıra hareket ve mera - h 11 k h d ele e:ıen İtalya ile mesini istemesinin hikmeti, Fransız ban-
.,, n ırrnı ğ d d la Li • "ld ·· . . . k ıı etme ususun ıı ne _ 
bulun ş ve halk coşkun tezahüratta ~~ an ° yı . u ~ 0 u~mesı 1.?ın en- simle teşyi edilmiştir. Inglltere, Fransayı alfı.kadar eden lk1 mü - kasına giren paranın altına tahavvul e-

Ma muştur. d_ısme para verllmış oldugunu soylemiş- Gazeteler, Türkiye Yekilini fev _ hlm r.oktııyı lhmal etmişe benziyorlar. Bu l- derek kolaylıkla harice kaçan sermaye 
.. l r~ş~l ı::an-Kay-Şek halka hitaben tir. k }Ad ·m· bir şekilde selamla - kl nokta Akdeniz kuvv~tıerlnln mt;vazene- haline gelebilmesinin önüne geçmektir 

Söy edığı bir t k .. . 8 
Ct e samı ı sine Avrupa ve Atrlka Ispanyasındakl ecrıe-1 . . d 1 b" · d" iz 

•• ı.ü nu u la henuL sevınç ve te- Japonlann zayiatı makta ve kendisini Yunan vatandaşı bl .. uııuı 1 _,ft d .. ft.1 olarak çe -ı kı liberal ıktısa cı arın ır nevı • ov 
eocuı rat vnkr 1 cun er n Ouuur ıın ....... 1. b 1 eli T tn 1 rl 
eden ~ o madığını, yenilmesi icab Hankcu 7 (A.A.) - Çin telgraf ajansı telakki etmektedirler. kllmesldir. kontro iı aş angıcı ye ı ıraz e 1 Ge 
nu bi~aha bırçok müşkülat bulunduğu- 7 /4/1938 tarihinde bildiriyor: Askeri cks- Bugünün ':e yannın Fransız t:Ukflmetl I sistemdir. Halbuki bu sonuncuların arzu-
i . .. irerek, kat'i zaferi temi.::ı etmek perler, Japonların 8 temmuz 1937 tari- s .. d et A 1 m an 1ar1 Habeşlstanın Italya taratından .şgallnl tıı - , su, evveıa mevcud ihtiyaçları tedkik c-
Çın duşrnana k • • 

1 
U nımak hususunda müşkülat çıkarnııyııcıığı f 1 1 hareket . arşı azım ve fedakarlık a hinden 25 mart 1938 tarihine kadar ol::ın Ç k I k glbl, her iki tarııt mütekııbU hiısnünl)'et 

1 

dcrek bunlarda~ tasarru yapı ıp yapı a-
etmeyı tavsiye eylemiştir. zayiatını 300.000 den fazla olarak tah- e OS ova yayı r;östermek şıırUle Roma ve Parls büyük el - mıyacağını tecrube ve ancak ondan son-
Japonlara göre ''aziyct min etmektedirler. açıkça tenkid ecİyorlar çlllklerl yüzünden çıkan mrı~.asız lhtllntın ra bu nevi ifratkar tedbirlere baş vurul-

Peki J . • halli hususunda da zor~uk gostermlyecek -ı masıdır ve Blum kabinesi düşerse hem 
bildi . n 7 (A.A.) - Japon cebhcsinden apon1ar çevrılınış Prag 7 (Hususi) - Südet Almanları Ur. Fnlmt Pireneıerde, Ispanyol adalıınnda b . 1 . h d .k. IA t"kl' 

rildig-· .. ed 1 b 1 bi k t.ı rl 1 b u prcnsıp mese esı, em e ı ı 11s ı ı k ıne gore, Japon kuvvetleri Pu- Hankeu 7 (A.A.) - General Pai\ung tarafından neşr i en ir ~yannvmede, ve Fasda devam ı ecne uvve e n ıı u - . . . . " .. 
OV-Tientsin . 1 • • • • 1 · · h 11 . h . ıunması hususunda Parls ile Londra hükıl- kanun maddesı ile almak ıstedıği buyuk 

llerlernek . demıryolunun cenubunda sı cebheden çekt1ğı bır telgrafta Japon ekalliyetler mese esının ~ i ~çin en?z metlerinin l!ıısıl nnlnşablleceklerinl fınlamı - salühiyctler yüzünden düşecektir. Bu iki 
24 k"l tedır. Bu kuvvetler Haişovun kıtaatmın Taiençang'a yakın bir yerde hiçbir şey yapılmadığı bıldlrılmektedır. yoruz. Eğer blitün tındişeler i.?ale edllebl - maddenin metni dur: 
dir Çı ?metre şimaline kadar ilerlemişler- tamamen çevrilmiş olduğunu bildirmek- Çekoslovak hükumetini a;ıkça tenkid lirse, Itnlya - İngiliz a.nlıışmıısını blr Frıın - M dd 

1 
M·şuıı· .. d f h 

· ınlileı· ·ı . d' d i 1 t kib t 1 1h a e - ı ı mu a aanın f tıyaç-ın ı erı mevzileri Japonlar ta- te ır. eden beyanname, son zamanlar a vuku- sız - talyıın an aşmasının :ı e mes -
---------·•· b 1 . • d ~· "kl"klere d t l lh t Umnlled! çok kuvvetJenmlş olur. !arını karşılamak, Fransız bankasındaki 

B 
u an sıyası eı:;ışı ı e e m e -•• •• k • t ı f k J k d. mevduatı korumak, milli maliye ve iktı-

U yU zıraa ran ocu ar me te ır. Sadabad paktı sadiyatı kalkındırmak maksadile bir a-

kongresı. SU••r'atle 1·ıerl1·yorlar ŞuşnİS? serbest Tahran 7 (A.A.) - Hariciye nezare- ğustos 1938 tarihine kadar lüzum gördü-
ğü tedbirleri kararname yolile almaya 

A ka Berlin 7 (A.A.) - cı:Ha\•as Ajansı tinden tebliğ edilmiştir: Sildabad paktı hüktımet mezundur . . 
lcon n ra, 7 (Hususi) - Büyük ziraat Salamnnka 7 (A.A) - 7ranko u - muhabirinden:» devletlerinin hariciye nazlrları, 21 eylCıl 
:b gresi hazırlıklarına devam ediliyor. mumi karargahı tebliğ ediyor: 1937 de Ccnevrecle yaptıkları toplantıda, Madde 2 - Birinci maddenm tatbıki 

u husust • Navar kuvvetleri RibarNorzona neh- Alman istihbarat bürosu, Şuşnigin gelecek içtimaın Kabilde yapılmasına kn- neticesi ısdnr edilecek olan kararname-
n vilayetlere gönderilen bir ta- ~ tnb"ı tutulmakta oldugu· göz hapsi reJ'i- 1 1938 1 f k l"d i t· d ınirnde şöyle denilmektedir: rini geçerek Korsaya varmışlardır. rar vermişlerdir. Paktı !mz.a etmilj olan er yı ı ev a a e ç.unaı esnasın a. 

tZiraatı • Daha cenupta, Kaste lo de Farfana mlnın tadil edilmiş olduğunu haber ver devletler, aı alarmda istişarede bulun- veya ayni yıl kanunuevvel ayının otuz 
ı:.aL,_ e meşgul her zümı-eye meslekı mcktcdir d b • 
-...ı,a~ d k ve Salaguer'i işgal ettik. Keza, For - · duktan sonra, Kabil içtimaının 1939 ilk- b;rine ka ar me usan ve ayan meclisle-
.... r a i düşündüklerini kongre mü- E k' A usturya Baş\•eı·· ıı art k · b d ... be kalli ile Garumba tepesi de i~gal o!u - .. s ·ı v • • ı sı - baharına tnlikini kararln~tırmı!!lıırdır. rinin tasvı ıne arzc ilecektir .• 
tirSea· tile bildirmek fırsatı bahşedılmiş- narak Ortella - Morella yolu tamami - \'il müfettişler tarafından doğrudan 1938 eylulünde Cenevrede bir toplantı Yalnız başvekilin imzasını taşıyan bu 
t-ı_: ılfıil çiftçilikle veya hayvan yetiş- le düşmandan temizlenmiştir. doğruya muhafaza altında bu'undu - yapılacaktır. kanun proJesini Fransız mebusan m""Jı-
"'CICiJikI • · 1 t l • . k b ç .. 
fa:vdal e rnc>şgul mesleki sahalardnkı Dığer taraftan gönüllii kıta<ıtı Ş:ı!e- rulmamn ;ta, gazc c ermı ve mc tu - si (60) kadar bir rey c:-kscriyetle kabul 
b·ıı ı ın~talPalar ifade edebilecek ka- mera ile Ebre'nin birleş!iği noktaya 1:~1• ~:~1?_e~c.:. ~1::1~kt~~~::_.H __ •A- Zağrep Üniversitesi etmiştir ki bu fark, şimdiye kadarki iti_ 1 

Yetli tecrub ı· · · 1 d k t ld l}'i ' ı ve mıntaka zıraatıne varmış ar ır. mimam~ile gece saat 9 dan sonra kah- a""'a ı ı mad reylerinin en azıdır. Sıra, şimdi a-
21ne~rnu·~dsahıbi çiftçilerden ziraat, vete- Guadalajara mıntaka-,ında hatları - \'e \'e tiyatrolar da dahıl olmak üzere Zağrep 7 (A.A.) _ Muhtariyetçi yan meclisine gelmıştir ve umumıyetle 
!tı.ür k u urlnile ziraat odası reisiodı>n mızı ileriye sürerek düşmam takib et- bütüa müessese ve dukkanlar kapana- ırıı vat talebe ile Nasyonalıst Yugoslav 

1 
v:to .~emesı beklen:n bu mechsin, bu sO-

llttı. i:i kcıb komisyonun seçtıği murahha- tik. caktır. Saat 22 den sonra da anrak hu- talebesi arasında yeniden kav~a çık _ z~ soylerkcn alacagı ~az ve tnvırdır ki 
ı, bild~ .ve arfreslcrinin veka!ete telgraf- Barselonda örfi idnre susi müsaadesi olanlar sokağa çıkabi - ma>ı üzerine Zağrep üniversitesı bir l bılhassa merakı celbedıyor. 

ır1Iıncısini ehemmiyetle dilerim.> Barselona 1 (AA) - Valınin bir e- lece~lerdir. mayısa kadar kapatılmıştır. Selim Ragıp ~nU?' 
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'Dli& 
Pr.Pittard dün İstanbuldal(Yarın et bollaşıyoi Babası ile kardeşini öldüren 

Zekinin muhakemesi ilk konferansını verdi 
ilk zamanlarda dünyanın ve hayvanların Profesör 

geçirdikleri istihalelerden bahsetti 

Profesör Pittard ko11ıfcransnnı verir1een 
Maarif VekfileUnln konferans vermek ü -ı !erle müterafik oldukları görUlmektcdlr. İş

zcre davet ettiği cenevrenln rıaruf Ordl - te bu kadar değişen vasat~ar içinde ~eşer 
naryüs profesörlerinden Eegend Plttard dün hayatının tecelli ve teltl\muı ettJğinl gore -
saat 16 da büyük blr kalabalık huzurunda ceğiz.• 
unıversite konferans salonunda ilk konfe - Profesör bu hfldlselerl gelecek konferan-

sında anlatacağını söylemiş, konfero.nsına nl ransmı liermlşUr. 
Konfer nsda tlniversltc Rektörü, profe -

sörler. mualllmler, üniversite ve Usc talebe -
leri bulunmuştur. 

Profesör Plttard konferansında Avrupa 
kıt'a ının eski coğrafyası ne Avrupaya bitı -
şllc ol.ın ve o asırlarda beşerin üzerinde ya -
şamak ihtimali bulunan diğer klt'nlara da -
ır bllinen şeyleri anlattıkto.n sonra al\ışlar 
arasında konferansına devam lle hülnSI'ten 
demiştir kJ: 

Akdeniz bir köprü lle tali iki denize ay -
rılmıştı. Marmara denizi yoktu. Karadeniz 
şimd,klnden daha kuçuktu. Brltanyn adalo.
n Fransadan ayrılmış d~Udl. Büyi.lk ne -
hlrlerln kudreti ve tcslrlerl çok fnzlll ldl. De 
nlze dokWdüklerl yerler bugunkiı mevki -
lerlndtın çok daha uzaklarda idi. 

Beşer tarlhlnln bu Peri:,-ot\l t'sr.asında 
Fran :ıdakJ masif santrnMn merkezi PJ:ıto
da ind1fıılar devam etti. Huliı.s:ı. beşer, mev
cud!vetınln başlangıcında bugunku coğraf
ya ş::ırtıarmdan bamb::ışk!l blr coğrafya şar
tı içinde yaşıyordu. 

Eğer medeniyet tarlhlne dair bll.?.1 mese
leler anlamak istiyorsak bu muhtellf 1'izlk1 
h!ıdiseıere iyice nüfuz etmeliyiz. O z.ı.manki 
lkllm vaziyeti bizim bugün tabi oldu~umuz 
iklime hiç benzemiyordu. 

hayet vermiştir. 

Madam Pittard'la mülAkat 

inhisarlar Vekili şehrimizde 
Beşer, sıca.k periyotlar yaşadı. Dunlan G\ımrtlk ve İnhisarlar Veklll All Rana 

muhtellf tiplerde kuru ve ratıb bir çok de- Tarhan dün Ankaradan şehrimize gelmiş, 
vlrlcr taklb ettl. İlk insanlar tarihi fü:crln - İnhisarlar Umum Müdtlrlfiğüne giderek bir 
de bu iklim vaziyetlerinin çok büyuk te - mil~det meşgul olmuştur. 
slrlerl gözüktü. İkllmin şöyle v~!a boyle 0 - Inhisarlar Vek1ll şehrhnlzdc bir l:afta ka
luşuna göre hayvanlar bazı musald yerlere dar kalacak, &{imrUk ve inhisar işlerini tef
toplanıyorııır veyahud mevcudlyetlerlnl ko -. ti§ edecektir. 
rumalı: için daha lyl şartlar aramak maksa- ---------
dile dağılıyorlardı. 

O devirde yaşayan insanlar da yer de -
~lştlren bu vahşl hayvan silriılerlnin ardı 
sıra gltmeğe mecbur oluyorlardı. İşte bin 
lerce sene insanın yaşayış şartları hep böy
le devam edip gitti. Bu hal Avrupada ebe -
diyen böyle devam edip gldeblllrdl. 

O devrin insanı üç nevi değilse blle mu -
hakkak iki nevi fili avladı. Bunlar Fllantik 
'e Mamuttu. O insan su aygırını yanı İpo -
potnmı ve Merkrtnnserasu ll~ burun de -
ilkleri bölmell Rinoserası olmak üıere Ud 
soy Rinoserruı tanıdı. 

Artık bugün ortadan cinsleri tükenmiş 
hayvanlar arasında ezcümle pek bCyük ayı, 

ma~aralar aslanını, mağaralıır kurdunu, ma
ğaralar sırtlanını ve azı dişler1 mildhiş bir 
canavar olan Maşerndfısu sayablllriz. 

O devrin geviş getiren hayvanları nra -
sında Irlanda Turllyerlerlnde iskeletleri ga
yet iyi muhafo.za edilmiş blr h:ılde bulun:m 
ve çok şahane bir hayvan olan büyük boy
nuzlu geyik zJkrolunablllr. 

Şimal kıt'nlarına goç etmlş r.:ıyvanlnr a-
rasında Ren geyiği ile Ghıton adı verilen 
porsuğu ve Alp dağları havallslne c;oç et -
rn1ş olnnlardan da dağ kedslnl, yab:ıni te -
teyl ve Mamot adı verilen dağ fare ini sa -
yab!Uriz. 

Binaenaleyh coğro.fi değişikliklerin nvnl 
derecede ehemmiyeUl biyolojik değlşlkllk -

Gnmrüklcrdc yeni servisler 
Gumrükler Başmüdürlüğü binasının dör

duncu kntında yeniden bazı 110.veler ve ta -
dlll\t yapılmıştır. Başmüdürluğün bazı .ser -
vislerl bu kata taşınacaktır. ·-... -----·----

Şehir Tiyatrosu Direktörlüğünden: 
Değerll mu11asebeclm1z Bay Necatı Gür -

kaya dun akşam ansızın vefat e·.miştlr. Mü
essesemize mensup o.rkadaşlann fif;le nama
zında Teşvlklye camllnde bulunmaları rica 
olunur. 

Belediyenin getirttiği 15 
vagon koyunun bugün 

kesilmesine başlanıyor 
Belediyeyle Kasablar Şirketinin kur -

daklan et 11irketinln evvelki ı:ece ge -
tirttifl yedi vagon koyundan başka dün 
gece de Urfa havalisinden 8 vagon ko -
yun gelmi tir. Bu vaziyet, İstanlnılun et 
ihtiyacını karşılayacak ~kilde munta -
zaman devam edecektir. Gelen koyun -
lar bugünden itibaren me-Lbahada ke -
sllmeğe başlayacak, yarından itibaren de 
İstanbulun her tarafmda et koınlsyo -
nunca menu narh üzerinden istendiği 

kadar et bulunacaktır: 
Kasabların berhanrt bir şekilde usu

le muhalif hareket etmemeleri için de 
belediyece kontrollere şiddetle devam e-
dilecektir. ( 

-··--· .. ·······················-··· ............... ... 
Kalaazar hastalığı 

ve bir tavzih 
İstanbul Sıhhat Müdürlüğünden dlln şu 

tezkereyi aldık: 
6 Nisan tarihli gazetenizin dördüncü say

fa, birinci ve ikinci sütunlarında Kalaazar 
hastalığı hakkında maJOmat edinmek için 
Mudürlüğümtize müracaat eden muhıı.rrlrl -
nlze söyledlklerlmln intişar etmi'J elan şekli 
ile, muharririnlzin bu hususa.. dalr zati 
mütaleasında tavzlha muhtaç noktalar gö
nildü: 

Haşevi Leyşmanyoz (Kalaazar> Akdeniz 
havzasındaki ecnebi memleketlerde rastın -
nan bir hastalıktır. Memleketimizde de mev 

Meı'ad bir evlenme 
Sabık İzmit Meb'usu Hnmdl Namık Oör 

km Hnndan'la Ziraat Vek4Jet1 Müşavirle -
rtnden Nesib Karaçay'ın oğlu kıymetli genç
lerimizden Yusuf Karaçay'ın nlk~hları dün 
Kadıköy evlenme dnlreslnde Jcra edllmlştlr. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

EDiRNE 
Cumhuriyet sinema· 
sındH bu geceden 

ili baron 
Y ıtlmz hir hafta 
temsil verecektir. 

Suçlunun dayısı ile yengesi Bursada istina~e yolile 
dinlenildiler, ifadeleri de mahkemede okundu 

Bundan bir müddet evvel, Kuruçeşmcde 

çok kanlı blr cinayet olmuş, Zeki ismin -
do bir adam, babası Hacı Şev -
keti ve kardeşi Radiyi tabanca ile öıdür -
mfiştü. 

Dün Ağırcezada muhakemeye dt vam e -
dilmiş, Bursa A.ğırceza mahkemesinde isti -
nabe suretlle ifadeleri alınan MUnlre ııe ko
cası Şevketin lladclerl okunmuştur. Münire 
Zeklnln yengesi, Şevket de dayısıdır. Müni
re ifadesinde demlştir kl: 

- Ben yatıyor ve uyuyordum. Bir .sllt'ıh 
sesi işiterek yatağımdan fırladım, kocam 
Şevket Temiz lle Zekinin karşılaştığını gör
düm. Kocam: 

- Zeki, Radiyi öldtlrdil, diye bağırıyordu. 
Bir de!a s1lt\.h sesi duydum. Kalktırrıroda 

Zekiyi gördüm. Fakat elinde slUth görme -
dlm.» demekte 1d1. · 

Diğer §ahld Şevket Temiz de ifadesinde: 
- 1937 Ağustosunda eniştem Hacı Şev -

ketin evinde karım Münire lle misafirdim. 
Sabahleyin hemşirem Rahllenin odasına git 
tim, Rahile yatıyordu. Sağ taraftan bir .si -
!Ah sesi geldi. Bir müddet .sonra üç sllAh da
ha p:ı.tladı, Zekiyi elinde tabanca oldu~u 
halde gördiim. Annesi Rahile Zekiye sanı -
dı. Ben korktum. Eniştemin Uç yerinden vu
rulduğunu gördüm, ZekJ slnlrll bir adam -
dırıı diyordu. 

Maznun Zeki Şevketin l!adcslnt kabul et
memi' ve: 

- c:Benim .sllO.hla geldiğimi ı.bylüyor. O -
nun olduğu yerden görfilmesl ihtimali yok
tur. Esasen dlmağen malül bir adamdır, de
miştir. 

mlnat lstıhsall halinde baı1 lcra r.ıuamele .. 
lerlnl durdurması lüzumunu tesbit etmiş .. 
tir. Mütehassısın icra işlerinin .sür'ııtle go .. 
rülmesl için kanuni müddctlcrden b!r kısmı• 
nın azaltılması ve bir kısmının tevhidi ilk .. 
rinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Dün bir genç tevkif edildi 
Şakir isminde bir genç metresi McHih ı -

tin evinde Nazmı isminde biı- gence r:ıstl .. 
mış ve bu genel bıçakla karnından yara .. 
lamıştır. 

Yaralı Nazmi nakledildiği lınsto.nedc ~ ir"' 
mi gün içinde iyi olarak çıkmışsa da on gün 
sonra tekrar yarası açılmış ve hastane:Ye 
yatmıştır. Dört ay hastanede yattığı halde 
Nazmlnln yarası bir türlü lyl olmamış ve öl"" 
müştür. 

Nazminin bu şckllde ölümü üzerine duı:l 
Şakir yakalanmış ve birine\ sorgu hrıkim 
Uği tarafından tevkif edllmiştlr. 

Bir genç kömUr gazı ile 
boğularak öldü 

Hnmalbaşında Aslan sokağında 23 s~yıtı 
apartımanın alt kat odasında oturan nıa .. 
ransoz Cevad arko.daşı Nurl Şaban He bir • 
likte Camlıköşk birahane inde ~çtlkten son
ra her ikisi birden Cevadın odasına do!l ~ 
nıüşler ve yatmışlardır. 

Geceleyin birdenbire uyanan Ş:ıban ken"' 
dinde bir fenalık hissederek odadan dışarı 

fırlamış ve arkadaşının yaktığı mangaldan 
çıkan boğucu gazlarla öldu~ünü görer<.'k te"' 
IBIJ içınde keyfiyeti znbıt:ı.ya haber V<.'rmf~· 
Ur. Ccsed tabibi adli Enver Karan tarafın " 
dan muayene edilerek karbon tesemmu .. 
mUndcn öldüğü tesbit edllmlsse de ölen Ce"' 
vndın genç olması, bazı şüpheler uyanma " 
sını intaç ettiğinden muayene edllmek iıze" 

re cesed Morga gönderilmiştir. 

Mahcuz halıları satan odae1 
tevkif edildi 

B;ıkırköy Kaymo.kamlık dairesinde odacı 
Necib ndında blrlntn bazı kimselere ald oluP 
haczeüllml.§ bulunan halı ve seccadeleri Sal' 
dal bcdest~nlnde sattığı anlı:ışılarilk Sul -
to.nahmed birinci sıulh ceza mahkemesine 
sevkedllmlştlr. Yapılnn sorgusu sonunda o .. 
dacı Necib tevkif edllmlştlr. Duruşmaya de• 
vam edilecektir. 

Şişhane faciasından mutevellid 
bir hukuk ~avası 

Şişhane karakolu önilndc vukubuları 

tramvay faciası yaralılarından Kadrlyenln 
tramvay şirketi aleyhinde açtığı zarar ve 
ziyan davasına dün beşinci hukuk mahke .. 
rnesindc devam edilmiştir. 

Davacı Kadriye bedeni kablllyetln1n yüz· 
de yüz kaybolduğunu adli tıb raporlle 1ddi::a 
etmekte ve bu sebeble tramvay şirketinden 
elll bin lira maddi ve manev! zarar iste -
mektedlr. 

Dün tramvay şirketi ve!dllerlnin elıllvu • 
kur raporlanna karşı olan iddialan din • 
lenmiş ve davacı vekilleri bu ltlrazlaro. ce .. 
vab vermek 1çln mühlet istemişlerdir. Du -
ruşma diğer bir güne bırakılmıştır. 

Diğer taraftan Kadrlyenln bu şeklide be
deni kablliyetlnl kaybetmesi s~beblle koca • 
sı da karısının yapmakla mükellef olduğu 
lşlerfnln yapılamamasından dolayı z:ırnr 

gördfi~ünil Uerl sürerek, o da tramvay şir .. 
keti aJeyhinde bir dava açmıştı. Keza bu da 
dlğerllc irtibatı dolayıslle tnllk <:dilmiştir. 

Otobüs davalari 
Otobüs meselesi etrafındaki neşrlynt yü· 

zünden çıknn davo.larn dün birinci sulh ce
zada devam edilmiştir. D:ıvacı Snbur Sami· 
nln veklll Sadl Rıza ııe Ahmed Emin Yal -
man, Avni Bayer ve Nazmi Nurı duruşmadn 
bulunmuşlardır. Şahid Vedadın Doludan is
tinabe yollle alınan ifadesi okunmuştur. Şa
hid bu ifadesinde: Recai Nüzhetıe Avni Ba
yerln altıncı notere bir protesto geUrdlkle -
rlnl bildiğini ve bnşlrn bir mn!O.mat.ı olma -
dığını sbylemekte idi. Geçen celsede davadı. 
dahli bulunanların sabıkaları olup olma -
dığı 11 kkındakl karar uzerlnc sorulan sor -
guya gelen cevabda sabıka kayıdlnn olma -
dığı anlaşılmıştır. Muddeiumumillkten r:e -
len dığer bir cevabda da Sahur Sami hak -
kında bir tahkikat yapılmadı~ı bildiriliyor
du. Duruşma tarı:ıfeynin nıüdafaa zımnınd:ı 
verdikleri evrakın tedklkl tçln 12 Nls:ı.n Snlı 
gunüne bırakılmıştır. 

Senenin En Muazzam - En Muhteşem - En Nefis - En Zengin ve En Güzel Şaheseri 
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a Nisan 

Mersinin bir köyünde Atatürkün 
çok güzel bir büstü yapıldı 

SOM POS'la 

Ladikte yangın çıktı 
15 dükkan bütün eşyasile 

beraber yandı 
Amasya 7 (Hususi) - Lldikte dün 

gece bir yangın çıkmış, birdenbire bü
yümüş, şehrin çarşısı büyük bir tehli
ke atlatmıştır. Yangını, bütün gayret
lere rağmen derhal bastırmak mümkün 
olamamış, ı 5 dükkan bütün cşyasile 
beraber yandıktan sonra söndürmek 
imkanı bulunabilmiştir. Yangının na -
sıl ve neden çıktığı tahkik edilmekte, 
zarar ve ziyan mikdarmın da tesbitine 
çalışılmaktadır. 

Terme hükumet 
Odacısının keşfi 
Terme ( Hususi ) - Kaymakam • 

Sayfa 5 

Balkanlılar arasında iktısadi 
ünasebat gitgide inkişaf ediyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

memleketimize chaş geldiniz> dlyer.ek 
Balkan Antantı iktısad konseyinin altııı
cı içtimaını açıyorum. 

Sulh insani bir ülkü olduğu için biz O· 

nu severiz. Fakat biz onu her şeyden ev
vel umranımıza, refahımıza yaradığı için 
sevmekteyiz. Ş'u kadar ki, bu umran, ni
zam altına alınmalıdır ve Balkan Antan
tına, ancak menfaat ortaklığı yaratan ık
tısadi sağlam bir temel vücude getirebil
mek maksadile Aniantın azası arasında 
müsbet gayretler sarfolunınalıdır. 

Bu imar ve tahkim vazifesi sizlere 
mevdudur Baylar. Ve hiç şübhcm yok ki 
Antant azalarının iktısadi münasebetleri 
ve menfaati ri bakımından mükemmel 
bir organizasyon vücude getirmek zaru· 
rctinde bulunduğwnuzu müzakeratınız 

sırnsmda gbzcniınde tutacaksınız. 

, 

lıkta odacılık ya
pa!\ Mahmud 
motörler üzerin • 
de yeni bir ke -

Konseyinız teşekkül edeli çol{ zaman .umen mura1 has heyeti reisi TabaJ...o ~ 
' olmadı ve yalnız ikinci de.fadır ki rnem- nutkunu söylerken 

leketimizde toplanmış bulunuyorsunuz. 
Böyle iken vakit vakit tekrarlanan top
lantılarınız gittikçe müsbet neticeler 
vermektedır. Sizler, yüksek salfilıiyetle
rinizin önüne dikilen meselelerin halline 
ınetod çerçevesi içinde çalışan mütchas
sıslarsınız. Birleşmelerinizln her birJni 
gerek demiryollan ve gerek deniz müna
kalesi sahasında, gerekse posta ve turizm 
meselelerinde pratik netıcelerle bczen
dirdıniz. Türkiye hükumeti bu veçhile 

:Anıdın açılma. törenınden bir görilnfl.f şifte bulunduğu -
Mers· nu iddia ederek ku ın (Hususi) - Vilayetimize 6 sonra mezktlr köyden saylav bay Fikri tktısad Vekaleti • 

kö ~etre ~e~ede kdin Arpaçsakarlar Mutlu kürsilye gelmiş, amdın niçin ya- ne müracaat et .. 
,,ft! Unde koyluler tarafından yaptırtı- pıldığına dair izahat vermiştir. 
-.u Atatur" k dm 1 B d miştır. Mahmu -bn"''k anı ın açı ış merasimi un an sonra köylü gençlerden biri-
t '."' tezahüratla yapılmıştır. Me- si cAtatürk anıdı önünde• diye güzel gd~n k anf~attığına 
asırne ~ehı"r ve c· h lk d .. b' .. k b d'. h . l ore eş ı saye -1'ekk -ı • ıvar a m an mu .. ır şıır o umuş, unu ıger atıp er sinde s b"t _ 

İlı.ep bmlerce kiŞi iştirak etmiştir. takip etmişlerdir. Bir buçuk saat de - , t'" 1 . a ıb mo. 
defa k.. .. .. or crın enzın 

1- la .. ursuye gelen Vali Arpaçsa- vam eden tezahurattan sonra Ulu Ön- sa r· t .. t b' . d" k k b'l 0 

Odacı Mahmud 

Cl.llt r koylu''l · · .. t dikl · b k . A • • • r ıya ını uç e ıre ın ırme a ı -di . ennı gos er erı u a- dere bır tazım telgrafı çekılmesıne ka- lacaktır Mahm d h" b' usta yanında 
rşınaslıktan dolayı takdir ve tebrik ·ı k · ih ·ı · u ıç ır eder k k ra; ~en ere merasıme n ayet verı - çalışmadan kendi kendine saatçilik, 

e ordelayı kesmiştir. Bundan mıştır 

E"l6nide ------11'r ... a~k-·g--a---da b t A ~~;~~~~~ir~:~~a~:~a~~~:~ş~~~~ 
'J ı ay Q7l bet bir cevab gelince Ankaraya gide -

Köy iş/eri Tedkikler rek keşfi hakkında izahat verecektir. 

- Hasan Bey, şu gideni ta::a ntısın? Zavallıya son gün
e bir §eyler oldu .•• 

Bir tutun kaçakçısı uçuruma 
yuvarlanarak parçalandı 

Terme (Hususf) - Kazayl on saat 
mesafede Esatcjiftliği köyünde Kuz -
gunkaya denilen sarp bir yerde kafası 
parçalanmış bir cesed bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat sonucu bu ö1üni.ın 
tütün kaçakçısı Ünyeli Tahir çavuş ol
duğu ve tütünleri gece geç1rirken karlı 
dar yollarda ayağı kayarak uçuruma 
yuvarlandığını meydana çıkarmıştır. 

Bir batmda 3 çocuk 
Terme (Hususi) - Kazamıza bağlı 

Müşrüf köyünden Recebin eşi Fatma 
bir batında üç kız çocuğu doğurnıuştur. 
Ç.ocuklarını:n ve annelerinin sıhhati 
yerindec1ir. Bu allerl(n geçimleri dar 
olduğundan hükfunetin yardımı bek -
lenrneketdir. 

tezahürata vesile olmuştur.. \Tali Feyzi 
Daldal bir nutuk söylemiş ve temele 
ilk harcı atmıştır. Haziranda binanın 

ikinci kısmı ihale edilecektir. Resimde 
f sparta hükümet konağınm temclatma 

töreninde hazır bulunaniar görülmek

tedir. 

Pazar 0111 Hasan Bey Diyor kiı 

... o melek gibi adam bir· 
denbire huyunu değiştirdi ... 

... Bir in ad... Bir in ad ki 
sonna gitsin ... 

Hasan Bey - Bu zat ye
meklerini lokantalarda mı 

rer? 

gösterdiğiniz ameli kavramayı daima 
hakkile takdir etmektedir. 

Dört mi.ıttcfik milletimizi bırbırlne 

bağlıyan tesanüd ve samimiyet duygu
lan sayesinde memleketimizde hoş vakit 
geçireceğinizi ümid etmekteyim. 

Müteakiben reis Şükrü Saracoğlu c l· 
seyi kapamıştır. 

Balkan Ekonomik konseyi bugun do 
Yıldızda çalışmalarına devam edcc(kt r. 

Murahhaslara ziyafet 
Türk murahhas heyeti reisı Hasan Sa· 

ka bugün murahhaslar şerefin" bir zıva
fct verecektir. 

(Bay altın) ın 
Ralıatı kaçtı 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
çı) or. Avrupa gazetelerinin ya .. dık· 
laru1a göre, altm, yalnız bır 

hafta içinde Avrupa ile Amerika memle 
ketleri arasında bir kaç defn heyecan g" 
çirmiş, memleket memleket dolaşmış 

sonra hiç bir yerde kendisine huzur ve 
emnıyet göremE!Illişlir. Halll heyecan 
içınde, bala kendisine yer arıyor, kim bi
lir, belki de günün birinde emniyet ve 
seltımet bulamadığı zengin dünyadar. ka
çıp, şimdiye kadar şere!lendırmeğe tc • 
nezzül etmediği yeıtlere, meseli, bizim 
gibi fakir memlekeUerln f akirhaneleri· 
ne iltica edecektir! 

Baylar, .sizleri meşgul eden meselele
rin hepsi, Balkanların refahını artırmak 
gayesini gütmektedir ki bu da sulbü k-uv
vetlendirmeğe hizmet etmekten halı kal
maz. Birçok savaş badirelerinden sonra 
milletlerimizin bir sulhten ve onun seme
relerinden faydalanmağa hakkı vardır. 
Bu duygularla mütehassis bulunduğum 

halde çalışmanızda tam bir muvaffakiyet 
temenni ederim ve bu toplantının mcm
lekctlcrinizin menfaatlerine ve dalına 
daha mükemmel olarak inki§af etmesini 
hepimizin arzuladığı Antantınızın men- * 
faatlerine en müessir bir surette hizmet Altın sükun istiyor; dünyada olmıy.ın 
etmesini yürekten dilerml şeylerden biri budur; altın ayni zamanda 

Saracoğlu şiddetle alkışlanmış ve bun- iş de istiyor. Halbuki sükun bulduğu yer· 
dan sonra Yunan murahhas heyeti reisi de ~. iş bulduğu yerde sükı1n yok; hazan 
Argiropulos bir nutuk söylemiştir. Reise iş de, sükün da var: faknt, o zaman i:ı 
hitaben söylediği nutkunda demiştir ki: faraza. dost bulamıyor. Meseliı, cvvt>lkı 

c- Mütekabil emniyet duygularile do- hafta Fransada milli bir hilkılmctten 
lu bir muhitte tekrar toplanmış bulunu- çok bahsediliyordu. Bu sözleri işıtincE, 

yoruz. Konseyimizin te§ekkülündcnberi altın Amerikadaki işsizlikten kaçıp iı -
ikinci defa olarak dost ve müttefik Tür- midle Fransaya doğru geldi; gelir !,el ~ 
kiyenin misafirperverliğine nail olduğu- mez gördü ki Bay Blum, sermaye üzcı ma 
muzdan bilhassa mütehassis bulunmak· vergi tarhetmeğe karar verm:ş ve Kar ... 
tayız. kuşi salahiyetler istıyor. Altın Fransnnın 

Toplantılarımız aramızdaki tesanüdün kapısından girmeden geri döndiı! Bu <'S· 

bır kat daha takviyesine hizmet ettiği nada İtalya ile İngiltere arasındakı ko· 
için dört Balkan devleti arasındaki cko- nuşmaların iyı bir netice vermek u rt 

nomik fanliyetlerin ink.i~afım temin et- olduğund n bahsedildığinl duyan nltın, 
mcktedir. geçen haf tanın sonlarına doğ. u bir k ı e 
Aramı :da hüsnüniyet mevcud oldukça de İngiltereye baş vurdu. 

bütün zorluklann kolayca hnllolunnbile- D ilebilır ki, bu zavallı asılzadC', bu 
ceğine kanüz.> n s içinde yakalanın k tehhk l'lE 

Rumen heyeti reisi Tabakovıç te sö uğramış, bir tavuk halind dir· Dimva 
]arak demiştir ki: bır kümes, altın bir tavuk, bir ko den ö-

c- Bugünkü zorluklara rağmen Ru- bür köşeye doğru çnrpınıp duruyor! 
men murahhas heyeti Balkan Antantının Dünya huzursuzluğunun ve hayat karar· 
mukadderatı hakkında beslediği sarsıl- sızlığının bundan daha aÇJk delili ol;ı . 
maz emniyetle ilk gündenberi beslediği maz. 
heyecanla İstanbula geldi. Biz bu saraya İktısndcılar haber veriyorlıır ki. 
çalışmağa, bilhassa aramızdaki ekono- Bay altın, Nasreddin Hocanın bir zaman· 
mik bağlan takviyeye geldik. lar yapmış olduğu gibi, pabucunu k:ır 

1935 deki ilk toplantımızdanberl ara- tarmak için abdestini iade edec , yanl 
mızdaki ticari münasebat ve turizm §SY&- para veyahud paraya temel olmak vazi· 
nı dikkat şekilde ilerlemiştir. Dört Bal- zifesinden kat'iyyen istifa edecektir. 
kan devleti arasında husule gelen anlaş- Şimdiye kadar zaten her yerde istila etti, 
ma neticesinde bloke paralar meselesi yalnız bu istifa bir kaç memlekette ka . 
halledildiğinden aramızdaki iktısadi mü- bul edilmedi. Fakat, bundan :sonra ora . 
nascbat bundan sonra daha kolaylıkla in- !arda da, istifasını kat'i surette tekrar \'e 
kişaf edecektir. üzerinde ısrar edecektir. 

Jttihaz edeceğimiz kararların gayemi- Yani, bay altın, artık sadece bir ma _ 
zin tahakkukuna hizmet etmekle beraber den olmak istiyormuş: Guzel kadınlılrm 
birliğimizin kuvvetini bir daha tebarüz ilzerlerinde parhyan, beyaz dışterın ya . 
ettireceğine kani bulunuyoruz. Roman- nıbaşındn san şulesini saçan, ynhud kım· 
yahlar Balkanlı müttefikledlc beraber ya Jaboratuarlanna girip hastalara şıfa 
Balkanlarda sulhün muhafaza ve idame- vermcğe delfilet eden bir maden' Artık 
si için hiçbir gayretten çekinmeroişhr- siyasetten bıkıp usanmış olan bay altın 
dir.> iktısad hayatında fani rol oynamak :ın 

Yugoslavya başmurahhası Prediç te çekilip tekaüd olmak ve ömrumin _ kım 
söz almış ve Şükrü Saracoğluna teşE?kkür bilir asırlar sürecek olan _ mutebakı kıs· 
ettikten sonra bu toplantının ehemmiye- mını bir köşede geçirmek istiyormu~ tk
tini tebarüz ettirmiş ve bilhassa mayıs bsadcıJarın hakları var; bir çok mcmlc-
bnşında tesis edilecek deniz yolu :saye- ke1lerde altın zaten bu hayata çekilmiş 
sinde dört Balkan memleketi arasında ıe- bulunuynr. Demek oluyor ki şimd• rıö
konomik münasebetlerin daha çok inki- bet 6teki mem1e'k1?tlerde bulunanbra 
şaf edeceğini söylemiştir 1 geliyor! 
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IEŞIE K ~ T Ü 
Karnım aç, Beyoğlunda bir lokantava j Hyor. Ellerirnı gayri ihtiyari kulakları."lln 

giriyorum. ' göturüyorum. 
- Garson bir büftek! ı Tramvaya biniyorum. Arkamda duran: 
Ccbımden gazetemi çıkarıyorum. Gö- - Biraz ileri gider misiniz? 

züme bir serlevha ilişiyor: Diyor. Susuyorum ve ileri gitmiyorum. 
c~ek kesip Beyoğlu lokantalarına sa- Bu sefer durtüyor: 

tıyorlar.~ - Sana söylüyorum, biraz ileri git. 
Garson büfteği getireli. Düşünüyorum: Bu sefer bir adım ileri gidiyorum, gene 
- Acaba bu et ne eti olsa gerek! beni bır düşüncedir alıyor: 
Etrafıma bakıyorum, benden başka et - Acaba neden dürttü? Bir adım ileri 

yiyenler de var. Dikkat ediyorum: Yüz- gıtmem için dt.irtt.ilmem mi Iazım? 
]erinden pek bir şey belli olmuyor. Evıme donüyorum. Knnm karşılıyor: 

- Haydı ben de yiyeyim! - Sende bugün bit hal var. 
Keçe gibi bir şey ama .. açlık bu. yiyo- Bunu söylemekten maksadı acaba ne 

rum. Et bitti. Karnım doydu, lokantadan idi? 
çıkıyorum. İçimde bir şübhe var: Çocuğum geliyor: 

- Acaba eşek eti miydi? - Baba, diyor, sırtına bineyim. 
Alınan gıdalarla insan vücudünün, in- - Aah! 

san sinirlennin ve hatta tabiatinın yakın Dıye bağırıyorum, fakat bu bağırı~ be-
alakasını dt.işünüyorum. Kendi kendim- le hiç beğenmiyorum. 
den şübheleniyorum. Ya bunun fena bir Eşek eti yemek bilmem nasıl şey ama, 
tesiri olursa. eıo:ck eti yemiş olmanın §iibhesile yaşn-

Bir mağazanın camekanındaki aynaya mak çok fena imiş. 
bakıyorum. Yüzüm biraz uzamış gibi ge-- ismet HuU'tsi 

L Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Dünyadaki maden kömUrU gün 

geçtikçe eksili'ior \ 

' 

Dunyadn mev· 
cud maden kömü· 
rU gün geçtikçe a
zalıyor. Bu sebeb
le maden kömürü-
11üıı milınkün ol
duğu kadar tasar
rufla kullanılma

sını istiyorlar. Ev
velce, bu kömür 
yalnız hararet el
de etmek için kullanılırdı. Şimdi elektrık 

istihsalinde ve maden kömürunün bırak· 

tığı süprüntülerdcn binbir madde istihsal 

etmek için istifade ediliyor. Maden kö

murünün tasarrufla kullanılmasını isti-
yenler, kömürün bu §ekilde muamele 
görmesini dahi az buluyor ve istiyorlar 

ki bir zerresi kaybolmasın. Kömür, şiın

cli, dünyanın en kıymetli nesnesi haline 

gelmiştir. 

* 
Rüyet hassasmı artıran bir içki 

Kolomblada ya
rıyan kırmızı deri
lilerin ava çıktık

ları zaman içtikle
ri bir madde var
dır ki buna cyaya> 
edını veriyorlar. 
Yayayı içen avcı 
geceleyin her şe

yi görebilmekte-

dir. Gündüz de rllyet hassası son derece 

utmaktadır. 

Köy kızı ile 
Şehir delikanlısı 
Mes'ud olur mu? 
Ankaradan A. K. rumuzlle mektub gön

deren blr okuyucum, köylü oldu1tunu söy
ledikten sonra: 

- Ben, diyor. gehlrde büyüdüm. Fakat 
köyümden evlenmek istedim. 3u istekle 
de blr kızla nlşanlandıın. Nişanı mütea .. 
tıb, bir sene sonro evlenmek tizerc, köy
den tekrar oehre döndüm. 

Fakat aehre dönüp dü~nflp taşındık· 
tan sonra.. basit blr köy kızının beni tat
min edemiyeceğlnl anladım. Şimdi, bu 
tıdlvaçtan vazgeçmek nlyeUndeytm. Fa -
tat mütaassıb blr köy muhitinde, bu n1 -
pn Mdlsesl iyice Uyu bulduğu 1çln, U .. 
tıralı:: MdJsesi k~ mli§kül mevkide 
bırıılı::acalı::. 

Kızlıı aramı dak1 mün sebet, konuş
maktan tıerl gltml.§ de değildir. Şlmdl ben 
ne yapayım? 

Bu kızı, kötü bir damgadan kurtar • 
mak için alayım mı? 

Bırakırsam, duyncıığım Vlcdan azabı 
beni bedbaht etmez mi? 

* Çocu~m; 
Temiz ve b s1t bir köy kızı. baznn in· 

aanı, züppe ve ukalA bir şehir kızından 
fazla mu'\ad ede.r. Bu l\lbnrla, nl§aı:Uan .. 

... ....... ~ -

Batan bir gemiden kurtulan 
bir kedinin açllğı dava 

1936 senesinde 
Kalif orniya sahil .. 
lerlnde bir gemi 
kazaya uğrıyarnk 

battı. Bu g.mi 
2, 700,000 liraya si
gortalı idi. Para 
istenince sigorta 
kumpanyası ta
ahhüdünü yerine 
getirmekten imtina etti ve scbeb olarak 
ta Kaliforniya hükt'.imetınde cari bir ka
nun hiıkmüne ruıyet edılroediğıni iddia 
etti. Bu kanuna göre, bir sigorta bedeli
nın ödenebilmesi için, kazaya uğnyan 

gemide canlı hiçbir mahlUk kalmamak 
lazımdır. Halbuki kaza esnasında, gemi
de bir zavallı kedi unutulmuştur ve kum
panya, şimdi bu kediyi, bir cankurtarar_ 
gibı kullanıp batan gerninm sigorta para
sını vermemek istiyor. Bu dava, 938 sene
sine bastığımız halde hala devam etınek
tedir. 

* Bir Amerikahmn vergi 
memurlarından intikamı 

Vergi memuru
nun iz'acc.ıtından 

bıkan David Con .. 
son namında En
diyana eyaletinde 
oturan bir Ameri
kalı, biriken bütün 
vergi borçlarını en 
ufak Amerikan pa
rası olan çent ile ödemiştir. Bu yüzden, 
biçare memur, tamam (13700) onluk say
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

dığınız kızın, bir köylü oluşunu, menfi ka
rar vermek 1çln kftfi bir sebeb c:ıym:ıyı -
nızl .. 

Bu takdirde, belki hiç farkına varma.
dan, elinizdeki saadeti tepmiş oJuı-sunuz. 

Fııkat bu kızı sevmediniz, bu !uzı ken
dinizden çok geri buldunuzsa, bu kızla 

mes'ud olmıınıza hlslerlnlz man1se, dlyc
ceğlm yok. 

O tnkdlrde hJç düşünmeden bu nişa
nı, nlkAhla neUcelendlrmekten vazgeçl
nlZ. 

Çünktl dedikodular zamanla unutu • 
Jur, kız sızı sevmekten, stz de vicdan aza
bı duymaktan kur!.ulursunuz. E -
~r biraz dııha feragatkO.rsanız, küçük 
b1r köy muhiti içinde, bırakacağınız kı -
Em adını lekelenmekten, ve 1zzetl nef -
ilini kırılmaktan kurtarabilecek bazı hıı -
reketıe"r de yapabilirsiniz. Bu dıı, aıab du
yacak olan vicdanınıza b1ttab1 ko.fl de • 
recede huzur verir. 

Fakat bir vicdan azabı korkusııe, sev • 
med1 nlz blr kızla katıyen evırrımcyl • 1 
nlz. Çünkü bu, hem sizi, hem o kızcağızı 
bedbaht eder. 

Üstelik de sonu, bugünkünden acı ve 
beter olurl 

Bu va.zlyette tse size, nihayeti dnha az 
acı olncalı: yolu tutmak, ve bu macerayı 

mümkün mertebe az zıı.rarla kapaLmak 
dil§e.r' 

SON POSTA 

mod 
ı 

IKADDNI Yeşil Bursa n 
Saç tuvaleti bir seyyah şe 

ve kakül 
or rı 

Kakül gene moda 
oldu. Kadın yüzüne 
bu pek yaraşan tarz ~ 
dan gençler derhal r\ lj ~ 
istifade etmeli. Ba- ; ~ 
husus yenisinin çe;- ' 
şidı pek çok. cBana kakul yaraşmaz, di
yenler muhakkak ki kendilerine yaraşan 
§eklini bulamamış olanlardır. Yoksa ıs

ter ufak, ister büyük yüze bütün çizgile
re yaraşanı vardır. Maharet bunu bul • 

Yeni vücude getirilen eserler her tarafta göze 
çarpmaktadır, en müşkülpesend 

bir seyyah bile Bursada aradığı konforu bulabilir 

maktadır.. Çünkü muhtelif tarzları de- Çelikpala.s oteli11fn umumt görunıi§ü 
niye denlye ergeç herkes kendine uyanı İki gecelik bir Bursa misafirliği yaptık. ( Refik Ahmed Sevengilln dcdf>'<i gıbi: 
~~ 6 ~ 

~ntbaalanmıza kadar gelip cBursa kap- cBursada tabiatin sustuğu yer tarll' 
Her şeyden evvel bu aramada yar - lıcaları Türk ananım şirketi> namına konuşuyor.> 

dımcı olabilecek bazı bilgilen edinmeli J3ursaya davet eden sevimli meslekdap- Bursada insan bir an tabiat zellik 
4 

Acaba kimlere hangi tarz kakül gider? mız Bay Sedad Ataman geçen pazar sa - lerinl görmezse o an karşısında bir tatib 
d:u üç model işte bu sualin cevabları- bahı, Çelikpalas memurile beraber bizi kitabının açılmış sayfalarını buluyor. T• 

Y k d ıd M 
Ülgen vapurunun merdiveninde karşı - rihten başını kaldırdığı zaman tabıat 

u an a so a: untazam yuvarlnk . · ·· .. ı b ' ' lndılar.. O dakikadan itıbaren Bursanın tun guze liğile ona glilumsüyor. 
lr ~~hre~~ ~ana ve kısmen geriye tara- ve Bursalıların misafiri olduk. Ve tekrar - Bir seyyah şehri olabılir. Fakat o " 

nıp one ~ukülmüş bukleli kakül yaraşır. lstanbula dönünciye kadar gerek şehir rada seyyahın kalacağı bır yer lazıJJl 
Bdaurklbe~erıkn cliy:frinkde dd~ı:abbilmesi için başa 

1 

büyüklerinin gerek misafiri olduğumuz O yer var. Ve o yerde en müşkülpescJ1d 
ır a e or eıa ağlanır Kakül k ah ah t k d k '] 

Yanla d 
,. ta İk' · şirketin ve gerek kendi mesle dnşlarımı- seyy , r a ına ço uş ün, titiz ı 

ra 05ru ranır. ı yanda iki buk- · .. ikl · · kü "k bi ·k· l b la B ... le g'bi bük' .. 
1
.. B"k"l _.:ı .. zın bızc karşı gosterd eri mısnfırper - çu r şı ayet vesi esi u maz. U•-

ı u ur. u u mıt.-uen once - nar- 1. k 1 k 1 ,,, k 1 al Tü' k · · k · 1 laması v d" .. .. .. . . " ver ıği o ny o ay unutamıyaca6ız. sa ap ıc an r ~ anonım ~r etinm ya 
lanır Aek uzgulan gohrunmeshı lçın - fırça- · Bizi gezdirdiler. Bize bir gazetecinin t..ırdığı Çclikpalas otelini bana bir 

· r a saç r emen emen kendi .. . . · - dil kim 1 th l ü hallerind k k k b 
1 

gormesı ıcab eden her şeyı gostcr er. se er me etmiş erdi. O zaman rn • 
e ıvn ve a ant bırakılır . · ·1 bal.ğ d 1 d' d F Bütün itina knk"l , d · Ve bizi her hususta tenvır etti er. a a e ıyor ar ıye üşünmü tüm. tı• 

tik saç tuvanl ınt· .. u ~dtotp.anb' ığı bu pra- Bursa iyi bir idareyle günden güne te- kat kendim gördüm, orada kaldım. Şi?l1• 
e ı yuze c.ı e a ır çocuk ına- . · 1 · d' d tamaınil d • M b , nası ver'r S 

1 
.. • rakki eden ve bu terakklnın eser cr:. her ı uşuncem c cgıştı. ti a 

ı · aç arın gur - sun'ı veya ta - .. · d ğ t · ı b''!'k ı bü surett _ kı k İ ,Yerde goze çarpan bır şehir ır. a e mc.mış er, ıı.u is az soy emişi r. 
e vırcı * 0 ması şarttır. Bursanın kıymetli valisi Şefik Soyerle Otel müşterısini kapıda bir v sah1'bl 

Yukarıda ğd . S 
1 

konuşurken bir çok şeyler başaran bir nezakcülc karşılıyan güleryüzlü ot 1 m" 
sa a. eyre t, az sa,.lnr::la d ld ,, h ed du" .. d t li b · hl l ri " bütün ön sa 
1 

k~kül "bl k .
1 

" insan karşısın a o u6 umuzu ıss 1 - run en o e n en asıt zmet e na 
çar u gı esı ır ve al - d k B' "dl d d" · ı d bakanlara kad h · · ı Al._. I"\.. nın üst" ta K b yor u . ıze vu er en, uşunce er en ar, epsı tş erme vwuı. V" 

une ranır. a armamaıarı için ba ı h · u t ı bin - ı · J üzel\?'erinden pek dar bir kadife erid e- hsetmedi. craattan ba SQttı. zun u - e ası guze , manzarasına aoyum o • 

Ç
irilir Yan 

1 
b idi 1~ g .zadıya projeler anlatmadı. Kısaca: muyor. Konfor itibarile fazla var1 e 

· saç ar u şer n uç arını ka- ş k 'd .. b'li sini yok v bilh d la d 1 Pıyacak k'ld . kı 
1 

- unu yaptı , gı er gore ı r z. e assa o a r ve o a arın ynnı 
şe ı e gerıye vn ır. Ense yan- ş B l y başınd k' b 1 ·yı b'l l' _; ... 

!a
rdan bı' .. ., d h d y - unu yapıyoruz. aş anmıştır. a - a ı anyo ar ı rno ı ye ı, teu""' 

r..... a a uzun ur. an rulola- . k - ı Ded' "~-1~ nn bir dev d kında bitecek, yerı şurasıdır. ve ço guze . un ya, ~ var, nok 

Bu türlü a~~· bü -k bi 
1 

. Dedi. Bütün Bursa büyükleri vali tal'- san yok! 
miye de a ' yu r a nı gızle .. zında konuşuyorlar. Belediye reisi de ay- - Seyyah ~ri olabilir, fakat yol ya• 

yarar. 1 zi A - .. lü k kın olmal n va yette.. z soz soy yor, ço eser L 

gösteriyor. Halkevini ziyaret ettik: Bur- Bunun da cevabı var. Mudnnyn, Bur 
Hem akşam tuvateti, hem 
öğleden sonra elbisesi 

Eteği düz, korsnjı altın rengi lamcdcn 
siyah saten tuvalet. 

Ayni satenden kısa kollu ve robun e
sas biçimine uygun ufak bir bolero bil 
tuvaleti gece elbisesi olmaktan çıkarır, 
giizel bir •Öğleden sonra> kıyafeti hali
ne koyar. Boleronun lame astarı kolların 
bol kenanndan biraz görunmelidir. 

sa Halkevi her sahada f aaHyeı cösteriyor. şosesi tamir ediliyor. 
Bilhassa kültür, köycillük, ve sosyal yar- İstanbul Mudanya postasını yapac 
dun kollarının başardığı işler yerin9e yeni bır vapur geliyor. Bugün irnz u• 
ve çok isabetlidir. zun görünen deniz yolu yakında ç k kl• * salacak ve kara yolu dümdüz olacak, d • 

ha ne istenir ki. 
- Bursayı biz bir seyyah şehri yapa -

cağız! 

Bu sözü ben buradaykesı duysaydım, 
bir çok sualler sorar ve bunların c~vab
larını isterdım. Ben bu sözü Bursada 
duydum, orada gene bir çok sualler sor-
dum, fakat bu sualleri bana: • 

- Bursayı seyyah şehri yapacağız! 

Diy nlere sormadım. Kendi kendıme 

sordum. Ve cevabını kimseden dınleme
dim. Baktım, gordüm .. Düşundiım, bul • 
dum. 

İlk sualim şuydu: 
- Bursa seyyah şehri olabilir mi? Mu

hakkak ki olur ve bir seyyah için Bursa 

Vasıtai nakliye ise pek bol, en son mo
del otomobiller takside işlıyorlar. Ve bil• 
hassa şunu da yazayım ki: B rbınnd('Jl 
pek ayn nakil vasıtaları bol olan Bur • 
sada şoförlük kolay değildir. Böyle lınS 

sına rağmen Bursa şoforlcrı pek z k 
yaparlar. Hatta o kadar nz ki Bu 
otomobil kaz sı olmaz bıle dem eb r. 

* Yazımı bitirmed n evvt:'l bi d ok f" 

lıyan Bursa büyüklerine, Burs:ı matbu3 " 
tına, Bursa kaplıcaları T•ırl anon fttt. 
keti müdürüne teşekkürü bir va i!e ın ' 
lirim. 1smct HuJtlsi 

)tadar cazib bir şehir az bulunur. Bursa Bir çoban denize düştü, öldü 
tobJatin bütün güzelliklerini noksansız izmlrden gelip Oalatn rıhtımına :rana aıı 
olarak içinde toplamış bir §ehirdır. Bur- İzmir vapuru lle koyun getiren 22 7aşı:ı.nıı• 
sa ışık şehridir, Bursa renk şehridir, Bur- d:ı Çoban Kırşehirli Ali rıhtımda ll::oyunlarl 
sa su şehridir. Bursa Uludağ şehridir, c;evırmeğc çalışırken ayağı kaynrak dcnld 
Bursa sıhhat §ehridir, Bursa tarih şeb- dOşmüş, ve boğulmuştur. Vapurun sıltına ı;ıt 
-'di Uği tahmin edilen cesed henüz bulunama " 
'• r. mıştır. 

1 Bacaksızın maskaralıkları :-- Babaya hediye f 

• 



l 

8 Nisan 
~ 

Askerlik Bahisleri : 

Tank muharebeleri 
ispanyada tanklara karşı en tesirli olarak 

edilen sistem hanS?İsi oldu ? 
tatbik 

SON POSTA 

•• 

' • (Ay -K z) ı dün görd 
Bursada bir ayı ininde 8 

yakalandığı söylenen 
sene 
kız 

• nihayet ot yemekten 

yaşadıktan 
tımarhanede 

insanlaştı vazgeçıp 

sonra 

mı? 
Yazan: Naci SaduJlah 

(Ayı-Kız) m bir Amerikan ressamı 
tarafından 11apılan muhayyel reımi 

sualimi, ve talebimi gülerek karşıladı: 
- Efendim, dedi, çıkanlan rivayetler, 

hayret verecek derecede asılsızdır. 
Vakıa, Dr. Bayan Aliyenin servisinde 

ot yiyen, saman yiyen idyo bir çocuk<'a
ğız var. Bize Darülacezeden gönderilen 
bu çocuğun Bursalı olduğu da söyleniyor 
ve bu çocuğun, ayı ininde yaşanışı bir 
kızcağız olması da mümkündür. Fakat 
farzımuhal olarak bu iddiaya inansak bi
le, çocuğun ahvali ruhiycsind\?, hnrekd
tında, dikkat, alaka uyandırabilecek hiç 
bir fevkaladelik yoktur. 

Çünkü zavallı çocuk doğuştan ldyo, ya
ni budaladır. 

Ot yemesinde, konuşınamasmdı, etrafa 
saldırmasında da hiçbir fevkaladelJk 
yoktur. 

Bütün idyolar, ot ta yerler, taş ta. Hiç 
konuşmıyanları da vardır, arasıra abuk 
sabuk söylenenleri de. İki ellerini yere 
koyup hayvanları taklid ederek y(irü
yenlerl de bulunabilir, insan gibi yürü
yenleri de ... 

Ve irsen, budala olan bir çocuğu, bir 
ayı ininde 8 değil, 80 sene yaşat.sanız. hü
viyetinde ne bir şey artar, ne de bır şey 
eksilir... Çünkü adı üstünde: Anadan 
doğma budala bu! .. 

* Değerli operatörün sözlerine inanmak
la beraber, içimde tatmin olunmamış bir 
arzu kalmıştı. Hastane doktorları arasın
daki dostlarım; ondan bahsederken kah· 
kahalannı tutamıyorlar ve: 

- Hayret... diyorlardı... Me er me~ 
bur olmak için, deli olmak lazımmı~. 

Şöhret uğurunda tam yarım asır çabalu· 
yıp ta meçhul ölmüş birçok biçareler var· 
dır. Halbuki şu zavallı budala kızc:ı ız, 

hiçbir §eY yapmadan, dünyaya nam .sal· 
dı ..• 

1 
Memlekette ne kadar meşhur adam 

varsa, sırf bu çocuğu görmek arzusllc tı .. 
marhaneye koştu. Gene sade onu görmek 
maksadile buraya gelip giden seyyahlarn1 
haddi hesabı yok. 

Hatta Amerikanın en maruf ruhiyatçı· 
lanndan iki tanesi, üç gün evvel nyni 
maksadla ziyarete gelmişlerdı! .. 

Görüyorsunuz ya? Bazan ayı lnındo 

yaşıyan bir insanın şöhreti, yüzler e ese
rinin ortasında yaşıyan bir ilimin §Öh· 
retini bile geçebiliyor! .. 

.Bir hekim gülüyor: 
- Fakat §öhretin böylesi düşmar Şl• 

na dostum! 

* Zaten, dillere destan olan mahluku ba· 
na gönül nzasile göstermiyecekicrinden 
emindim ve bu emniyetledir ki, hastane• 
ye tedarikli gitmiştim. Çocu~u görmek 
müsaadesini almaktan tamamen ümidı 

kestikten sonra, bana azami nezaketi gös· 
teren muhterem doktorların dostluklan• 
nı suiistimal etmekten bnşkıı çare bula· 
madım ve bir eczacı dostumdan edinıp 
paketliyerek yanımda götürdüğüm beyaz 
gömleği sırtıma geçirerek hasUıncnin iç 
bahçesine girdim: Orada beni sivil esvnl> 
la görselerdi, üçüncü adımda geri çcvri
lirdim. Fakat sırtımdaki ince bcynz göm· 
lek, beni oranın sıkı yasağından söz işle
mez bir kalkan gibi korudu, 
Rastladığım hademeler, koğuş onb:ışı

lan, kadın, erkek hastabak1cılar, beni 
yeni bir doktor, bir asistan zannedip se
lam duruyorlar ve kemali hurmetle yol 
veriyorlar, yol gösteriyorlardı. 

Nihayet küçüğün bulundu~u servi tc 
beni, çiçek bozuğu geçirmiş yaşlı bir ka
dın hastabakıcı karşıladı. Ona: 

- Bayan Aliye burada yok mu? dedim, 
Koğuş doktorunun adını bilişun, ben· 

den zaten şübhelenrniyen hastabakıcının 
emniyet ve hürmetini arttırmıştı. Gire
cek gibi davrandım, yol verdL GırdiJn, 
sordum ve gösterdi: 

Hakikaten, o saz benizli, karanlık u!ak 
yüzlü mahlukun, ahmak bir kızdaı1 t ızln 
hiçbir fevka18dellği yoktu ve ben, butün 
dikkatime rağmen onda, dünyaya ahmak 
doğmuş biçarelerden fazla hiçbir başka· 
lık, fazlalık veya eksiklik göremedim. 

Oradan, bana kendi gözlerimin ve go
rüşlerimin telkin ettiği bu knnnntlc uzak
laşırken, meşhur darbımese-11 biraz mil· 
balağayla hatırlamaktan kencilmı ahuna· 
dım: 

- Bir deli bir yalan uydurur, bir mil-
~ar akıllı inanır! NC?ri Saduılah 

Polisle: 

Bir çocuk mangala düştil, ynnrlı 
tiskildarda Salacık cadde.::lnde oturan 

Nlgtmn 8 aylık çocuğu Aydın, mnngnla dü .. 
şerek yüzünden ve ellerlnrlt:n yanmııı, nil • 
mune hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil denize sarkb 
Şoför Muradın idaresindeki 2928 nu:nnrn

ıı otomobil Bebekde Rıhtım boyunda ged 
dönmek 1çln manevra yaparken otoınobmn 
ön taratı denize düşmüş, fakat mühim bir 
tua husule gelmemlşUr. 

Kaçakçılık yapan bir tayfa 
yakalandı 
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Son Posta,, mn iSKARPINiN 
• On sene evveldi. Ben o zaman yan §alr, 1 

yan serseri bir hayat sürüyordum. Her 
şey aklıma gelirdi ama evlenmek aklıma 
gelmezdi. Hem evlenip de ne yapacak -
trm? Binbir ilham membama koşan bir 
şairken kendimi, tek sebilin bekçisi va -
ziyetine mi sokacaktım? Dünyada hiç 
kimseye hesab vermiyen serseriyken, ht
sabla kitabla harekete mecbur bir insan 
mı olacaktım? 

* Hani ne derler? 
- İnsan ne oldum, dememeli. ne ola

cağını demeli 
Ben de ne olaaağun demediğim için 

şairken, serseriyken işık oluvermiştim. 
Aşık olduğumu bugün bir gazete sütu -
nunda hiç sıkılmadan itiraf ediyorum. 
Çtinkü benim sevdiğim genç kız o za -
mana kadar gördüğüm genç kızların en 
güzeli idi. Ve eğer bu gazetenin bir nüs
hasının evime gitmiyeceğini bilsem, o- 1kı katlı btr sigara iskemlesinin alt katı nd4 şık bir kadın iskarpininhı teki vardı 
nun bütim güzelliklerini burada sayıp - Buyurunuz, dedi, babam §imdi ge- vel duyduğum heyecana yakın bir heye -
döker ve hatta bugün bile benim onu ~ev .. lirler. can duyuyordum. On sene evvel gördü-
Hayır, hayır lüzumsuz yere hikayeyi Salonda, tek başıma kalmıştım. Etrafa ğüm genç kızı gene gördüm. O zamanda-

uzatıyorum, bu kadarı lrnfi .. Asli vak'aya göz geulirdim. İ§te bu garibi.. İki katlı ki kadar güzel, o zamandakinden ancak 
geçeyim. bir sigara iskemlesinin alt katında .şık beş yaş kadar daha büyümüştü. 

Onu ben bir yaz günü Floryada gör - bir kadın iskarpininin teki vardı. Bu is - - Salona buyurun babam şimdi gelir. 
müştüm. Ornda bulunan yan çıplak k:a - karpin benim sevdiğim genç kızın iskar- Salonda yalnızdım. Gözüm gayri ihtiyari 
dınlann hepsi güzeldiler .. Fakat o, öte - pini olabilirdi Fakat salonda, sigara is- on sene evvel bir tek kadın iskarpinlni 
kilerle kıyas cdılmiyecck kadnr güzeldi. kemlcsine iskarpin koymak ne bayağı bir gordüğüm noktaya ilişti. Ayni iskarpin 
Yakın gittim. 1yi görebileceğim bfr yerJc hareketti. Daha dikkatli baktım. İskar - hala orada ve ayni vaziyette duruyoıdu. I 
hep ona baktım. G6zümü ondan ayır - pinin kenarlarında yer yer kurumuş ça- Üzerinde yer yer kurumuş çamurlar var
madım. Böylece akşam oldu. Herkes gi- murlar görünüyordu. Yirmi günden faz- dı. 

}inmek uzere kabinelerine çekildiler. O la zamandır yağmur yağmamı~tı. Demek Ev sahibi bay biraz sonra gorunau. 
da çekildi. Fakat ben onun seyrine doya- o zamandanberi bu iskarpin bu salonda Birbirimizin elini sıktık, oturduk. Sigı:ıra 
mamıştım ki .. Giyimli iken de peşini bı - duruyordu. . iskemlesinin altına elini uzattı. İskarpin 
rakmadun. Trende ~arşısınn oturdum. Birdef!bire keyfim kaçmıştı. Çamurlu tekini aldı. Ayağa kalklL 
Sirkecide trenden indiği zaman takib et- lskarpininin tekini salonda çıkanp sigara - Buyurunuz! 
liğimi kendlsine belli etmeden takib et - iskemlesine bırakan ve yirmi gün oraya İskarpinin üzerinde bir kapak vardı. 
tim. Onunla ayni tramvay bındim. girip çıktığı halde onu görmıyen, kaldır - Kapak açıldı. Ve içinde sigaralar olduğu
Tramvaydan indiği yerde indim. O evine mıyan bir genç kız kadar, zevksiz insan nu gördüm. 
girdi. Ve yazık ki ben sokakta kaldım. dünyada bulunabilir miydi? Kını bilir o- Kadın iskarpinin teki, hakiki iskarpın 

Bütün gece onu düşündüm. Ertesi gün nun kendi odası da ne haldedır. Kirli ça- teki değildi. İskarpin biçitrirufa ynpıl _ 
ilk işim ufak bir tahkikat yapmak oldu. maşırlar öteye beriye sokulmuş duruy.Jr- mış bir sigara kutusuydu. 
Oldukça ileride, oldukça zengin bh ada - dur. Yatağı belki aylardır dcğişmem~ştlr. 
mın kızıydı. Annesi ölmüştU. Bnbasile Düşündükçe sinirleniyor, sinırlcndikçe 
birlikte oturuyorlardı. Yaşı ancak yir - ne yapacağımı şaşırıyordum. Nihayet k:ı-
miydi. Henüz evlenmemişti. rarımı verdim. Ve salondan ı;ıktım, mer-

Kcndi kendime: divenleri indim, kendimi evden dışarı 

* On sene geçmişti ve ben artık ne yarı 
şair, yarı serseri f dim, ne de aşık. .. Sade
ce dokuz buçuk senelik evliydim ve ço
cuğum mektebe gidiyor. - Elveda şairlik, elveda serserllik! nttım. Varsın hakkımda ne düşünüı ll'rse 

Dedim. Ve ortaya mutavassıt koyma- düşünsünler. Ne ehemmiyeti olabilirdi?. ~-Y-A_R_lNKİ __ N_U_S_HAMI __ ZD-A-.-. ------

dan ince eleyip sık dokumadan hemen o * Bir aşk tecrübesi 
gün, onun bir akşam evvel çaldığını gör- On sene geçti. On sene sonra gene ayni 
düğüm kapıyı çaldım. eve, fakat bu sefer kız istcmiye d('ğil, b!r Yazan: Steve Fisher 
Kapıyı bana üstü başı temiz, eli yüzü • mülakat isterniye gittim. Kapıyı nçan h!?,- Çeviren: B. Leman 

düzgün bir hizmetçi açtı: metçi beni yukarı çıkarırken on sene ev-
- Beyefendiyle görüşmek ıstıyorum. ---=---==---m==---=--====--
- Salona buyurunuz. r HA L J L 
Hızmetçi önde ben arkada bır merdi - Karyola 

ven çıktık. ve Madeni eşya Fabrikası 

s Ez ER •GI_. ..... _., 

Evin kızı, yani benim kendisini baba - Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
sından istemiye geldiğim sevgilim salo -
nun kapısı önünde idi. Nazik bir ev sahibi ı Son sistem karyolalar, muhtelit cinste çelik somyele.r ve çelik madent 
halile gülümsüyordu. Ben bu kadar gü- mOblelerlmfı teşhir edilmiştir. Perakendeler toptı:ın fiatına veril<:st.oktir. 
zel gulen bir kadın l5mrümde görmemiş-ı, SalkımsööUd Demirkapı caddesi 7, Tel. 21632 
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Çalışamıyor. 
"" 

ugramış 

Devasız bir derde 
gibi megustur 

.. 

DQşllnmnyor k1 bir iki kaşe 

NEVROZIN 
onn bu yenm baş ağns!le sinir ağrılarından kurtarmıya kMI gelecektir· 

Bntan ağrı, sızı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, 
grlpe, romatizmaya, baş ve diş uğnlnnna, nezleye, sinir, adale ve bel 

eğrılarlle kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 

En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 
edilmiş tabii bjr meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen 

hayatın intizamsızlıklannı en emin 

surette .. ıah ve insana hayat vo 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 
• 

• 
1 

-= Son Posta'mn edebi romanı: 34 
- Aferin derviş Münir! .. De.mck ka- eniş birer nefes alan bu iki adamdan 1 halı bir akşam yemeği arasında parlat .. 

rarını verdm '? bırinin, uzun ince boyu ve çikolata tıklan bir kaç kadeh gemle~ şarabile 
= 

Ah, Şu Hayat! 
-----Yazan: Nezihe Muhittin 

- !!.. ı mesele zannettiğin gibi tehlikeli değil .. 
Münir bu sözü işidince beynine bir telfışı bırak da sana anlatayım.. 

tokmak yemiş gibi yerinden fırlıyarak - Anlat bakalım!. 
:,endeledi: - Sen padişahın göz bebeğisin .. 

- Ne dedin?!!. Sen benim canıma mı - Evet öyle .. 
kastedeceksin? Daha üç gün evvel ora- -Öyle olduktan sonra korkacak ne 
ya elini uzatıp su bardağını almak isti- var? 
yen cariyenin bir kurşunla öbür dün - - Canım söyledik ya .. 
yaya gittiğini unuttun mu?.. - Evet ama o başka, sen başka .. 

Cevher parmaklarını Münirin boğa- Hem bu işi yapacağın zaman ben sano 
zına öolayarak: talimat vereceğim. Bir kere istediğimi 

- Sus! -dedi- verdiğin sözleri, ettif,rin eline geçirdiğin gibi derhal sıvışaca -
bü) ilk yeminleri ne çabuk unuttun ğız. 
hain!. - Yani Avrupa tekkesine? 

Münirin aklı başına gelir gibi ola - - Avrupa tekkesine elbet!... Bir ke-
rak. re oraya kapağı attık mı? Sen ömrü 

- Sahi! -diye mırıldandı- ben de seyret artık ... 
mese~eyi anlamadan yeminleri ağzım- - Hani o günler?! , 
dan kaçırdım .. oldu olan!ar bana... - İşte o günlere kavuşmak için dedi-

- Vallahi çarpılır, kötürüm olur - ğim şeyleri ele geçirmek Hizım! 
sun! - Dur hele aklım başıma gelsin 

- Aman söyle, şimdi düşüp bayıla- yahu! .. İyi ama daha dolaptan aşıraca-
cağım. ğım şeylerin ne olduğunu bile bHmiyo-

- Bayılacak hiç bir ~1 yokl Hem rwn! .. 

- Verdik l.ıbii .. bir kere ycmın et - ıcngile haremağası Cevher olduğunu kafalan 1ütsü .. cıince Münir fevkaIUde 
tik!.. con olduk .. yeminime h ) anet e- tanımasak yanındak nın derviş Münir ncş'elcnmişti. Ağzını şapırdatarak: 
decck değilun ya. olduğuna bin şahid isterdi, Vatanlan- - Oooh dünya varmış oe! -diyordu· 

- Yaşa ya~a! Derviş Münir .. ~imdi nın zulürr.Jen kurtanlması için hayat- neydi çektiğimiz o istibdad yahu? 
sana söylıyeyim: Yaklaş uana ... O do- lannı hiçe sayarak sığındıkları sefaret- Münir ne kadar ncş'eli ise Cevher' 
lapta padişahın gizli p1fö~!an var .. da- haneden, içinde rncchul bir seyahate de garip ve sessiz bir düşünce gittıkçe 
ha fazlasına lüzum yok!. Obürleri, yani yollandıklaıı vapura getirilirken kıya- derinlere çekmiş gibiydi. Evet Cevherin 
bizi kurtarmak istiyenler odları ele ge- !eti tanılmıyacak kadar değiştirilmişti. içi meçhul bir gurbet actSile eziliyor ve 
çirmek istiyorlar. Eğer istiyeceklerini Derviş Münirin uzun yağlı saçları di- karşısında hürriyet ve istibdadı gil -
onlara teslim edersek gün bizim! Anlı- binden kesilmiş, karışık ve kaba sakalı lünç bir zihniyetle ölçen bu fedai ka
yor musun? Kadın, içki, para .. mevki, tamamile traş edilmişti. O şiındı başın- rikatürüne mahzun mahzun bakarak 
her şey, her şey bizim. Mesela yarın ö- daki gri kasket, sırtındaki şık ve gri içini çekiyordu. Gecenin sert ve tuzlu 
bürgün• bir şeyhislam olmak istemez kostümle kibar ve centilmen bir sey- deniz rüzgarına karşı açmış olduğu kıl
misin? yah kıyafetine girmişti. Saçlarını traş lı göğsünü elile şap şap okştyarak keyif· 

- İstemez olur muyum? .. Ama ka- edip rengini boyamak kabil olmadığı le gülen Münir: 
dın, içki daha evvel.. burada rahatım için biçare Cevheri iki büklüm büyük - Arpacı kumrusu gibi ne düşünüp 
ama dımağırn paslandı. İçim içki, kadın bir bavulun içine yerleştirerek bu ki- duruyorsun? -diyordu- Karadenizde 
diye titriyor. bar seyyahın yanına vermişlerdı. İnce gemilerin mi battı? .. Aç şu göğsünii 

- Hepsine kavuşacaksın derviş Mü- ve uzun boyuna rağmen em kilo ağır- denize, çek içine hürriyeti! Yaşasııı 
nir! lığı olmıyan Cevher bu büyük bavulun hürriyet yahu!.. Hani neredesin şişmaJJ * içinde vapura yükletilinceye kadar bo- Eleni yetiş gözünü sevdiğim be!? 

DERVİŞ l\fÜ?'l.1R AVRUPA 
YOLUNDA 

ğulmak tehlikesine maruz kalmıştı. Şarabın keskin buhan gittikçe ka -
Vapur hareket edince rnahpcsinden fasını sararak onu Galata meyhanele

çıkarak derin derin nefeslerle kendine rindeki coşkunluğun girdabına sürükle
gelmeğe çalıştığı sırada Münir başına diğini gören Cevher içinde bir şey kınl-

Gece yarısından bir saat sonra Ça- dikilerek ondan yaptığı oyunlann he- mış da incilmiş gibi çıkan ezile, ınce 
nakkale boğazın~, kapitülasyonların sabını sormağa başlamıştı: Niçin onu sesi ve okumuş olmasına rağmen sars· 
fe:rmanile kontrolsüz geçen Fransız aldatmıştı? Bu naSll Avrupa tekkesiy- yın boğucu atmosferinde ezilmiş zihni .. 
bandıralı büyük bir vapurun alt kama- di? Nereye gidiyorlardı? yetile o da kendine göre hürriyet ve 
ralarının birinde iki hürriyet fedaisi! Münirin sarsak suallerine cevab ve- istibdadı Münire anlatarak ders ver -
vardı. Boğaz fenerlerini vakur bir yil· remiyecek kadar dalgın görünen Cev- meğe b~ladı. 
~le ardlannd& bıraktıktan sonra her karşı karşıya yedikleri bol Ye i§tl• (Arkan va.r) 
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idam olunur!,, 
suslan anıtünd&ki mücadele 

Esrarengiz Japon odadan çıkıp gittikten sonra hayret ve endişe ile bir müddet 
birbirimizin yüı2üne bakakaldık. ilk defa ben kendimi topladım: "Olanda, dedim. 

Japon sağlam Dolçiyef'in casusu idi. ,. 
Japon bu son cümlelerini gayet ma

nalı bir surette söyledikten sonra bir
denbire donup, ellerimizi sıkmadan, 
ağır ve vakarlı adımlarla kapıya rloğru 
YÜrlıdü, çıktı gıtti. 
. Esrarengiz Japon odadan çıkıp git
tı~.tcn sonra hayret ve endişeyle bir 
lllUddet birbirımize öylece baka kaldlk. 
Kendini ilk toparlıyan ben olmuş -
tuın: 

- Olanda! dedim. Japon, sağlam, 
Dolçiyefin casusu idi. 

Ayakta hala sinirli bir halde yüzü
me bakmakta olan Olanda: 

- Ne bıleyım dedi. Fakat çok küc:-
\ah! 1 

- B ze mu allat olacak. 
· - Zanneder m .. onun icin :lakkm var. 
'Yarın derhal Farisi terkctmeliyiz. 

- Şüphesiz, Olanda, fakat oteli he-
men bu akşam değiştirm~yelim mi?. 1 

- Ne için?. cHolandaya yalnız döneriz!> 

:- Şu Kolonel Ladu ile şu sırada b1: hayretlere düşüren bir cinayet daha oı.-ı dehşet saçan ve zaman zaman muhtelif 
ınunasebetsizlik çılanasın. ı muştu ki bu cinayeti yakından bilen memleketleri dolaşarak korkunç bir 

- Kat'iyen böyle bir şey olamaz. b.r adam için. her iki cinayet arasında 

1 

karanlıkta işleyen bu kanlı e1in, artık, 
- ,..en tevkıf mize ihtimal vermiyor harikulfıde bir benzerlik olduğunu der- hiç bir sırrı kalınıyacaktır. 

ınusun? hal görebilirdi. Ve hatta Paristeki 1\1et- Biz ertesi sabah erkenden uyandığı-
- Hayır. Zıra vesikalarımız mükem- ro cinayetinin de senelerden sonra gene mız zaman hemen her ikimiz de, yani 

meldir. Fransaya karşı da hiç bir ha- ayni usul ile ayni adam tarafından ya- gerek Olanda ve gerek ben, takip ede
rek tımiz yoktur. Binaenaleyh bir şey pıldığına, yahud ayni usulü kullanan cek günlerin mühim ve fevkalade ha
olamaz. Yalnız, ncaba şu senin Litvan- bir adam tarafından yapıld•ğına zerre diselere gebe olduğunu seziyormuş gi
Yalı mendebur yarın gelmezse ne ya- kadar şüphe olunamazdı. bi şiddetli bir hissin tesiri altında bulu-
Pacağu? O takdirde Pariste kalacak Fakat dünyanın en esrarengiz cina- nuyorduk 

nııyız? yetlerinin bu ikincisi, Amsterdamda, Olnndanm hafifce solgun yüzü ve 
=Gelmezse mi? ? ~a~isenin,. ehemmiyetini Hola~da poli- hiç konuşmadan , fakat arasıra gözle-

Evet, ya gelmezse. . . . sıı_ıın kat ıyen kavnyamıyacagı şartlar rimle karşılaşan gözleri endişelerle do-
- Kolonel Ladunun henfı hakıka - içınde geçiyordu. Ancak, bu iki cina- lu bir halde ·a· 

ten tevkıf de bu kadar aceleye lü - 1 ı. 
yet arasındaki ayniyeti, tatbik edilen 

zum görece~inl z~nnetmiyorum .. Binn- usullerin ayni olduğunu yakından gö-
enale) h harıs herıf Irlandanın milyon- rünce her iki cinayetı" d ··r d·l 
1 b ı b l k . . n e nu uz e . e-
arım . 0 o yutma ıçm mutlaka ge-1 mez gibi görünen muammasının ve es-
lecektır .. Gelmezse, ne yapalım Olan- rannın neden ibaret old guw h"·k·· 
da H ı d 1 d"" . u na u um 

' 
0 

an a\ a ~ene ya nız o ız. vermekte tereddild edilemez. Dünyaya 

• 
DÜNYANIN EN ESRARENGİZ 

in:t CİNAYETİ 

Dünyada bütün insanları hayret ve 
dehşet içinde bırakacak, akılları dur
duracak esrarengiz iki cinayet olmuştu. 
~unlardan birisi 19 S 7 senesinde Pa -
~ste vukua gelen ve günlerce, aylarca 
hemen bütün dünyayı me~gul ederek 

ayret1ere düşüren Metro cinayetidir. 
Pariste Metro denilen veraltı tram

VaYJarının birinci mevkÜnde, Setiçia 
Turo isminde sonradan İtalyan olduğu 
~nlaşılan genç ve gayet güzel bır ka-
ın, hır akşam i.ızcri, rnn derece mah:

r~ne vurulmuş, bir bıçakla öldürülmüş 
0 arak bulundu. 

ı..:eçhuı katilin bu cinayeti nasıl ya
~hıldiğındeki muammayı çözmek, 
gl unlerce, aylarca yüzlerce, hatta bin-
ere · ' h 1 de e .~nsan tarafından uğraşıldı.ğ~ ~. -

t.. ınumkün olamadı. Pari5 polısı, bu
t un Fransa polis müteha!;s1sları uğraş-
ılar. Hatta İngiltere ve İtalya gib~ ec
n~~ ıneınleketılerden tamnm·ş polis 
tnutehassısları davet edildi. Bütün ta-
nınnu · ·· ş polis roman muharrirlerıne mu-
racaat edilerek fikirleri soruldu. Faris 
~zeteleri günlerce anketler açarak bü
tun halka müracaat ettiler. Günlerce 
aylarca tay) arclerle, öldüri.ılen kadı
nı,? bütün hayatında bulundnğ, dolaş
tıgı Yerler, en ufak bir münasebetle 
dahi görüştüğü insanlar arandl, bulun
~u, konuşuldu. Her şev en ufak, en giz
lı, en ehemmiyetsiz teferd1atına kadar 
tahkık olundu. Cinavetin filmleri ya
Pılarak ınuammavı halledebilmek için 
sinemalarda göst;rildi. Fransa ve İtal
Ya hükumetleri teblığler bile neşretti
ler. Hatta, son bir ümid olarak, bir ip 
Ucu elde edilmPk ümidile, ispirtizma
cılara dahi müracaat olundu. 

Fakat N!etro cinayetinin üstünü ör
~:n esr r bütün bunlara rağmen çözü
up hallolunamadı. 

1 kan, İta yan kadınını o kadar akıl
arı durduracak bir maharetle öldür -
tnü~tü ki bu cinayet bütün insanlık 
için esrarına nüfuz k

1

abil olmıyan bir 
ll'ıuamma olarak kalmıştır. 

lialbuki bundan evvel Fele.menkte 
'unsterdamda insan~ığı ayni şekilde 

(Arkası var) 

Kayıp: Tntbik mühüriimü kaybettJm. Ye
nisini nlacnğımdan eskislnln hlıiunu yok -
tur. 1048. 

Aksaray Sofular, Bakkal t>l kak 14 
numarada Fatma Kadı'iye 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme vel 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

• 1 - 51289 lira 16 kuruş keşifl. Gurebada yapılacak ikinci dahiliye Anfisi in· 
eası vahidi fiat üzerinden kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve prtnamelet şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Özel şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler bu prtnameyi ve evrakı 257 kuruş bedel ile Rektörlükten alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 381-i lira 46 kuruş muvakkat te
minat vermesi ve bunda::ı baika a~ğıdaki vesikaları geUrmcsi lazımdır. 

1 - 1937 senesine aid 6C,OOO liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in
şaat müteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

8 - Teklif mektublan 3 ncü maddede ynzılı saatten bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına makbuz rnukabilindE> V<'rilecektir. Posta ile gönderilecek mektub• 
ların en geç 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mü· 
hür mumu ile iyice kap!itılmq olması şartbr. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl66h 

1. _ 399451 lira 38 kuruş keşifli İstanbul' da Cerrah paşa hastahanesind.e yapı
lacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fint üzerinden kaoalı zarf'~ eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. - Bu işe aid evrak ve ıartnameler şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel prtnamesı. 
D. - Özel ıartname. 
E. - Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesahn cetveli. 
F. - Proje. .. 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nisbetin· 

de bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbıkat Bürosundan alabilirler. 
3. - Eksiltme 21/4/1938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğiındct 

yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat teminat ver
mesi ve bundart başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1. - 1937 senesine aid 150 bın liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in-

şaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis ve!.a m~ar değils: ın
şaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir muhend.s veya mıma-
rm noterden tasdikli senedini veyahut. ta bir mühendis veya mimarla müşte
reken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5. - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel komıs· 
yon başkanlığına makbuz mukabilınde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tubların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfı-

nın mühür mumu ile jyıce kapatılmı§ olması şarttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl838> .. -.. ~ 

~ -~ ---!!!!! -~ -... }....-.--·----.... İstanbul Borsası kapanış 
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Hatları 7 - 4- 1938 
ÇEKLER 

---~~--~~~.-------~---

Londra 
Kn-Ycd 
PaJU 
Mlllno 
Brübel 
Atına 
Cennrt 
SofJ'a 
Amaterdam 
P• .. 
Vl7anı 

MaWid 
Berlln 
Y&rt<>ft 
Budapqte 
Btıkreo 
Belarad 
Yotohama 
MoakoYa 
Btotholm 

Açılış 
628, 

o,79 
2ö,5675 
lfi,012ö 
4,6930 

87,0-ı25 
3,4460 

63,6942 
ı,4i76 

22,67 
-, 
12.1sss 
ı,9697 

4.1942 
S.9810 

106.21 
S4,6337 
2,7306 

23,86 
s 0896 

Kapanış 
628, 

O, 7904 
2ö,85li 
16,02 
4,69-ltı 

87,0225 
S,4463 

63,6942 
1,4276 

22,67 
-, 
12.7388 
ı.96Y7 

4.1942 
S.9810 

106.21 
54,6137 

2,7366 
23 86 
S.0897 

ESHAM 

Anlldolu tm. ,. 00 
pqln 
A. CJm. 1' eo ndeU 
Bonıontı - Nektar 
Aslan çlmonıo 
Uerke:s bantuı 

it Bankuı 
Telefon 
ttUhaı ,9 oeıır. 
Şart Dellrmenl 
Terkoa 

Açılııt Kapanııt 

98 50 
lll(ı() 

8 50 
12 7ıJ 
ı ıo 
7 

98 50 
10 60 

t~TİKRAZLAB 

Açılıı Ka;ıauıı 

TQrk bOrcu I pqln - -
• , I Yadell - -
1 a ll Yade!~ - -

-
TAHVİLAT 

-Açılıı Kapaoıı 
&nadolll ı pe. 

• I ndeU 
' D pe. 
' u ft. 

Anadola mil peftn 
·--------- - ------ ~ 

PARALAR 
- ·--:--------- -

1 
Alı~ Satış 

ı Türk altını - -
1 Banknot Oa. B. - _ 
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Son Posta'nın tarihi tefrik&BJ: 74 

•• z 
Yazan: Ziya Şakir 

Sarıboğ1: "Timur artık bitm}ştir. Eir avuç çamur kesilmiştir. Ölmedi, fakat 
ölümden beter bir hale geldi. Adeta çıldırdı. Yaptığı işler, akıllı işi değii! ... ,, dedi 

Hatay Bahadırın bu sualine, Kamer - Yusuf Sofu, Timurun bugünkii Endaan havalisi, bomboştur. 
Han ceva~ vere~e~:i. ~akat tam o anda se~l~ vaziyetinden istifade et· Timurun ordusuna mensup, üç beş bin 
kapıdan bır ses ışıtıldı: mek ıslıyor. Fırsat, bu fırsatttr; diyor. kişi bile yoktur.... (ı1rkcıs& vcır) 

- Boz atlı bir noyan geldi. Adının, Tı:murun kendisini toparlamasına mey-J _

1 

__ --~ ·~ · · ~ · · -- · · · · -
(Sarıboğa) olduğunu s~yl.~y~r. Ve .der- ~an vermeden harekete geçılmesini is- ra1 ~ (1 » v o I 
hal, huzurunuza kabulunu rıca edıyor. tıyor .. . Fakat bunun için de evveltı si· ~ ~ ~ 

Bunu söyliyen, Kamer Hanın maiye- zin. Semerkand üzerine yüri.ıınenizi ----.-. ----.--------1 
tindekt nogerıerden biri idi. rica ediyor. Bugunku program 

Halay Bahadırla, Adil Şah yerlerin· • Bu sözler Kamer Hanı öfkelendirdi. s Nisan 1931 cuma 

den fırladılar. Adeta sert bir sesle: f S T A N U 
- Haber. bunda... - Galiba Yusuf Sofu, bu sefer de bi- B L 
Diye bağırdılar. zi öne sürerek ikinci bir felakete uğra· ötıe neşriyata: 
Kamer Han nogere derhal cevab ver- mamızı istiyor ... İlk sözle$111emizde, biz 12 30: Pli!rl~ Türk musikisi, 12.50: Ha va-

di
·. - dis, 13.05: PlAkta Türk muslklsl, 13.30: Mub-

Scmerknnd üzerine yürür yürümez de, telif plfik neşrlyntı. 
- Çabuk .. buyursun. o da derhal hareket ederek bizi takip Ak.ş:ıın neşriyata: 
DcdL edecekti. Fakat, yerinden biie kımılda· 17: İnkılAb tarihi dem: Üniversiteden 
Şimdi, bütün gözler, kapıya çevril • madL naklen. 18.30: Beyoğlu Halkevt gbsterıt kolu 

mişti. Sarıboi!anın böyle ansızın gel • Dedi. tnraf'ındfan bir temsil. 1915: Konferans· Ali 
Kı'lınl Akyüz <Çocuk terblyesll. 19 55: Bor-

mesi, hiç şüphesiz ki; fevkaiade bır halt' Sarıboğa, Kamer Hanın maksadını sa habçrıerl. 20: Muzaffer İlkar ve arkndaş· 
dc1alet etmekte idi. Bu da, ne olabilir- anlıyarak, mülayim-bir sesle cevab ver- lan tnrarındnn Türk muslklsl ve halk şarkı
di? .. Olsa, olc:a; Timurun da ölümünil di: lan. 20.45: Hava rnporu. 20.48: Ömer Rıza ta
tebşir olabilirdi. _ Hakkınız var, Han hazretleri... rafından nrabca söylev. 21: Nihal ve arka-

daşları tnrafından Tilrk muslkiııl v~ halk 
Bir dakika geçmeden, Sarıboğa içeri 

1 

Fakat, Cihangirin ordusu sizi öyle bir ş::ı.rkılnrı, (sanı O.yarıl. 21.45: Orkestra. 22.ıs: 
girdi. Kamer Hanın önüne doğru bir yerde sıkıştırdı kL. ve Tımur da öyle Ajans h::ı.berlerl. 22.30: Plakla sololar. opera 
kaç adım ilerledi. Yerlere kadar eğile- bir hücuma geçti ki; arada yapılan mu· ve operet parçaları. 22.so: Son haberler ve ' 
rek selam verdi: harebe, bir gün bile de\·am etmedi. erte~ eilnün programı. 

- Celftletliı Han hazretleri!.. Harzem Bütün ordunuzun perişan olması ile ne- * . 8 Nisan 1938 Cuma 
hükümdarı Yuc;uf Sofu tarafından ge- ı tıce verdi. Bu vaziyet karşı~mda, Yu- A N K A R A 
liyorum. Size, bilhassa selam ve duala· suf Sofu biraderiniz nasıl hücuma ge-
rmı getirdim. çebilirdi?. 

Dedi. Adil Şah ile Hatay Bahadır Sarıbo-
Kamer Han da, Sarıboğaya hafif hir ğaya hak verdiler. İkisi birden: 

selamla mukabele ederek: - O meselede, Kaşgar ordusunu bü-
- Hoş geldiniz. Safa geldiniz ... En yük bir uğursuzluk takip etti. .. Şimdi, 

aziz misafir:msiniz. Buyurun. Oturun. geçmişleri unutalım. Bugünkü işimize· 
Diye cevab verdi. bakalım. Artık ortada, ne CihanJ?ir var. 
Hatay Bahadırla, Adil Şah, o kadar dır .. ne de. Timur ... Hiç şiıplıesiz ki bu 

sabırsızlık içindelerdi ki, dayanamadı- sefer orduların başına, vezirlerden hı· 
lnr; sordular: ' ri geçecektir. Halbuki on~nnn ne şe • 

- Timurdan ne haber, Sarıboğa?.. kilde harb edeceğini, biz çok iyi bili • 
Sarı boğa, j!Özlerini oniara çevirdi. riz. · · 

Yüzünde acı bir intikam tebessümü Hatay Bahadır, şu fikri de ilave etti: 
ile cevab verdi: - Artık; Timurun ölümünü bekle-

mek, hiç bir fayda temin etmez. Bilakis, 
belki zarar verir. Onun i-;~n, Yusuf So-

- Timur mu? .. Timur, arlık bitmiş-

Öl:le neşriyata: 
12.30: Knnşık plA.k neşriyatı. 12.50: Plft.k: 

Trtrk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 17,30: İnkılAb de!'slerl: 
(Hnlkevlnden naklen) . 

Aksam neşriyatı: 
18.30: Karışık plAk neşriyatı. 18.35: lngt· ı 

Uzce ders: (Azime İpek>. 19.15: Türk musl· 
kisi ve halk şarkıları CHlkmet Rıza ve nrk:ı- ı 
daşları ). 20: Saat Ayarı ve arnbca neşriyat. 
20.15 : Türk musikisi ve halk şarkıları <Leman 
ve nrkadaşları). 21 : Konferans: Parazitolog 
Nevzat. 21.15: Plli.kla dans musU:lst. 22: A· ı 
Jans haberleri. 22.15 : Yarınkl program. 

r 
Nöbet el 
Eczaneler 

tir. Bir avuç, çamur kesilmiştir. 
Üç ses birden bağırdı: 
- Ay .. öldü mü? 

Bu ;ece nöbetcl olan eczaneler şunlardır: 
funun dediği gibi bu fırsattan istifade tstanbul cihetlndekUer: 

Sarıboğa büyük bir kayıdsızlıkla o
muzlarını kaldırarak homurdandı: 

- HayıT.. ölmedi Fakat, ölümden 
Claha beter bir hale geldi. Adeta, te • 
cennün etti... Hergün aldığımız haber· 
lere nazaran, yaptığı işler, akıllı işi de
ğil... 

-Ne gibi? .. 
- (Keş)de, mezarını yaptırmış .• son-

ra, uzanmış, içine yatmış. Kafi derece
de rahat bulmamış. Şimdi onu bozdu
rup, daha geniş olarak yeniden yaptı· 
racakmış. 

Birbirlerinin yüzlerine baktılar: 
- Evet.. bu, akıllı işi değil. 
Diye mırıldandılar. 
Hatay Bahadır, sözün mecrasını de

ğiştirdi. 

- Pekala.. hani, Cihangıri öldüren 
kadın, Timuru da ayni ölümle öldüre
cekti!. 

Sarıboğa, acı acı gülümseyerek ce • 
vah verdi: 

- Evet, ama .. talih, Timurun iında
dına yetişti. 

- Nasıl? .. 
Sarıboğa, bu sefer de derin derin içi· 

ni çekti. 
- Nasıl olacak? .. O işleri üzerine al

ınış olan kız .. zavallı Akgül, cihangirin 
ölümünün ertesi günü, ::ehirin tesirine 
kendisi de bizzat kurban gitti. 

etmeliyiz. 
Kamer Han, daha halA mütereddiddi. 

Hatay Bahadır onun bu tereddüdünü 
izale etmek için sözlerine ağır ağır de
vam etti: 

- Bakınız. Ben, şöyle bir sey düşü
nüyorum. Bir gün tayin edelim. Ayni 
günde, harekete geçelim. Fakat, ayrı 
ayn istikametleri takip \?delirn ... Eğer, 

böyle hareket edersek, mühim fayda
lar temin ederiz. 

Kamer Han, sordu: 

·Aksaraydn: <Ziya Nuri>. Alemdarda: 
(Esnd), Beyazıdda <Bellml, Samatyada: 
(Rıdvan), Emlnönünde: (Amtnnsyp.), E
yübdc: (Arif Beşiri, Fenerde: (Vltam. 
Şehreınlnlnde: (Nazım>. Şehzadcbaşın -
da: <i. HnUl>, Karagümrükte: <Kemal), 
Küçükpazarda: (HulCı.sU, Bakırköyün • 
de: <Merkez>. 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstlklfll caddesinde: <Oalntasnnıy), 

Tünelbaşında: <Matkovtç>. Oalatada: 
<İklyol), Kalyoncuda: czarıropulosı, Fi· 
ruzağada: (Ertuğrul>. Şişlide : (Asım). 

Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
- Ne gibi faydalar?. tlsküdarda: (İskelebaşıl. Snrıyerde: 
- Yusuf Sofu, doğrudan doğruya <Osman), Kadıköyünde : (Hüsnü, Rıfat>. 

Semerkand üzerine yürüsün ... Biz de, BUyükadada: (Halk>. H~ybellde: CHalk>. 
(Endcan) üzerine yürüyelim. Şimc!:, 1---------------...: 
~--~==::;;;iiiiiiii;-.;m===--=-~;m~~;;;;iii--~I;' 

Satış deposu: ı ahtakQ.le, 

Sü T MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamuJahndandır 

l\ıiELE Ekremözlerln imal kudreti l."üzde 
Yüzdür. 

l\1İELE Ekremözlerln otomatik yağlı:ıma 
tertibatı vardır. 

l\1İELE Ekremözlerln bütün aksamı 
paslanmaz nevindendir. 
l\IİELE Ekremözlerl bUQmum Ziraat 
Mekteblerl kabul ve tavsiye et.mettedlrler. 
M1El.I~ Ekremözlerl en asrı ve diğer 
makinelerden daha ucuzdur. 

51 No. lu Poker traş d~~~". 

Bu sözler, dinliyenlere hem hayret 
vermiş, hem de müteessir etmişti. Sa- , 
rıboğa, kızın nasıl öldüğünü de anlat· 
tıktan sonra, sözlerine ~öylece hitam 
verdi: 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
}r{uvakkat tenılnat 

Lira Kuruş 

102 50 

Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

1366 75 
- Demek ki kader, böyle imiş. Cena

bıhak, bu sefer de Tim uru haias t'tti. 
Onun; bizim elimizle ölmesi, kısmet de
ğilmiş.' 

Üçü de kı~a bir düsünce geçirdi. Bu 
kısa sükutu, Kamer Han ıhla! etti: 

- Pekalfı .. ş imdi ne yapılacak? .. 
Sanboğa, bu suali bekliyordu. Der· 

hal cevab verdi: 
- Han hazretleri! .. işte, Yusuf Sofu 

biraderiniz de beni mahza bunun için 
görnferdi. 

- O, ne fıkirde? 

Hazırlanan keşfine göre Preventorlum ve Sanatorium arazisL'lde mevcud su 
kuyusunun tamir, derinleştirilmesi ve suyun yükseltilmesi işi 12/4/938 tarihine 
tesadüf eden Salı günü snat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler 
Muhasebeciliği binasında pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu kuyu inşaatını yapmak istıyen müteahhidin münakasa gününden bir gün 
evvel saat 15-17 arasında Yüksek Mektehler Muhasipliğinde müteşekkil komis
yona müracaat ederek bu gibi işler yapa bileceğine dair vesika göstererek ve pa· 
zarlığa girmek için bir ehliyet vesikas? alacaktır. 

İsteklilerin pazarlığa başlanmazdan bir saat evvel depoıitolannı mezkClr mu
hasiplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. 

Keşfi görmek ve daha fazla tafsilat almak için Direktörlüğe Uş vurulabile-
ceği ilin olunur. (1920) 

Nisan S 

• 
diye Bayan inci, itiraf etti. 

Bir hafta zarhnda tamamen değiştim. Şimdi on 
genç görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz 
cildime gıpta ediyorlar. 

sene daha 
ve oermm 

Bayan incinin tedavi 
görmeden evvelki ha-

kiki fotograh 

Yalnız 7 gün kadar 
bu tecrfibeyi yııpınız. 
Siz de şayanı hayret 
bir ten temi.:ı ile daha 

ge ıç görünmfiş 
olursunuz. 

«Benim için hakikaten bir 
mucize oldu.» diye Bayan 
İnri beyan ediyor. Hafta 
zarfında bu derece şayanı 
hayret bir tarzda değişece
ğimi zan ve ürnid etmiyor· 
dm:ı. Bütün arkadaşlarun 
daha genç ve daha sehhar 
göründüğümü söylüyorlar. 

Beyan lnct kullandığı 
blltün gfizellik leva
zımabnı arkadaşlanna 

tavsiye ediyor. 

Baysn lnci'nin güzel• 
lik levaz1mah kullan

dık tan 7 gün sonraki 
hakiki fotografı 

Cidden bu cazib tenime 
gıpt.ı etmekle beraber na· 
sıl temin ettiğimi de bil· 
mek istiyorlar. Bu da gayet 
basittir. Cildin hakiki un· 
suru olan Tokalon kremini 
kullanınız. Siz de benim gi· 
bi gımçleşip cazib bir ten 
temin ediniz.:. 

.----------------------------------------,----....... 
BAYANLARIN NAZARI OiKKATiNE : 

Satın aldığınız T okalon kremi vazolannın bü
yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti· 
ğinizde beheri için S kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatları bulunan Tokalon müsaba· 
kasına ittirali hakkını veren bir bilet takdim ede-
cektir. 

1 htanbul Belediyesi Hanları 1 ---------
Şehremininde Arpaemini mahallesinın Tatlıkuyu caddesinde 49 numaralı ma

ili inhidam evin mahzuru sahibi mütekaid askeri katibi Cafer tarafından giae
rilmediğinden Yapı ve Yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan mahzurun 
Belediyece izalesi Belediye Daimi Encümenin 21/1/938 gün ve 489 sayılı k:a!'arı 

iktizasından olmakla tarihi ilandan itibaren 15 gün zarfında sahibi tarafınd:m 

mezkur binanın mahzuru izale edilmediği takdirde Belediyece hedmediieceği ve 
masarifi he~yenin ankaz bedelinden tahsil edileceği tebliğ mahiyetmd.e ola· 
ra.k ilan olunur. (B.) (1933) 

~ 

Aksarayda Yalı mahallesinin Katipka sun sokağında 227 numaralı maili inhi

dam evin mahzuru sahibi tarafından gid erilmediğindcn Yapı ve Yollar kanunu
nun 44 üncü maddesine tevfikan mahzurunun Belediyece izalesi Belediye Oaı
mi Encümenin 1667 sayı ve 25/3/93a gü nlü kararı iktizasından olmakla bu ad
reste bulunamıyan sahibine tarihı ilandan itibaren 15 gün zarfında sahibı tara
fından mezkur binanın mahzuru izale Pd ilmediği takdirde Belediyece hedmedi
leceği ve masarifi hedmiyenin ankaz Le delinden tahsil edileceği tebliğ mahiye-
tinde olarak ilim olunur. (B.) (1932) 

NERViN 
ağrıları, asabi öksürü~ler, uykusuzluk, 

ve yanm baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

çarpınb ve sinirden ileri gelen bütün ra-

hats1zlıklan giderir. 

Şirketi Hay • 
1 

Sayın yolculanmıza Boğaziçinin diğer mıntakalarına aid ve 
her ayın 11 inde mer'iyyete gire::ı fevkalade teazılli aylık 
kart abonmanlannın sabşıoa devam edilmekte olduğu ilan 
olunur. 
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Eski Osmanlı Ayan va Nazırı 
Basarya anlatıyor 

( Baııtaraf 1 • · f d ) 1 Yeşilköyde toplanan rntıbusan meclisi, 
. " ı tncı say a a . . , . · · B 

~ikolas Basa · d'" B lk Matbuat Abdülhamıdın hal ıne karar vermşıtı. u 
lr na un a an kil d'l E d P ırliği kongresinin akdedildiği Yıldızda- kararı tebliğ için .teş ~w ı en sa c a-
kı konferans sal . d':r.· k" "lko"'n =• Aram cefend1> ve dıger altı zat ara.-onuna gır ı 05ı va ıt ı - r- • 
ce eski ayan başk"t"b" l ebusları- sında bendeniz Basarya cbey> de vardım. 
nıı a ı ı o an ın . . h ı•· . "f kı ~ ·ı k tdan İsmail M'" t k M k ile kar- Abdülhamıdın a ıne ıttı a ura ı e a-
§ la uş a aya on . . K d' i h" . b" " l b ' 
"ı şnuş. ve biı bırlerinc sarılarak hac;retic rar verilmıştı. en ıs ızı uyu~ ır 
0Puşnıüşlerdir. korku ile karşıladı. Kararı tebliğ ettik: 

b'_Nikolas Basaria şimdi Romanyanın en ~- Hayatım içil\ ne karar var? dıye 
h Uyuk gazetesi olan Univeı sul'un başmu- sordu. 
:ırrırıdir. Bir muharririmiz kendısüc go- c- Müemmendir. dedik. 
ruşrnü ı·· 1 §ur. Eski Osmanlı ayan azası ve c- stanbulda kalacak mıyım?> dedı. 
nazın diyor ki: c- Onu hükfunet bilir:ı dedik. 

ğiI~""':"" Yirmi ~eş senedenberi burada de- - Sizde eski günlerin en canlı hatıra-
un. Şımdı tekrar gelivorum. Bu za- sı nedir? 

~~zarfında türkçeyi ma;lesef unuttum. __ Ben Manastırlıyım. Ulahım. Ulahlar 
em doğru konuşabiliyor muyum? Türktüı:. Ben de Türküm. Asıl vatanım 

Üç Türkiye Türkiyedir. Hattfl Nişantaşında bir e-
rn·d Ben, üç Türkiye gördüm. Abdülh:ı- vim vardı. Sattım. Orasını görmek iste
tC:U 'lürkiyesi, Jön Türklerin yaratmak is rim. O günlerin en canlı hatırası Selanık
'l'ü fı 'l'ürkıye, Atatürkün Cumhuriyet te geçirdiğim günlerdir. Jön Türklük yü
si ~ ıyesi Asıl Türkiyenin hakiki çehre- zünden üç defa mahkum oldum. 

e bu sonuncu Türkiyedir. Yeni Türkiycnin vasıfları 
Eski Jön Türk Osmanlı imparatorluğu zamanında en 

bü;.~nni beş sene sonrn bu .saraya büs- mağdur olan Türk unsuru olmuştur. Me
nıa::n başka gayelerle gelmiş olmam za. nafi cihetine gelince diğer unsurlar isti-

:a ın ne kadar değiştiğini üade eder. fade etmişlerdir. Şunu söylemek isterim 

baş~n .es.ki Jön Türklerdenim. Fikrimiz ki, o vakit Türkiyenin de resmi bir ismi 
nıa : ':U· Meşrutiyet dairesinde bir Os- yoktu: cMemalıki Mahruse>, .Memalik! 
Ve n ı ımparator1uğu vücude getirmek mahrusci Şahane> gibi bir takım isimleri 
Yor~n~ ecnebi işgalınden kurtarmak iı:.ti- vardı. 
na u · Bu olam dı. Fikrimiz iflas etti. Payitahtın da ismi yoktu. İstanbul de
h ntad Fendi şahsan tanırım. Çok alı;ak nilemezdi. Çünkü İstanbul, köprünün ö-
ır üdamd iTi;' 

tenıin . . ı. .ı. urkiyeyi şahşi menfaatini hür tarafıydı. cDersaadeb, cDeraliye> 
den ıçın sattı. Fakat Atatürk onu yeni- derlerdi. Hülasa ortada isimsiz bir devlet 

13 :Yarattı. • ve isimsiz bir devlet mcrkezı vardı. Li-
lt undan bin sene evvel Tilrkler mü- sanın da ismi yoktu. Unsurun ismi yok
r~tl bir devlet teşkil etmişlerdi. Son- tu. Türk kelimesi yoktu. Türke nüfus ka
i e çukUer geldiler ve bunu Osmanlı yıdlarında islfun denilirdi. Yani Türkiye-
llıParatorluğu taltib etti. Bu saltanatın de Türk ismi yoktu. 
en nıuktedir pndişahı olan Süleyman Ka- İşte Atatürkün Türkiyesı, Tü'rkc dev-
nuniden i h" . ş· sonra n ıtat dE'vrı başlamıştır. !etinin ve milletinin hakiki ismini ve var-
ıtndi ise büyük ve asil Türkiye, bütün lığını verdi. Şimdi Türk, büyük ve asil 

Varlığile inkişaf etmektedir. Türk devletı ve milleti vardır. 
- Bu saraya kaç vesile ile geldiniz? Ben Balkan harbinden sonra Mahmud 

A.ı:;u!::~ay~ iki vesile ile geldim. Biri Şevket Paşa kabinesinde nafıa nazırı i
\l'Ükela ı ' ayan, mebusan v~ heyeti dim. Ondan evvel de sulh müzakeresi i''İn 

Y~ ?ir ziyafet vernuşti. Bir de o- " 
n~~ hal mı kendisine tebliğ için 

1909 
ta- Londraya giden Osman Nizami Paşanın 

ıilıinde geldim. riyasetindeki Osmanlı heyeti mur~hha
sasında da aza bulunuyordwr..> 

Pariste dün hadiseler oldu 
(Baştarafı 1 inci f da) 

A .. say a ı Halen 29 fabriko., grevcilerin işgali al-
Paris, 7 _ :ana huc~ı tmdadır. Grevcilerin mikdarı 50 bin ka 

Paris du en sosyalist federasyonu dardır. Bu mikdar Metelü3Tde çalışan 
. varlarına aşag~ d ki b ' 

Yı astır.nııştır: 1 a eyanname- işciler umumi yek.Cınunun dörtte bi -
•Artık b 1 . ridir. 

YÜ.z afl 
1 

u şe bır nihayet vermeli, iki 
en n ··da 

denn-. B nıu faası için Ayan meclisi 
~ astil'l ri 

YÜrekli b" e ne yerleşmiş olan katı 
beri mill~rti~vuç ihtiyar, on sekiz aydan
tadır. arzularına karşı koymak-

Onların b k 
ıanısızı u undakçılıklan mali inti-
lel vaztğı, . iktısadt buhranı ve beynelmi-

'I'roç:.etı \:ahlmleştirmiştir. 
:rtıuka ıstıerın, birliklerin ve bankaların 
dunu veınetıerini kırmak, İspanya hudu
ltıele .~Çtırmak, fabrikaları işgal eden a
SU 1 e tesanüdümüzü göstermek husu-

sundaki a.,.-. . . . b t . . b"" t·· Yali.su ..... ımız.ı ıs a ıçın u un sos-
hur· er, komünistler, amırşistler, cum
Sek·ıYetçiler, cümlemiz bu akşam saat on 

ız otu .. a A bi .. .. ... a ayan nası onune.> 

p . Nümayişler 
?n ~rıs 7 (Hususi) - Hükfımetin menet-
~ıne ~ b 

Yeni kabine 
Paris 7 (A.A.) - Mateıı gazetesinin 

bildirdiğine göre B. Daladiye yeni bir 
hükumet listesini §imdiden hazırlamış 

bulunmaktadır. B. Daladiye B. Blumun 
istifasını müteakip derhal yeni bir hü
kılmet kura bilecektir. 

Faris 7 (Hususi) - İspanyaya silfıh ih
racatının serbest bırakılması için Barse
lon hükfuneti tarafından Fransa ve İn
giltere nezdinde yapılan müracaat akim 
kalmıştır. Diğer taraftan komünist parti
si genel sekreteri Torez, mezkur parti li
dcr lerinden mebusan mı>clısl ikinci reisi 
Duklo başvekile bir mektub göndererek 
Barselon hükumetinin silah ve mühim
mat tedarik edebilmesi için sür'atle Fran
sız - İspanyol hududlarının açılmasını 
istemişlerdir. 

SÖ~ POSTA 

SPO 
F enerbahçe Jzmire 

gitmiyor 
Bir saha lhUlfıfı yüzünden milli kfune -

deki deplasman maçlarım yanda bırakan 
Fenerbahçe, son bir kararla oyunlara de -
vam edeceğini aH\kadarlara bildirmişti. 
Cumartesi ve pazar günleri İzmirde biri Al
sancak.Ja, diğeri Uçokla iki mr.ç yapacak o -
lan Fenerbahçe Futbol Federasyonundan 
bu masrafa karşılık olaralt yollanan yol pa
raısının tornam gelmemiş olması dolayısUc 
seyahatten g<'ne sarfına~r etmlştlr. 

İzmlre yapılacak seyahat rnasratını sekiz 
yuz Ura olarak kabul eden .Fı.:tbol 1''ederas
yonu, bu seyahat için Fenerbahçeye 650 llra 
yollamıştır. 

i'ltanbuldıı iki maça iştirak etmediği 1çJn 
iki yüz elllşerden beş yüz llra ceza ödeyecek 
olan Fcnerbahçe, teşkilat t:ırafından para -
sının bu vesUe ile keslldilUni düşünerek pa
ranın tamamı yollanmadıkça <;eyahate ı;ık -
mıyncağını blldirmtı,ıtlr. İstanbul mmtakası 
bu vaziyetJ derhal alfıkadarlara mürıı -
cııat etmiştir. 

Futbol Federasyonu t:ı.llmatname mucl -
blnce yüz elli liranın maçlarclaıı sonra gön
derlleceğlnl bildirmiştir. 

Fenerbahçe ise parn tamam yerllmedlk
çe seyahat yııpmıyacağından bahisle gön -
derilen parayı almamıştır. 

İzmlrdekl maçlara ye~şmek fiz~e vakit 
de kalmadığındıın Fenerbahçe bu maçlara 
da iştirak etmlyecek ve bu yüzden bu maç -
ları da hukmen kaybetmiş olacaktır. 

lstanbul muhteliti nasıl 
kurulacak? 

16 Nisanda Först Vlenna takımile kıı.rşı -
laşacak olan İstanbul muhtelltlne, Galata -
saray, Fenerbahçe ve Güneş takımlarından 
oyuncu alınacaktır. Biıkre'} maçına 1şUrıık 
etmemiş olan Beşiktaşlı <>yuncular, bu ma -
ça davet edilınlyeceklerdlr. 

Milli güreş takımı seçme 
müsabakaları 

Avrupa güreş şampiyonasına gi"ecek giı
reşcllerimizln seçme müsabakaları Cumar -
tcsl günü saat ı de Süleymanlye kliıbünde 
yapılacaktır. 

Avrupa gUreş şampiyonası 
Estonyanın Tallln şehrinde yapılacak o

lan Avrupa güreş şampiyonasına, FJnlan -
dtya, İsveç, Norveç, Estonya, Letonyn, Po -
lonya, Almanya, Türkiye, Çekoslovakya, 
Fransa, Macaristan, itnlya ve Romanya ·ıa
kımlan iştirak edecektir. 

Eskrim müsabakaları 
Beyoğlu Halkevinln tertib ettiği eskrim 

turnuvasının final mfisahakaları ı;a~ar ın -
nü saııt beşde yapılacaktır. 

Bayan Semiha, 
iki yıl 

İstanbula 
sonra 
gelecek 

Sayfa 11 
• 

Balkan matbuat kongresi 
ilk toplantısını yaptı 
(Baştarafı 1 tnci sayfada) /için de icabında hükumetler nel'emde tc • 

reisi bulunan Yunan milli komitesi ikin- şebbtislerde bulunmaklığımız Uızımdır. Pey-
. . . . - derpey tahakkuk ettlrmeğe çalışacağımız 

c~. reısı Se~e~yadıs alkışl~r arasmd.a ~ur- bu kültürel ve teknik kültürel mesAinln han 
suye gelmıştır. Seferyadis, rıyaseü Türk gi noktalar iizerinde toplanabileceği esas nı
milll komitesi reisine terkettiğini sl>yJi- zamn:ımemlzln esaslı maddelerinde ve AtJna 
yerek Türk milli komitesi reisi olnn Yu- konferansının müzakere ve karnrlannda yer 
nus Nadiyi kürsüye davet etmiştir. Bu- almıştır. 

.. . y d. k'" - 1 Konferansımızın bu mes!ilyl ele alarak 
nun uzenne unus Na ı ursuye ge.- onlarn yenilerinin de Ufıvesl sureUle başla -
miştir. dığı hnyırlı lşde devam etmeıd bir emri t:ı -

Katibliklere de muharrirlerimizden bildir Binaenaleyh siyası, ltultürel ve tek -
Ercümend Ek.rem Talu ile Matbua! tT- nik bürolarımızı 1nt1hab edelim ve onl:ırın 

mum Müdürlüğünden Osman Nazlı se
çilmişlerdir. Yunus Nadi, aşağıya aynen 
aldığımız nutku ile celseyi açmıştır. 

- Bayanlar, azız meslekdaı,ılarını. 
İlk defa 1936 da Bük:r~de, geçen yıl A -

tınnda toplandıktan sonra bugün de üçün
cü defa olarak burada toplanmakta bulu -
nan Balkan Antantı memıeketıerl Matbuat 
Birliğinin muhterem mümessillerini selft.m -
lamakla mtibahlyim. Teşekkülümüz dün bir 
bugun iki denilecek kadar yeni olm.nkla be
raber daha bugünden kalblerlmizde yaktığı 
çok ısıtıcı ateşle az zamanda tahakkuk ede
ceği muhakkak pek parlak bir istikbal vflde
dl;yor. BlrUğlmlzln hepimizi muhabbetli bir 
kutle yapan hararetli kuvveti. halin güzel -
llğl yanındıı istikbalin bu emniyetini bize 
kat'1yetlc veriyor. Şu basit sebebden dolayı 
ki maksadımız esasen dünyanın §U köşesin
de insanlığın ıeref ve hayslytıtJne pek muva
fık bir iş olarak samimi kardeşli!{ ve ciddi 
sulh gayelerine hizmetten P•arettır. A\Tı.ıpa 
memlekeUeri ıırasında ŞimaU Amerika Bir
leşik Devletleri gibi bir fttıhadın nlçln an -
Iıııılıp tııtblk olunmadığına şaşılır. Şimdiki 
zamıınlıırda dahi müşkülfltı nflkablll iktl -
ham görünen bu büyük idealin kli.ltür bir -
llğine snhlb Avrupa mllleUerl arasında pey
derpey takdir olunacağı ve nihayet tııhak
kuk yoluna döküleceği kuUu günlerin hu -
Iülüne 1ntlzaren işte Balkanlarda oturan 
milletler kendi aralarında Ahenkli bir kar -
deşllk hayatı kurma~a muvRftat olmuşlar -

bize getirecekleri güzel tekllficı i kararlara 
bağlamak üzere şimdilik onların vcrlınll ça
lışmaları neticelerine intizar edelim. 

Aziz ve muhterem meslckdaşlarım, müş
terek bir vazifenin ifası maksadile geldlı;inlz 
bu memlekette sızı bütfip Türk matbuatına 
sadık tercuman olarak blr dahn selfl.mlnr ve 
cümlemiz için pek kıymetli olan konferans 
mesaisinin açıldığını beyan ederim.O 

Yunus Nndlnln açış nutkunu nıütcakib. 
sırıı Ue kürsüye gelen Yunan hc.ıy'eti reJsl 
Seterladis, Romnnya Matbuat btaşesl Drngu 
ve Yugoslav hey'etl reisi Yovıı.novlç, birer 
nutuk irııd ederek memleketıınlzde görduk
lerl hfısniı kabulden dolayı teşekkür etmiş .. 
ler, Buyuk Şef Atatürk'ün yüksek 1dnıcsı al· 
tında her sahada başarılan eserlerden hay 
ranlıkla b:ıh.,ettikten sonra, Balkan Lllllet -
lerl arasındaki tesanüdü kuvvetlendl.rmeli. 
ve bilvesile umumi sulhe yardım etmek hu
susunda Balkan Matbuatına dfışen vnzlfc • 
lerl buyük bir azimle başara::aklarını hnra· 
retle söylemişlerdir. 

Nutuklardan sonra kongre Rels1 Yunus 
Nııdl, muharrlrimlz Ercümend Ekrem Talu
ya söı vermiştir. Ercumend Ekrem Talu, 
kürsuye gelerek Matbuat Birliği Atina kon
gre ine riyaset eden ve geçenlerde vefat e ... 
den Etnos gazetesi Baş muharriri Sp. idloı:ı 
Mlhallldls'ln hatırasına hfirmcten bir dakl .. 
ka ayakta stikflt edUmesinl teklif etmiştir. 
Ve ayağa kalkılarak hatırası anılmL'.itır. 

dır. Balkan Antantının diğer Avrupa mlllet- Bundan sonra Yunan murahhas hey'etJ 
leri için gıpta olunmağa lrtyik: açık mflnası reisi Seferlyad!s Balkan Antantına dahll 
budur. dört devletin reis ve başvckiilerlna kongre 

Balkan Antantı blr sırası kombinezon namına birer tnzlm telgrafı 1;onderllmesıuı 
mudur? Bunu 1nk6.r etmeğe sebeb yoktur. tekııt etmiş ve bu teklif alkışlar arasıııda ka 
Bu antantı elbette ona iştirak edenlerin bul edilmiştir. 
maksadlarına hizmeti kadar siyasi olr ma - Bunu müteaklb kongre başkanlığına ve
htyetl hııizdlr .. Fakat bu antantta tebarüz rUen takrlrler okunmuştur. Bunlardan bl -
ettırllecck ehemmiyetli nokta şurasıdır ki rinde dort Balkan murahhas hey'etlerl re -
o yalnız s1yast bir kombinezondan ibaret de- lslerlnin kongre fahri riyasetine tnyinlerl 
ğlldlr. Onda mUletıerln ve insanlığın sulh 1- teklif ediliyordu. Bu teklif de k!lbul edil -
çlnde pekaIA blr kardeş hayatı geçlrebile - mlştlr. 
cetlerine ald yüksek idealler de vardır, ve Bundan sonra komisyonların teşekkul tar 
bu idealler mtıttefJlı: mllleUer arasında ileri zına dair Türk hey'et!nden Nes'et Halllln tek 
ehemmiyetle gözönüne alınm~ '.>ulunuyor - llfl kabul edilerek üç komisyon fU suretıs 
lar. seçllmlşUr. 

Misal olarak Balkan Antantının Bal - ı - Slyast komisyon reisi Yu[;'oslavya 
kanlarda 1dameslne azmettiği sulh mnksa - hey'eU reisi Yuvanov!ç, fizalar Abidin Daver, 
dını Balkan mllletlerinln iktısadt ve kültü - Nadir Nadi, Ercümend Ekrem, Naşid Hakkı, 
rel yaklaşmalarlle de teyide karar vermiş Sellm Ragıp Emeç. 
olmasını zikredeblllr1z. Ne hacet işte biz ga- 2 - Teknik komisyon reis!: Yunan hey
zeteciler müttefik memlekeUer ara'llnda bir etinden Zarıtls, halar: Muvaffak Mene -
matbuat blrlllt tesis etmekle bu davanın en mencloğlu, Hakkı Tarık, Kdzım Şinasi, Sedad 
canlı misalini kendi varlıAımı.zda gösterlyo- Semavi. 
ruz. Hür ve müstaldl Balkan -nıemlekeUeri - 3 - Kültürel 'komisyon: Reis fümıe:ı mu
nln hür ve mtıstakll matbuatı :nfitteflk mem rabhas heyetinden M. Bazarln, fLzRlar . Svc-

(Baıtarafı 1 inci •ay/ada) lekeUerln müşterek mentııatıerlne olduğu tovskl, Asım Us, Mecdi Sayman, Neş'et Ha -
bir defa daha tedkik ettik, aldığımız ma- kadar müttefik mllleUerln rlaha ziyade an- uı, Nevzad. 
lfunattan şu netice çıktı ki: laflllalnrma ve bu 1tıbarla tnsanlık Alemi - Komisyonlar teşekkül ettikten S'lnra ceı-

Bayan Semihanın Berlinde evlendiği nln bu köşesinde daha Dert blr sulh ve kar- se 10 dakika tattl edilmiştir. Misafirler ccl
yahud da nişanlandığı haberi dün de kay- deşllk hayatının inkişafına hizmet ederken se arasında hazırlanan büfed' lznz edllmlş

elbette slyasetı.n mahdud zaruretlerini geçen !erdir. Celse açılıncn reis vaktin geç oldu -
dettiğımiz gibi doğru değildir, ayni SU· Uerl bir medeniyet davası gütmekte olduk- ğundnn çalışmalara yarın (bugfın) d ... .,. m c-
retlc mektebi bıraktığı haberinde de yan- ıarını ispat etm~ bulunuyorlar. dlleceğlnl soylemlştlr. 
Iışlık vardır. Bu haber bir rivayet §eklin- Aziz misatırler1mlz, sayın meslekdaşla - İkinci celsenin tatilinden sonrn komis -
de bir müddet önce İstanbula gelmiş, fa- rımız, l4te bugün lizlertn şahıslannızda böy yonlar toplanmıştır. Slyast komisyon bugün 
kat Belediye tarafından Berlin konser- le yüksek ideallere hizmet eden hakikaten saat 11 de Perapalas otelinde, teknik ko -

güzide bir hey'etl selftmlamakla şere! kaza- misyon 10 da Yıldızda toplanacaktır. 
vatunrı ile talebe müfettişliğımiz nezdin-

nıyorum. Hft.dlsenln 1zhar etmekte olduğu Kongrenin açılma merasiminde Türk ga-
de yapılan tahkikatı müteakip yanlış ol- hakikat cümlemizin gözn!rlnl iftiharla ka zetccilerlle şehrimizde mevcud bOtün ecııebl 
duğu görülmüştür. Maamafih biz mese- hakikat cümlemizin göğüslerini iftıharla kn- matbuat mümessilleri de bulunmuştur. 
leyi bir defa da Belediye reisimize bilva- bartmak Uizım gelen bir key!lyettır. 
sıta sorduk. Kendisinden şu cevabı aldık: Mensup oldukları devletlerin kurduklan 

antanta tebaan kendi aralarında blrllk teş
- Her yerde her kıymete iftira eder- kil eden Romanya, Tfirklye, Yugoslavya ıve 

ler. Semiha Berlinde gerek sefaretimiz, Yunanistan matbuatı hangı vazlfelerl gör -
gerek talebe birlikleri ve gerekse mekteb mek üzere bu lşblrllğlnl tesis etmişlerdir? 

muhitinde çok takdir edilmektedir. Tale- Milletlerin hayatlarında kendisine dördün -
cü kuvvet mevkU verilen matbuatın kıy -

be müfcttişimizden aldığımız ,-aporlar met ve ehemmlyeU üzerinde tafsll!\tn gtrlş-

Halayda hagdudlar 
Türk köylerini 
Basıyorlar 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 

altfa ragmen sosyalist federasyonu, u 
teru nı ~Yan meclısi önünde bir nümı:ıyiş 
ltuıd b ederek, meclisin mali projeler hak
~tlhı: takındığı muhalif vaziyeti protesto 

da bu mealdedir. Geçenlerde sefareti- meğl zald addederek Balkan Matbuat Bir -
Gazeteler ne diyorlar? mizde ve tnlebe birliğinde verdiği ko11- llğlnln her şeyden önce Balkan Antantını 

Paris 7 - Bütün Fransız gazeteleri &erlerde çok muvaffak olmuş olan Semi- teyld ve takviyeye karar vermış olduğunu 
mebusan meclisinin dünkü celsesini u- h bil in de takdirini kazanmak- ye bunun başlıbaşına bir kıymet ve ehem -

Köylülerden bir kısmı hain hastanede 
yatmaktadır. Köyü basanlar hiçbir adli 
takibata uğramadıklan gibi Antakya so
kaklarında kollarını salltya sallıya gez
mektedirler. -~ıir. 

~üınay· il b lllıı ışç er bazı taşkınlıklarda u-
61'--ltıU§Jarsa da, polis tarnfından alınan 

" tert"b teaı ı at sayesinde intizam pek çabuk Z: edilrniştir. 
•ıncı bıta kuvvetlerile nümayiş~iler ara
r~) a bazı ehemmiyetsiz had iseler de ce

.,.,. an etrnı ... ir 

.("'Q • :ıı• • 

~ıırl'is 7 - Saat 18,45 de, birkaç bin te-
b "cü b ı . U.lUrı ' u var Sen-Mişeldc t"planmış 
lti§in~Yordu. Bu tezahürcüler birkaç 
it~ b· hafü Yaralanmasına scbeb olan 
le~e ~kargaşalıktan sonra hiçbir hadi
)a"'t hal verilmeden polis tarafınd:ın 
'lttro~avaş dağıtılmıştır. Tezahürcüler, 
lard!r, un Ayan meclisi> diye bağırmış-

zun uzadıya mevzuu bahsey1emektedir. a ecne er mlyet olduğunu söylemekle iktifa edece~lm . 
tadır. Biz Balkıın memleketleri matbuatıarı mem-

Lö Popüler gazetesi diyor ki: Tahsiline 1939 yılı sonuna kadar devam Jeketlerımız arasında teyPmmfinen teessüs 
cHükılmetin elde ettiği ekseriyet halk edecek ve 0 zamana kadar tahsisatı mun- eden Antantın yOksek mlinn ve kıymetin! 

cebhesinin mutad olan ekseriyeti değil- tazaman yollanacaktır.> billyoruz ve biitün kuvvetimizle onun de • 
di. Bazıları pek ziyade şayanı dikkat is- * vam ve inkişafına çalışmağı UzerJmlze ah -
tink&f ve muhalefetler vukubulmuştur. D"ğ t ftan Semihanın babası Zı'ya yoruz. 

ı er ara Bilerek ve severek deruhde ettı~lmiz va-
Maamafih hükfunet ayan meclisine git- Cenap Berksoydan da bir mektub aldık. zlfenln tevakkuf ettiği umıımt ve hususı şart 
meğe ve memleketin her şeyi olduğu gi- Diyor ki: lan üzerinde hepimlzln açık bllgllerimlz 
bi bilmesi için işi sonuna kadar götürme- cSemihanın evlenmiş olduğu haberi ne vardır. Miltekabllen memleketlerlıntzı ve 
ğe karar vermiştir.> kndar asılsızsa, çalışmadığı, mektebe de- mllletıcrlmlzi yekdlğerlerlne daha iyi tanı-

tacak tedbirler ilzerlnde çal~maklıb"lmız ve 
Pöpl §Öyle yazıyor: vam etmediği de o kadar asılsızdır. Kızı- bu yoldaki mesAlmtzln müsmir olabllmesl 
cCuına akşamı hiç filbhc yok ki ayan mm tahsisatı muntazaman gönderilmek- ----------------

sayesinde yeni bir kabine buhranı açıla- te olup, kızım da derslerine muntazaman lebe müfettişliğimizden gelen raporlarla 
caktır. Bunun neticesini ise şimdiden kes- devam etmektedir. Bu hususta BerJin sabittir.> 

Adana, 7 (Hususi) - Yeni Hatay inti
hab nizamnamesi yarm ilan edilecektir. 

ltalya Kralı 
Libya'ya gidiyor 

Faris 7 (A.A.) - Figaro 
Romadan istihbar ediyor: 

İtalya Kralı ve Kraliçesi, 
Libya'ya gidecektir. 

gazetesi, 

yakında 

İngiliz Harbiye Nazırı 
Romaya gidiyor tirmeğe imkan yoktur.> yüksek muallim musiki mektebi rnüdli- Bu suretle manasız yere deveran etmiş 

Muhalefet gazetesi olan Epok da diyor riyetinin resmi mektubu elimdedir. Se- olan rivayetleri tashih imkanını bulduk- Londra 7 (A.A.) _ Öğrenildiğıne 
ki: miha Berksoy Berlinde gerek sefnretimiz tan sonra bizim için bu dakikada yapıla- göre yakında Maltaya gidecek olan har 

l>a~- Grevler .Reisicumhur başveka!eti Daladiyeye ve gerek taleb
1
c cemiyekti bmuhitinde vedr- cak şey Semihanm tahsilini muntazaman biye nazırı Hor Belişa, Hit..erin İtalya. 

~a-:' 7 (A.A.) _ Bugiln öğleden tevdi edecektir. Daladiyenin başvekil diği konserlere ve me te muhitinde e bitirdikten sonra tiyatro hayatımızda y~ zıyar~_tinden evvel Mussolini ile gö-
-~ .rentden b dah muavinliğine Blum ile Mueşal Peteni muntazam mesaisi ile herkesin takdirini mühhn bir eleman olmasını temenni et- ruşınek uzere kısa bir zaman için Ro _ 

CJleı. azı fabrikalar a esi kuvvetle muhtemeldir.> kazanını tır. Bu da alakadar makama ta- mekten ibarettir. -----~~-ta~rafından onol .AAil.tt'ıJ.di.l!.....Lillall:eı • .:eı.~~~!..!...!~~~~:::;:.:..:..:.=.:.:..:.:.....~ı.::====:::.ıı.:::.:......:::..;:....;:.;:...:.:.;..:.;.:.:.::..:;.;;.::_.=.::..:::..:.:..:;=:.;;:_:..-.....ı.=:.::.:.:c.:..:;uo....:;==~=-:.:--~~~~~~~~--ı ............................................................................ a.-...... ..._~~~~-
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve blitnn hatarattan rahat edersiniz. 118 15 - 114 25 - 1/2 40 - 1 litre 65 kuruşa. 

S N . URAlLI 

açar 

25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

Saçlara düşen birkaç beyaz 
tel, ihtiyarlığın ifadesi de
ğildir; 

Kadını, yaşlı gösteren, yü
zündeki derin çizgilerdir ... 
Y atmazdan evvel, 

Venüs Gece Kremini 
kullananlar, karlar altında 
saklanan bir bahar gibi, 
yaşları ilerlemiş olsa bile 
gene kalırlar ... 

Saç bakımı, güzelli~i n en birinci jSrtıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

"DA1MA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki ~ 
O Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zamar 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M i 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSiNiZ 

# • Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye tıırşısında, Piyerlotl 
u.ddesinde 21 numaradı berglla 
Ötleden sonra hastalarını kabııl 

' ,.. eder. 'mi __ _, 

ilan Tarifemiz 
Birine! sahils 400 kuruı 
ikinci a.:ılı:le 25G » 
Üçüncü ~ahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 M 

Muayyen bir müdde c zarfında fazla· 
C4 mikdarda ilAn yaptıra:aklar aynca 
tenzıliıtlı tarHemizdcn fstilade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve tcyrek sa:,•fa 
ilanlar için ayn bır tarife derplJ 
edilmıştir. 

Son Posta'nın tlcarf flanlanna aic! ' 
işler ftfn §U ııdrPse müracaat edil,. 
nıelıdir: . · 

lıincıJık Kollektlf Şlr\e" 
Ka.Jıramanzado Hau 

Ankara caddcsj 

Niçin daima tercih ediliyorf 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıfb, 
dün yalıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRIPİN 
Bütün ağn, S1Z1 

ve sancılan 
dindirir. 

GRtPİN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adale 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhassa 

ID üessi rdir. 

GRİP(l'I 

i 
Tecrübe ediııl s. 
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SiLKO 
Romatizma, lumbago, siyatik, si
nir ve soğuk algınlığından ileri 
gelen şiddetli ağrıları teskin ve 

> izale eder. 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaseleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 ıııı 
kutulan yardat• 


