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Suriye Meclisi Sancak! Tevkifhaneden kaçan 
. . .. . . I katilleri yakalamak için 
ıçın numayış yap 1 yeni tedbirler alındı 

Meb'uslar bir ·çok sualler sordular 
Tiirkigeye karşı Jıürmet ve itibar gösterildiğinden bahseden Hariciye 
'Nazırı : H Bu sözleri herhangi bir korku ile söylemiyorum ,, dedi, 

Fransaya teşekkürü unutmadı. Elcezirede karışıklıklar ız..·tıyor 
Şam, 18 Nisan, (Hususf muhalbiri

lniz yazıyor) - Suriyenin parlamen
tosu olan Meclisünnüvvab dün tanta
~alı merasimle açıldı. İçtimada, loca -
ar kamuen dolmuştu. Ecnebilere mah 

1Us locada Türkiye konsolosu da göze 
~~tpmakta idi. Hayretle göze çarpan 
dır şey de İskenderun mebuslarının 
a mutat olan yerlerini almış bulun

lnaları idi. Halbuki, bunlar birkaç gün 
evveı Şama gelmişler, hukfımetle te -ras etmişler, ondan sonra da tekrar 
hs·k~nderuna dönmüşlerdi. Umumiyetle 
akım olan kanaate gfü·e - ki bu kanaat 

gazetelerle dahi izhar edilmi!' bulunu-
~o d ~ ti r u - Sancak mebus!rırı olan Kusey 

ve Adalı, birden bire tekrar Şama 
~l hnişler ve bugün Meclisteki mevki
er· ıne geçip otumıuşlardı. 

tı liükumet, evvela :r.'Iec1isin açılma 
~tkunu okudu. Hükumet reisi Cemil 

Y, kürsüye çıkarak bıraz heyecanlı 
--===-(Devamı 4 üncti sayfada) 

Suriye Mccli.inde i:ı:ahat veren lJaıvekil 
Cemil Merdüm 

Venedik inülikatının 
neticesi endişe uyandırdı 

Musolini, Şuşnig ile buluşmadan evvel 
G. Göring ile gizlice görüştü 

8 londra 24 (Hususi) - Avusturya Şuınig kabinesine alınacağına ve Avustur
•tvel: ')i Ş . b b · d H t.ı J uıınıg, cra enn e ariciye na· yanın Çekoslovak • Fransız blokuna mey· 

il rı Şınit olduğu halde, Vcnedikten Viya- letmiyeceiine dair Şuııniğin Musoliniye te-
aya d.. .. .. 

onmuıtur. minat verdiii haberi, Avrupanın bütün si-
l B. Gayda tarafından telefonla bildiri- yasi merkezlerinde hayret ve endiııc ile 
en v d·· k J . kr c un a ıam ournal d'ltaliada inti- karıılanmııtır. 

~en, Avusturyalı Nazilerin yakında (Devamı 3 üncü sayfada) 

Çocukların Bayramı 

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

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara 24 (A.A.) - Cum
hur Başkanlığı Genel Sekreterli -
ğinden: 

23 Nisan bayramı münasebeti
le yurdun her tarafından gelen ve 
vatandaşların sevinç ve yüksek 
hislerini bildiren yazılara teşek

kürlerini iletmeğe, Cumhur Baş -
kanı Atatürk, Anadolu ajansını ö
devlemiştir. 

.----~-· . .---.. ..... --
Suriyede ayrılma 
faaliyetleri arttı 
Re zilane propagandalar 
devam ediyor. Dürzilere 
de muhtariyet vadedildi 
Lfızkiye, 23 (Hususi) - Sancakta ve 

Suriyenin muhtelıf mıntakalarmda en 
rezil propagandalar devam etmektedir. 
Bu propagandalar1ı11 hedefi Sancağın 
Suriyeye terkedilmiş o:duğu havasını 
halk arasında uyandırmaktır. Bu propa 
ganda ile Suriyede Vatani hükümetin-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Gümrüklerde 
Eksik alınan 
Resimler 
Borcunu vermiyenlere 
karşı haciz yolun.,_ 
müracaat edHecek 

Giimrik wı lnbi .. rlu vekili Rlna Tarhaa 
( Yu..ı•• 10 waeu .. yfada ) 

''Son Posta" katilleri buJmakta en fazla 

faydası görülecek malumatı zabıtaya 

veren zata 25 lira hediye edecek 

Tevkifhanenin bir pencere demirini 
kopararak duvar üstüne atlamak ve o
radan da ip sarkıtıp yere inmek sure· 
tile kaçan katil suçlular1 Jrküplü Ab-

tile kaçan katil suçlulan Ürküplü Ab
mamışlardır. 

BunlarınJ tevkifhane civarından u • 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

• 
lzmir Ti_irkiyenin sivil 
hava merkezi oluyor 

Kültür Parkta bir Aero klübü binası yapılacak, bir de 
motörlü tayyare mektebi açılacak 

Galatasaray 
/zmirde 
3-2galip 

İzmir, 24 (Hususi) - Sivil hava- ta bir Aero klübü inşasını muvafık 
Oyun çok sert oldu, halk cılığı organize etmek için Türk Hava bulmuş, hazırlanan planlar tasdik edil-

.. hakemi protesto etti Kurumunca İzmire hususi bir ehem- miş ve lzmir şubesine iade olunmut-
li Çoculc. haftasının ikinci günü de neı'e- cuklar ıer~fine verilen ıarden parti çok İzmir 24 (Hususi) - Galatasa _ miyet verilmiştir. İzmir, sivil havacı- tur. Klüp altı atölyeli, müteaddit ge· 
trıigt~Çrniı, muhtelif eğlenceler tertip edil- neı' eli geçmiıtir. Resimde gardcn partiye ray_ Ooğanıpor maçı Türkiye spor sa- lakta bir nevi merkez vazifesini göre- niş salonları, soyunma odalarını ihtiva 

§ ır. Bu arada Taksim bahçesinde ço- i,ıtirak eden yavrular ııörülmektedir. hasında şimdiye kadar rastlanmadık cektir. edecektir. 
(Yuua 4 üncü ~jfamızda) <Devamı 3 üncü sayfada) 1 Türk Hava Kurumu, Kültür park- (Devamı 4 üncü aayfada) 
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----------------------------------------------------------------------------~!~--
" Resimli Makale: a Hayat arabası Sözün •• 

ı.ergun 

Garpta sağ1arn lzava I 

Ya1..an: fuhittin Bir~cn -

u:::l} ugün dünyada kendisinden en 

çok bahsedilen devlet adamı. 
Bclç;ka Başvekili Van Zee!and'drr. Bü
tün f.ırkalann kendisine yaptık1arı yar
dım sayesinde, on gilıı evvel, Degrelle 
(Dögrel) i mağlup eden V~n Zeeland, 
bunu müteakıp, Amerika Cumhurrfiisi 
tarafından Amerikaya davet edildi. Ya
kında Berlinde toplana~Dk olan beynel
milel ticaret oda;arı kuııgresinden son
ra, Van Zeeland Amer:kaya bir seya
hat yapacak ve orada Hoosevelt (Ruz
vclt) ile konuşacaktır. Ondan evvel 1 
cic, Avrupanın ve düny::ınm ikhsadi ve 
mali vaziyeti hakkında esas1 ı bir tetkik 
yapacak ve bu tetkik~n:n neticeleri ü
zennde Amerıkanın hükumet rcisı ile 
konuşacaktır. Be'ç.ka D:ışvckilinin ya
pacağı tetkıkler n hedcfı şudur: Dün
yayi yeniden beynelm el bir serbest 
mübadele rejimine dc.ğı ll götürmeğe 
imkfuı var mıdır? Vars<., ne gibi ted
birler itt.haz ed lrnek laz1mdır? 

Hayat adı verHen arabaya üç beygir birden koşulur, Arabasına tiç heygirı ibirden koşabilen içın hayat tatlı 
b"rmin adına cesaret, ikincisininkıne irade kuvveti, üçün- bir sergüzeşt, o:r beygiri eksik olan için de bir tekerleği 
cüsününkine de derin görüş derler. eksik arab:ıda ."Jkmtılı bir seyahattir. 

Bu sütunlarda birkaç defa bahsetmiş 
olduğumuz veçhile, Garp Demokrasisi, 
Amerika ile müttehiden dünyada ktı
sacli sulhün iadesi ve s·)arl mücade
lenin hafifletilmesi lehindP büyük bir 
hamle yapmakla meşguldürler. İşte, bu 
öefa da Belçika Başvekilinin havale e
dilmiş olan tetkik vazi!E:.si, bu hamlenin 
yeni bir safhasıdır. 

* 

r l 50~ A~ASD 
imzasız mehtuplarla l lf-- _,. 1 
Karı koca ayırnıaktan EH G~ · .J Biff FIKHA l 
Hoşlanan kadın 

Duvar aki e ek 
Bir mecliste çapkınlıktan bnhse

dffyordu. Evli erkcldcrdf'n biri : 
- Benim, dedi, çapkınlı~a hiç ak

lım ermez: biU•assn evlilf'rin <;apkm 
Jıwını çok garip buJurwn Ben evlen 

Dünyanın ikinci büyük b!r meselesi d friın gün; ll'Hnnu dcnıis, eleğimi 
de, şu günlerde, Almanyanın almış ol- duvara asmıştım. 
duğu tavırdır. Son zamanlarda iktısa- l\iecllstc tanınınıs kar:luıtürcüleri 
den büyük bir sıkıntı geçiren Alınan- mizden biri de vardı: ~öze karıştı : 
ya, Avrupada umumiyet~c söylenildiği _ Ben de ~izin gihi yapmıştım, 
ne göre, nihayet yumuşcımak zarureti- d di, fakat bcs sene sonra ıekrar ele 
ni hissetmiş görünüyor. Bu yumuşak- fi. duvardan indirdim. Yeniden ele-
lık, İngilizlerın L<>.çi fırkalannın eski 11- 1 m .. ye başladım. 
deri'-Lansbury (Lensberı) nin Bay Hit- 6 -• 

DA 
Amerika da 
Kokusuz soğ·=1n 
Yetiştiriyorlar 

' 1 
J 

}erle yaptığı bir konu.'}ma netıcesinde 1nsanların ç~it çeşit merakları var- ha basıı, "a <lay a!l 
meydana çıkıyor. Bu konuşmahır esna- dır. Fakat şimdiye kadar şur.a buna y • Amerikada <ıSovan sevenler)) ismi· 
sında Bay Hitler Amerıka Cumhurre- · k l k b l'J ınce dava ımzasız rne tup ar yazara , ır takım !e bir cemiyet kurulmuştur. Bu cemi-

(ısa :ı 

Ankara kömür sergisi 
'I 

E. Talu ----·ı 
Türk milletinin kendı başına b~Y 

ruk olduğu günün yıldönümun 
de, Ankara Beynelmilel Kömür Sergi 
sinin açılış töreni yapııd?. 

- Kömür sergisi de olur mu? 
Sualini soracaklar oelki de vardı 

ve böyle bir suali so.rm&kta da mazur 
durlar. Çünkü bu tabir başlı başına bi 
mana ifade etmez. İlk duyulduğu and 
olsa olsa, ibir kaç çeşid taş kömürünü 
öbek öbek, istif halinde teşhir edilmİ 
olduğu zannını verir.. Halbuki iş, b 
değildir. Ankara Beynelmilel Köm ·· 
Sergisi, güzel ve berekeılı yurdun yet 
a1tı servetlerinden en mühimini şim 
dikinden daha ziyade istihlak ettir 
tnek, «Kara Elmas> m daha ne gib 
yerlerde, hangi mütekfımil vasıtalarl 
kullanılacağını öğretmek, şimdiye ka 
dar ulu orta helak edilen ormanlanmı 
zı bundan sonra mahvolmaktan kurtar 
mak gibi vatani ve ikt1sadi gayelerl 
&çılmıştır. 

Sergiye yalnız Türk firmaları deği~ 
A vrupanın en maruf ;ınalat ve ticaret-' 
haneleri de iştirak etm:ş ve dünyanıd 
en :birinci derecedeki kömürlerile ayııl 
ayarda olan Türk kömürüne Hiyık o1' 
ciuğu cemileyi göstermışierdir. 

En mühim servetler!mizden birin.I 
teşhirden ibaret olmay p, ayni zamaıv 
da milli zevkimizin ve giizel san'at ka• 
biliyetimizin yüksekliğıne ve kemalint 
cie miyar olan bu sergiy~ gidip görmelcı 
kadın, erkek her yurddaş için hem te
fahür, hem de istifade vesilesidir. 

Bu güzel eseri meydana koyan, yut .. 
dun kömür politikasına layık olduğU 
hızı veren Cumhuriyet Hükfuneti ve 
onun sayın Başvekili İsmet İnönü jlf 
İktısat Vekili Celal Bayan . minneti• 
kutlulamak hepimize vicdan borcu ı. 
dur. 

-- ---·- --------·----·-· -------isi veyahut herhangi bfıyük bir devlet ı ı ihba b 1 Ara ı ~<JC J,ı ya an yan ış ratta u unan insc:.na '\' .l '\' U 1 yetin azaları, sovanın sıhhate fevka-
reisi tarafından davet edıımc.'lc şartile, 1 Biliyor musunuz ? 
toplanacak olan bir dünya konferansı- rastge İnmemişti. Brentford kontluğunda Herhert iade nafi olduğunu söyliyerek müthiş 
na iştirake Alrnanyanm da hazır bulun Bu İnsan, daha doğru•u bu kadın Hanri isminde dokuz yaşında bir ço- bir propagandaya başlamışlardır. 1 - Meşhur İngiliz ş1i.ri Şekspiril' 
duğunu söylemiştir. Şu .nalde dünya iş- şimdi rnevkuftur ve kendisi a len lngi- · cuk b:ı~sı aleyhinde bir zarar ziy.:.n Cemiyetin başında bulunan profe- Macbeth dramı nasıl haşlar ? 
!erine yeni ve sağlam bir nizam ver- }izdir, fakat Norveçte oturmaktadır. davası açml{ ır. sör Doktor Hankart yazdığı bir maka- 2 - Yer yüzünde Slav ırkına men' 
tnek maksadile Bay Ruzvelt tarafından Son zamanlarda şehirde bir çok er-ı Bir gün babas:nın kuHandığı oto- lede {U haberleri vermektedir: sup ne kadar insan yaşar? 
bir dünya konferansı toplanması için keklere, karılarının aşık.larile kocaları- mobilde gezen Herbert babasının yan-1 - ııSovanın kokusundan tiksini- 3 - Osmanlıları uzun yıllar isyan; 
bir davet yapılacak olursa Almanya bu .h t ttikl . d . kt hş bir manevrası yüziinden otomobil 1 yorırunuz değil mi? Ondan hiç merak larire uğraştıran meşhur Arnavut be 
na iştirak edecektir. Bütün Avrupa nda_ ı a_nb~ ke l enned aır me_ upk~ladz- kazas:na uğramıs ve hast~lanmış. etmeyiniz. Bir klorürlii mahlulümüz İsken.der Bey kaç yaşında ölmüştür? 
matbuatı ve siyasi muhitleri, Alman- ıgı gı ı arı arma a, aynı şe ı e · . · (Cevaplan Yarın) 
ya namına Bay Bitler tarafından yapı- mektu.~.arla kocaları hakkında tezvi - Mahkeme ev!adın bu zarar ve zıya- ı var o mahlul ile ağzınızı çalkalayınca * 
lan bu vaadin büyük b;r sulh alameti ratta bulunur, valiye belediye re:s:nin lın~ _mu~ik görmüş v .. e babas~nı IOO esa!'len koku falan 1'almaz. Dlinkü Suallerin Cevaplan: 
olduğunda müttefiktir ve herkes bun- hırsızlık ettiğini, nazıra da valinin pa~ ng:lrzA lırasına mnhkum et~:ş. B3 ba Bundan başka, kokusuz sovan ye- 1 - Begalpur şehri Hindistandl 
ian dolayı memnun oluyor. ra çaldığını yazar, ve onra bu yalan mah~~m olu~ca fen~ hald.e kızmış, e- tiştirmek için yaptığımız araştırmalar Ganj nehri üzerindedir ve nüfUSU * mektupların tevlit ettiği kargaşalığı j ve gıdınce ogluna hır temız dayak at- da hayli ilerlemiştir. Gelecek mevsim 74,350 dir. 
Yukarıda zikrettiğim .nadise ile ikin- zevk ile seyredermiş. ı mış. bu !'lefer çoc~k gene dava _ederek bunlara kavuşunca mesele hallediJmis 2 - Tarihte Dalila ismindeki Fili

5 
• 

ct zikrettiğim hadise arac:mda sıkı bir 1 babasından •HlO lıra daha tazmınat al- ve dünya büyük bir nimete krJUşmuş tinfi kadın. Çok büyiik bir kuvvet ~.' 
alaka vardır .. Almanyösız bir iktısadi K~~ın gene bu ~ektupiardan bir mış. bulunacaktır. bibi olan Samsan ismindeki crkegıO 
veya siyasi bir sulh mümkün olmadığı- lanesını postaya attıgı zaman yaka - Babası şimdi: km·\·et membaı olan saçlarını kesme· 
na göre eğer, Almanya bödc bir dünya lanmı.ııtır. Sorguya çekilince: v Bu Dünyanın en büyük binası: sinden şöhret almıştır. .... 

J • - Oğlumu avukat yapacagım. 3 M ih Alın diı:P konferansına iştirak edecek olursa ve . . . Sovyet sarayı - eş ur an şair ve e 
bu konferans mu- b l 1. 1 - Herkesın bır merakı var, henım ne istidat 1 diyip duruyormuş. Goetlıe 83 yaşında ölmüştür. ---

s e ne ıce ere vara - . . " h -
bilirse 0 zaman, bir müddet için olsun ~e merakım bu. Şımdıye kadar 24 çif- Dünyanın en eski arp Moskovanın tam merkezinde halen -Sag ~;/;;m-;_ ·-g-;;pı/an 
dünyada s::ığlam bir suTiı havası esme-! tm boşanmasına 6 tane de memurun inşa edilmekte bulunan muazzam Sov 
si mümkündür. Ancak be neticede 00_ I tahtı muhakemeye alınmasına sebep gem ısı yetler sarayı, dünyanın en büyük bina- cenaze alayı ~ 
sit ve kolay vanlabılir bir şey değildir. loldum, demiştir. Dünyanın en eski harp gemisi han- ~ı olacaktır. Brükselde bundan bir hafta e t 
Herşeyden evve} AJm&nvanm bu kon-1 M·· . ki' . . . d gi millete aittir. diye bir sual soracak Bu sarayın yüksekliği 420 metre o- çok büyük bir cenaze merasimi yapı. 
f . t• k - uvazeneı a ıyesının yerın e o- I . . . A h l 1 .1 t Fak d ··ı k. yok -eransa ış ~ra. arzusunun ne dereceye l I d _ l ıı l k bö . . _ olsam, gayrı ıhtıyarı der a ngı tere lacak, f),5 milyon metre mikabı hac- mış ır. at orta a o en ımse 
kadar samuru maksatiaı l::ı yapıldığını ı up 0 ma ıgı an 8

"
1 ma ve . yıe ~°? dersiniz değil mi? minde bulunacak ve umumi sathı l IO tur. Mesele şu: l 

bilmek ıcap eder. Mümku-ndu·· r kı Al- zasız mektuplar yazmanın bır nevı a- H lb k' ı_ . d .. 1 d - ·ı ,. o·· B l 'k 1 l F . l'd . D grel • n gı aır bin metre murabhaını geçecektir. e çı a ı arın aşıst ı erı e .. 
manya, böyle bir teklıfı reddetrn mck sap hastalığı olup olmadığım tetkik i- a u ı ıç e oy e e · un- l 1 d raı 

k · · p ek' ı· Bu büyük saray, yukarıya dogrv u j e şimdiki başvekil Van Zee an 8 
• 

için cevet!• demiştir. Beıki de konfe- çin kadın müşahede altın\ al nmış ve yanın en es i harp gemısı ort 12 ı- d }eti 
l · · d V d G darlas,an, birbirinin üzerine konmu~ üç sında müthiş bir intihap müca e .. 

ransa, yeniden kendi davah'ırı leh·ndc ı.bbı adliye sevkolunmuştur. ere aıttır. ve ismi e asco e oma- T l V zee dairevi parçadan terekküp edecek ve yapı mış ve neticede partiyi an 
propa_ ganda yapmak !çirı girec_·_ektir. I Benzerz" olmıgan bı"r aı'le d.ır. 2422 ton sikletin. de olan bu gem.İ l d k t B .. ·ne v.ıs 
B k f 

nihayet bütün bina, Leninin J (J() met- an azanmış ı. unun uzerı 
el.kı de on erans esnasmd~ Dıgerle- . . (ı0 yaşındadır. 1903 de tekrar tamır z J#)'I 

rinin venneğe muvafakat etmeleri Yunamstanda Pyrgos da oturan d.l . _
00 

kad b'' .. -ı .. re irtifaında yapılacak muazzam hay- eeland'cılar büyük bir cenaze ~'9 
PhH 1 . . d k. 'ht' 1 ''() e ı mış ve 3 ton ar uyutu muş- kelı"ne, heykelle mu-tenası'p bı'r muhte- tertip etmişler ve kocaman bir (ev 

mümkün olmıyan şeyıcr jstevecektir opu os ısmın e 1 1 ıyar - ya • .. rtJt 
Bugün iktısaden kalkmnıak ic!n S<'r: şında olduğu halde ölmiiştür. tur. ~ ~em kaide teşkil eyliyecektir. {Degrelle öldü) diye yazdıktan so~ştl 
mayeye ve sermayenin yard1mı""na müh ! Philopulos arkasından ağlayacak Cemi bugün lsk~ç tez.gah arında Sovyetler sarayının esas kısmını, alayı bütün sokaklarda ölüm mnr' 
taç olduğu görü'cn A 'man~ anın yeni altı tane sağ evlat bırakmıştır. Bu ev· bulunmaktadır. Bu asarı atıkadan ge- tam merkezini, l 00 metre irtifaındaki çalara~JJe~~i.rm!J].e~ • ____.-
bir ham e yapmazdan CY'vel Lir nefes al latlcr·nın en küçüğü seksen yaşında-1 minin parçalarını müzeye koymak me büyük salon işgal edecektir. Bu salon rabbaı olacaktır. da, 
tna devri geçirmek isten'"'S! de rniim- d r. Philcpulos'un 16 tane de tornT'u, I selesi mevzuu bahsolmuşsa da, hurda 20.000 kişi istiap edebilecektir. Yerler, Kongreler ve içtimalar esnasın taı 
kündür. Bu takd'rde k.> fo arıc:a haki- :-<:> tane torununun torunu ve beşinci demir tacirlerinin ısrarı kırılamamış ve f) 1 sıra üzerine tertip edilmiş büyük bu salonun müdevver şekildeki 0~,,.. 
k.?tcn uzlaşmak fıkirle .. i e gcleb lır. Bü b-.tında da 26 tane kendi neselin-\ gemi hurda demir fiatma satılığa çı- bir amfiteatr halin.de dizili bulunacak- kısmında sandalya ve koltu_k.lar bUbıJ 
tun bunlar ancak kon' .1 ki k d • . ' • •b uns e.!ılıasınua c.len g,.lme çocu arı varmı~. arılmıştır. tır. Salonun sathı, 12,000 metre mu- nacak, fakat lüzumu takdınn e .. bjt 
ımlaşılabılccek .şeylerdir. ı--================::::::================================================= ı * 

1 

r koltuklar, kendiliklerinden husU~··~t' 

Fakat, her ne olursa 0~~un, bu~ün f S T E R ı• N A N ı· S T E R ı· N A N M A f. ·makineler şebekesi vasıtasile alta r;let 
Avrupa dünden daha sakindir. Garptc l rek, bu orta mahal, her türlü şen 1 

sağlam bir sulh havası ~er p,örünüyor. 
1 

için büyük bir are11 halini alacııktı5oo 
Hakiki bir sulha kavusmak dP, tahak İstanblllda çıkan bir arkadaşımızda dün şu fıkrayı oku- ğunu gördüğliınfü: «Burası eşeklere mahsuc; abdestha - Bu küçük salonun e.tr~f_ı.n~a haııe 
kuk etmesi lazım ~eıen !;:trt ar çok ve duk: cnedir» şeklindeki cümleleri bundan sonr~ tramvayların bin kitaplık muazzam bır k.utuPk ~--
bun1arın temin. de mü.kul 

0 
mak,a be- - cAra sıra cam~ ve sokak köşelerine yazılmış oldu - cıarka sahanlıklaıma da yazmak icab edecektir.• büyük bir mütalea salonu, bır ço 

r. hPr, burunün di.ınd~r. rlaha sakin ol- , J STER l NAN l S TER I NAN M A l lışma odaları bulunacaktır. reli• 
du .. u muhakkc.ktır. Bu binada ():l tane yüriiyen nı~ 

'111 L . l' cektıt• nfohHCin Birgen ven ile 90 tane asansör ışı) e 



Suriye ile Irak arasında 
hir mukavele imzalan ı 
Irakta, Türkiyeye karşı sanıinıi ve derin 

dostluk hisleri beslenmektedir 

r 
Türk - Iran 
Dostluğu 

k P~ris, 24 {A.A.) - Fransız Suriye miştir. 

Atatürkle, Majeste Şah 
Pehlevi arasında 

telgraflar teati edildi 
11 Otnıseri ile Suriye ve Irak Hariciye Dr. Naciülasıl, matbuatn beyanatta 

1 azırları bugün Şamda iki memleket bulunarak Suriyede terakki eserleri Ankara, 24 (A.A.) - Tahranda 
~~s~n~a iş komşuluk münasebatının görmekle bahtiyar olduğunu bildirmiş Türkiye ile İran ara'iında muhtelif 
Ilı sısını istihdaf eden ve bir çok hudut tir. Nazır bugün Şaımdan ayrılarak Bey muahede ve mukavelenamelerin im
ıa~seJelerini halleden bfr mukavele im ı uta, oradan da Ankaraya gidecektir. zası müpasebetile, Majeste Rıza Şah 

aınışlardır. Üç taraflı misak, bu seyahat esnasın Pehlevi ile Reisicumhur Atatürk ara-
e~arn'. 24 (A.A.) - Yüksek komiser, da değil, fakat yakında imza edilecek- sında aşağıdaki telgr-dflar teati olun-
l>r elkı ~~şam Irak Harıciye Nazırı tir. muştur: 
ik: .Nacıulasl'ı kabul etmiş sonra her Misaklar akdetmek suretiyle sulhü i- Ekselans Kamal Atatiirk 
ı~ 1~1 

<le Suriye Hariciye Na~ırının şeref dame etmek isteyen Irak, Türkiye hak- Türkiye Reisicumhuru 
trırıne Verdiği bir ziyafette hazır bulun kında samimi ve derin dostluk hisleri Ankara 
tıu~Şlardır. Suriye Harıciye Nazırı, bir beslemekte ve Türkiye - Suriye müna- Memleketlerimiz ara<>mda mevcut 
sııı.~k .sö~:leyerek Surıye ~le Irak ara- sebetlerinde de ayni hislerın ha.kim o- dostluk bağlarını daha ziyade sıklaş-

akı görüş birliğinı ~ebarüz ettir - lacağını ümit etmektedir. tırmaya yarayacak olan muhtelü mu-
-----------.. • · ahede ve mukavelenamelerin imzası, 

Gaıatarag lzmirde JAmerikada 1 Ekselansınızın şahsi saadeti ile Tür-
8 2 kiyenin refahı hakkındaki samimi te-

- uaııp Mı.iyon talebe harbı· mennilerimi bildirmeye vesne teşkil 
in" <Baştarafı 1 inci sayfada) eylemiştir. 
l'tı~cssif bir spor hadisesile neticelen- p t t • Rıza Şah Pehlevi 
1\ ''tir. Oyun iki - üç Galatasaray lehı- rO eS 0 ef fi Majeste Emperyaı Rıza Şah Pclı-
A~ bitmiştir. Hakem lstanbulsporlu Nevyork, 24 (A.A.) _ 1, 100 Ame- levi - Tahran -
ti nan oyunu çok fena idı:ıre etmiş- rikan Üniversite ve tali mekteplerine Memleketlerimiz arasıncia bu dere-

r. mensup bir milyon talebe dün harbi ce mes'ut bir surette mevcut sıkı ı·a-
"'u Zaman zaman oyun sertlenmiş, o- protesto etmek için birkaç saat mektep bıtaları daha ziyade kuvvetlendire -
~ ncul b leri terketmiştir. cek olan muhtelif muahede ve muka-
ba k ar irbirine girerek futboldan Bu münasebetle vapıian nümayişler- ve.~enamel~rin payitahtınız,la imzası 
,, ş a türlü bir oyun oynanırııştır. 0- • rnunascbetıle M · t · · b·1..:ı· k 
ıUnu d de söz alan hatipler Mıısoliniye ve • nJes enızın ı uınne 
.. tı evamınca tamamen hakim oy lutfunda bulunduk! t ·1 
·•ıya Frankoya hücum ede•·ek Valencia hü- . arı emennı er -
l'tı . n Ve Galatasaray kalesinden ayrıl- kiımetini alkışlamışlarci·r. den pek .. zıyade müteh:ıssis oldum. 

'Yan D w h k · d'W• b H gu h 

ha kfsaytten üçüncü golü yiyince sa- tine para temin etmek iı;:n teberrüat- ~·etler ~lacagınd~n emın clcırak Ma. -
tit oganspor a emın ver ıgı a Talebeden birçoğu V<ı.lenc!a hükume 1 er n v_,e er (ırs:ıUan yeni kuv-

h arışmış, yan hakemleri ve bütün ta bulunmuştur. Jestele~ıne~ ~ahsı sadetleri ile asil 1-
a}Jc Üru·· ·· l'" f t Jd ~ d .. · · · .... -M. · · · · · · · · · · ran mılletmın refahı hakkındaki en 

18 :ır ncu go un o say o ugun a k ld İlk . . · • 
tar etmiştir. ı 1ı. devre berabere bıttı. samımı temennilerimi yollamaya mü-

1-iak kinci devre tamamen zevksiz sert caseret eder ve sarsıimaz dostlugu~ -"'u em ofsaydi kabul etmiyerek o-
ı n d devam etmiştir .. Hakem of.saytleri he- mun teminatının kabulünü rica eyle 
L a evam etmek isteyince yan ha - · 
~Ctrıl men hiç görmüyor, bir tarafa verilme- rım. 
hak eri sahadan çekilmişlerdir. Halk si gereken ceza diğer tarafa veriliyor- Atatürk 
.. d em aleyhine uzun müddet devam 1 T h d · ( 
" en du. kinci devrenin 2!) uncu dakika- a ran 8 zıya et 
~İtin Protesto ıslıkları çalmıştır. Oyun sında Haşim Galatasarayın ikinci go- Tahran, H - Haric'ye Nazın Bay 
~b ce halk protestolar yapmıştır .. lünü atmış, Hakkı buna :m pastan gü- Sami, dün Türkiye delege heyeti reisi 
t ıta tedbir aldıgwı irin daha mt'iessif Bay Cemal Hüsnü şerefine büyük bir 
llİt h" . :ı zcl bir golle mukabele etmiştir. :~8 in-adısenin önü alınmıştır. f ziyafet vermiştir. Ziyafetinde Başve-

B ci dakikada oyun zmirin kat'i hakimi kil, nazırların ekserisi, kor diploma .. 
tu . eşi yirmi geçe Galatasarayın hü- yetile devam ederken üç Galatasaray tik hazır bulunmuşla .. dır 
liJctnılc oyuna başlanmıştır. ikinci da- muhacimi ofsaytten kaptıkları topu * 
1crı a~a korner olmuş ve avutla netice- fzmirin boş kalesine atarak galibiyeti Ankara, 24 - Türk:ye ile İran a-
ltıj ~ıştir. Bundan sonra lzmir güzel temin etmişlerdir. I rasında akdolunan son muahede ve 
•ı h~t Yapıyor. Galatasaray müdafaa- Hadiseye sebep olan gol budur. mukaveleler dolayısiyle Başvekil İs
~rı 1 .h~ssa yan hafları aksıyor, bun - fzmir takımı evvela sahayı terketmek met İnönü ile İran Başvekili ve Dahi
l'l~hl ıstıfadeyi bilen lzmir takımı ce- istemiş, ikza üzerine vazgeçmiştir. !iye Bakanı arasında telgraflar teati 
bit ttd~n akıyor. Soldan inkişaf eden Doğanspor kaptanı: «Galatasaraylıla.- .. o_ı_u_n_m_u_ş,_t_u_r. _________ ...,ı 
~~ ~ll"ıır hücumu penaltı ile neticelen- rın kabahati yoktur. :l cü gol ofsaytti. Titu••tesko 
~c a~ de uzakta olan hakem bunu gör- Hakemin kasti hareketi bizi mağlubi-

l'l'lıştir. 'C' z · t t . yete sürükledi)) demiştir. r aa ıye e geç l 
au~~n ~eşinci dakikada Galatasarayın Hakemin vaziyeti 
'•ınc hır hücumu Doğanspor müdafa- Anadolu ajansının bir notu: Ansızın Parise gelen eski 
laca dayandı. Necdet güzel bir vuruş- İstihbaratımıza nazaran maç esna- B BI 1 .. .. 
ıt,. alatasarayın ı'lk trolünü uaptı. Ga- d k d' · k nazır • um a goruştü 
i.:saray müdafaası ~ert oy~uyor, ha- sın a en ısıne arşı bazı hareketler- Paris, 24 (A.A.) - İyi malumat a-
"·•ı 8 de bulunulmuş olduğu için Adnan ya- lan mahafilde soylenildiğine göre, es-

hc) ert oyuna müsaade ettiği için rmki oyunu idare etmekten istinkaf ki Romanya Hariciye Nazırı Titulesko 
~ad lYunu devam ediyor. 3.) ci daki- etmiştir. Spor Kurumunca bu maç için ansızın Parise gelmiş ·;f>, Romanya el
tlırı :u~~i.r1in soldan güzel inişi Hakkı- Harpiyeden B. Niyazinin hakem gös- çHij'i memurları tarafından karşılan _ 
~ ı e Galatasaray ağlarına ta- terilmesi muhtemeldir. mıştır. Titülesko öğle yem{'ğini Blum-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\~~ la birl~te yem~ vey~ek~ Haricive 

''Son Posta,, nrn müsabakası : 14 (azırı~~~b::zırş:1h;;ştur· 
"- Bu resim parçaları kimlere ait? - ekmeks:z kaldı 
r---__ -
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~~ " : H ~ıncnıa ıııo'atkiirı Hardi 

l ~tıp 
encf:li ,0 sta okur ucuları arasında eğ-
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lı lıı B .. 
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ıa ı ı·e . 
::.ırn ıerı ne:ı:rediyoruz: 

Musabakamız 40 gün sürecektir. 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Londra 24 (Hususi) - Madridin 
müdafaa komitsei ismi altırıda çalışan 
hey'et dağılmış ve yerine, Madrid be
lediyesi tarafından seçilen 18 kişilik 
yeni bir hey'et teşekkül etmiştir. 

Bu yeni hey'et payitahtın bütün i
dari işlerini tedvir edecek, general Mi
aha ise askeri işlerin amir ve kuman

' danı sıfatile faaliyetine devam edecek
tir . 

Bilbao 2-l (A.A.) - 1 lavas ajan
sının muhabirinden: 

Dün ilk defa olarak Bilbao, ek
meksiz kalmıştır. Bununla beraber bi
ri 4.000 ton arpa yüklü olan :-ı f ngiliz 
gemisinin getireceği erzak, vaziyetin 
sür'atle düzelmesine yardım edecek • 
tir. 

t Mayıı Bahar Bayramı günü göğüs

lerinizi Türk Maarif Cemiyeti rozetle

rile ıüıleyiniz. 

Sayfa 3 

Hatay müzakereleri müsait 
girdi b·r safhaya 

Fransız H~riciye nazın cenup hudutlarındaki şakavet 
ha~iseleri hakkında tedbirler a~ınacağını temin etti 
Cenevre 24 (Hususi) - Hatay ana rahhaslarının da iştıra .üle ana yasayı 

ynsasını tanzim etmek ıçin toplanan hazırlıyacaktır. 

loomitcler vazifelerine devam etmek - Hatay davasının bu suretle sürünce • 
tedirler. Üç günden beri yapılan içti - metle kalması artık mevzuu bahs değil· 
)nalardn, ana yasaya verilecek şeklin dir. Nitekım Fransız har:ciye nazırı IBay 
tesbitile meşgul olunffiuştur. Deföos Paris elçimiz Suat Davazı da 

Maddeler üzerinde müzakereye he • ka:bul ederek, kendisile Sancak mese -
.:ıüz girişilmiş .değildir. lesi ve cenup hudutlarındaki tahrikat 

Bugün yapılan üç saatlik bir toplan- meseleleri hakkında uzun boylu ko -
nuşmuştur. 

tıyı müteakip esaslar teshit edilmiş ve Fransız hariciye nazırı, şakavet hfı-
ana yasanın maddeler halinde teSbiti diseleri hnkkında cfddi tedbirler alına· 
bir komiteye havale edilmiştir. cağını söylediği gibi, iş(n sürüncemede 

Bu komite İngiliz murcıhhasının baş- kalmıyacağı hakkında da teminat ver
kanlığı altında Türkiye ve Fransız mu- miştir. ;··v __ e_n_e_d-ik_m_ü_la-"'katınııı Sur iy ede ayrılma 
Faaliyetleri arttı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
den soğumuş olan Suriye halkına bir 

1 
mikdar şevk vermek ve muhalif parti
lerin faaliyetine engel olmıya çalış -
maktır. Çünkü Suriyedeki muhalefet, 
Vatani partisini ortadan kaldııımak için 
onun muvaffakıyetsizligini b:r silah o

' larak kullanmaktadır. 
1 

Usbetül Amelfıl kavmı \'e kitlei müt
tehideciler Vataniler aleyh;r.e halk ara 

sında tahrikat yapmaktc:dırlar. Yalan 
1 neşriyat ile bunların hareketlerini ön-
lemek gayesi takip olunmaktadır. 

Elcezirede karışıklıklar 
Şam, 23 (Hususi) E~cezire mmtaka

sındaki karışıklıklar nann dikkati cel 
bedecek mahiyet alma!{tadır. Bu hare
ketleri hükumet ve Frans?z manda me 
murları ciddiyet ve dikkatle takip et
mektedirler. Bilhassa c. '-'iretleri kendi .. 
lerine müzahir sanan Fransız ve Suri-
ye Vatanileri sukutu hayale uğramış
iardır. 

Petrol 
Fransız manda memurları için Dir

zor mıntakasının ekonomik cepheden 
de çok ehemmiyeti vardır. Çünkü Şam 
Trablusunda nihayet lıulan petrol bo
rularından mühim bir kısmı yüzlerce 
kilometre uzunluğundaki Dirzor mın
takasından geçmektedir. Kont de Mar
tel ile kumandan Jakoral Jrak seyahati 
ile bu mesele arasında münasebetler 
bulanlar çoktur. 

Ayrılma faaliyeti 
Halep, 2 3 (Hususi) - · Suıiyenin El

cezire mmtakasında gün geçtikçe aY -
rılma faaliyeti daha esaslı tezahürlere 
vesile vermektedir. 
Şam, 23 (Hususi) - Paristen dönen 

Baş ve Dahiliye vezir~eri acele olarak 
Cebelidürüz meselesini halletmeğe 
çalışmaktadırlar. Bu m.-ksatla Cebeli
dürüz murahhaslarile mtlzakere başla
mış, hükumet Dürzi talebini kabule 
mecbur olmuştur. Dürzilerin talebi 
muhtariyettir. Vataniler bu talebin iki 

Neticesi endişe 
Uyandıraı 

(Baştarafı t inci sayfada) 
Musolini - Şuşnig mülakatından, hiç 

beklenmediği halde çıkan bu netice, halen 
Cenubi İtalyada bulunan General Gö
ring·in faaliyetine atfedilmektedir. 

Filhakika, Romadan akseden şayialara 
göre ayın 22 inde İtalyan payıtahtına mu
vasalat eden Gen. Göring, gizlice Musoli
rıiye mülaki olmuş ve Almanyaııın Vene
<lik görüşmelerinden beklediği bütün ne· 
ticeleri Duçeye anlatmıştır. 

Bu şekilde, Alman noktai nazarına 

tamamen muttali olan Musolini, Şuııniği 

iknaya azami gayret sarfetmiş ve neticede 
muvaffak olmuştur. 

Şuınig'in beyanata 
Londra 24 (Hususi) - Avusturyalı 

Nazilerin tekrar siyasi faaliyete geçeceğine 
dair Journal d'İtaliada çıhn haberler hak
kında beyanatta bulunan Şuşnig, demiştir 
IU: 

- «Venedikte neşredilen resmi tebliğ 
sarihtir. Bazı mahdut sayılı Nazilerin Va
tanperverler cephesine kabul edileceği doi 
ru olmakla beraber, bunların kabineye a
lınıı.cağı haberi mevsimsizdir. Journal d'İ
taliada İntişar eden Gaydanın haberi, hak~ 
kate tevafuk etmemektedir. 

Avusturyanın istiklali kat'iyen mevzuu 
bahsolamaz. ıı 

Journal d·ltalianın dünkü sayısı Viya
nada toplattırılmıştır. 

Roma, 24 - Venedik tebliği hakkın 
da tefsirlerde bulunan Popolo d'İtalif 
gazetesi, şöy1e yazmakt2dır: 
Görünüşe göre, yakmd:ı Nazi ela • 

mantarı Avusturyada iktidar mevkiine 
gelerek vatanperverler cephesi ricali 
ile .birlikte çalışmağa dc.vet edilecekler 
dir. 

Bu hadise, dahilde bir Ensch1uss ma 
hiyetinde değildir. 

;i;;;ıi~i··;;;~lı;·;;·~~·;;;·~k~·;w~ .. ri~;··~lın-rş 
lerse de Dürziler taleplerinde musir
dirler. 

!-SABAHTAN SA BAHA: 

.. Yaşamak dersi 
Çocuk bayramı vesilesile analara, babalara etek etek nasıhat verildi. 

Bol bol tavsiyeler yapı1dı. Bilntiy en analar ve babalar öğrendiler ki vı· 
zır vızır çocuk yetiştirmek marıife t değildır. Maksat demir gibi sent ve 
şeytan gibi akıllı çocuk yetiştirmektir. 

Gerçi bunu söylemek ağız dolusu nasihat etmek kolaydır. Herşcyde böy 
le değil midir zaten: Fakat çocuk meselesinde mes'ulivetı Ü7.erine alan .. 
ların affedilmiyecek bir tarafları vardır. Mükcill1l1€1 wço~uk yıetiştirem'i· 
yecek olan baba oımaz. 

Bu sade, fakat ehemmiyetli noktayı J.,."'3vradı'ktan sonra mesele yoktur. 
Kadınla erkek ana ve baba olmazdan evvel çocuğun gaıpten gelen bir 
ilal mahlUk olmayıp mes'uliyeti ağır bir müşterek eser olduğunu ka· 
ibul etmelidirler. Ve memleket mütefekkirleri bilhassa şu noktada ısru 
etme!' dirler ki me~gul olunması Hl zım gelen çocuk değil, amı ve babadır. 
Analaı a ve babalar'l telkin edi!ec ek fikir ~udur: Çocuk tesadüflerin ve 
hi13rntin bir eseri rleğıl, ana ve babanın büti.in mes'uliyetinı Üzerlerine 
alarak hayata attıkları bir insandır. 

Bugünün insanı icın yalnız hava, su ve ekmeğin kafi bir gıcia olmadı
ğını ve mükemmc.ı. bir insan ola bilmek için maddi ve manevi bir çok 
gıdalara ihtiyaç olduğunu kabul eden dişi ve erkek hayat2 verecekleri 
çocuğun bu ıhtiyaçı:umı da temin etmediJderl takdirde haba ve ana ol
maktan uzak kalmayı b'lmeUdirleı. 

itiraf edelim ki bugünün çocuk lan bünyece çelimsiz, k-ıfaca fakir ve 
cemiyet terbiyesince zayıftırlar. Çünkü on!arı yetiştiren ana ve babalaı 
çocuğun mes'uliye••ni idrak etmeden ana ve baba o!mu~lar ve çocukla· 
rının maddi, manevi ihtiyaçlarını bilerek, bilmiyerek ihmnl etmişlerdir. 

Bahçesine diktiğı bir fidana karşı öile bazı terbiyevi \'e gıdai vazife 
!erle mükellef olan inı-:an için çocuğun büyük bir mes'uliyet olduğum. 
ıkim inkar edebilir? Her cemiy~ti n kanunu insan öldüreni tecziye eder. 
Fakat cemiyete haylaz, mariz ve sakat çocuk veren analar ve babalarm 
hareketini fıdi cinayet vak'alarm dan nasıl ayırabiliriz? 

Bürhan Cahit 



1 Yeni orman 
mütehassısı geliyor 

Büyükderedeki Orman Fakültesin
de Amenajman, Silvikültür, muhafa
za, hasılat ve hesabat enstitüleri için 

!büyük bir bina yapılmaktadır. Bu bi
nada önümüzdeki ders senesinden iti

Nisan 25 
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2Linç kanunu 
Fransızca sözlU nefis bir taheaar, ea, r o lle r de 

SiL V1A SİDNEY - SPENCER TRA CY 
S een•ler 

1 
SARAY ENTRiKALARI : 11 - 2,20 - 6,10 ve 10 da 
LiNÇ KANUNU : 4,15 ve 8,15 te 

BugUn 11 matinesınde yal mı. S ARAY ENTRIKALARI 
---·- ----··--··--·-baren tedrisata başlanacaktır. 

O ··h d. ı·~ o · ı Bugu··n M ı· L L "ı sı· neltM··ada • . rman mu en ıs ıl§'• rman ış et-~~~-.. 1 IJ" , 

:~~~;i~:i:;::;~:::t :::~: K RBAu senl enin ikEi mGuaz.zalnı, EsnperrNuını 1.Li,r..ıdno R 
Vegelini'yi Almanyadan orman müte
hassııı olarak celbetmeğe karar ver • 
miştir. Profesör mayısın ilk haftasın- Artistleri : A merıkanın en meşhur tenoru K ARL BRISSON 
da gelecek Ankarada Ziraat Enstitü- ve en gnzel primadonnası MA R Y ELISE 

Eminönfl çocuk uirgcme kurumunun himayesinde etlenen milli miniler 
sün de çalışmaya başlayacaktır. Bila . SelAlıaddlal Eyyabl ve Ehlisalip mubarebelerl 
hare tcşrinievvelden itibaren de Bü - Yenilmek bilmeyen Ttlrkltlğün tarihte en şanlı snyfıtlnrından 

Çocuk bayramının 

ikinci eünü çok güzel 

bir hav~ içinde geç • 

mi~tir. Havanın müsa

it oluşu yüzünden ço· 

cul:Jar rahat rahat ce· 

z.ebilmişlerdiı. Yapı -

lan eğlence ve mÜS&· 

mcrelcr çok n~· eli 

geçmiştir. İstanbul ta

rafındaki çocuklar sa· 

at 14 de Turen tiyat· 

rosunda tertip edilen 

müsamerede bulun -
muşlardır. Her emt· 
den seçilen bu çocuk· 
lar tiyatroda ıcç vak
te kadar cğlcnmij. sah 

yükderedeki orman melı.tebinde ders lıaveteo : Bnynk şaırimiz Abdülhak Hamid'in cenaze nıerasımi bUtnn 
taf silatile gösterilmek Ledir. 

nede bizzat temsiller 
vermişler, şarkılar aöy Küçükpazar çocuk esirgeme kurumunun himayesinde 
lcmişlerdir. bayram yapan mini yavrular 

Saat IS de Taksim bahçesinde çocuk-, Eminönü ve Küçükpazar Çocuk Esir· 
lar şerefine bir garden parti vcril~r. geme Kurumları da muhitJcrindcki yoksul 
Çocuklar tuafından manzumeler inşad e- y vrulaun bayramlannı zena:in ve v111lık.b 
dilmi~ ıark1lar söylenmiştir. arkadaşları ıibi şen Ye neı' eli geçirmeleri 

Kartal kazasında da mektepliler dün için bunları tepeden brnağa i?iydircrelc ve 
parlak bir gün gcçinniflerclir. Merkez m~k hediyeler veretek aevindinnişlerdir. 

tebinde verilen müsamerede ebeveyn ve Bu yıl her tarafta çocuklaTa büyük bir 
çocuklar hazır bulunmuştur. alaka gösterilmiş. bütün çocuklar sevindi-

Bakırköyündc. F atihtc ve diier kaza- rilmiştir. 

]arda çocuklar toplu olarak. mekteplerin- Balıkesir (Hususi) - Çoculc bayramı 
de eğlenceler tertip etmişler, kendilerine burada fevkalade bir surette kutlulıı.nmış. 
tahsis edilen ainemalaıa giderek. filmlCT tır. Havanın yağmurlu olmasına rağmen 

alacaktır. 

Poliste: 
Görünmez kaza 

Paşahahçede tuğla fabrikasında de· 
mirci Mustafa fabrikanın dekovil hat
tını tamir ederken çekicinden bir par
ça demir koparak karnına saplanmış -
br .. Yaralı derhal hastaneye gönderil
miştir. 

Şüpheli ölüm 
Yarırnhan'da oturan Kumkaleli 

leblebici Hüsnü Zindankapıdan geçer 
ken ansızın yere düşerek ölmüştür. 
Hüsnünün cesedi belediye doktoru ta
rafından muayene edilmiş ve ölüm 
şüpheli görülerek ce!cdinin Morga nak 
line lüzum gösterilmiştir. 

Bir asansör kazası 
Yıldız otelinde oturan ve Üsküdar

da Şemsipaşa tütün deposunda maran
gozluk eden F ahrettin dün depoda a
sansörün işlemesine mahsus yere başı
nı uzatnrak aşağıdan bir arkadnşına 
seslenirken yukarıdan aşağıya inen a
sansör Fahrettinin başına çarpmış ve 
yaralamıştır. F ah rettin derhal Hay -
clarpaşa hastanesine sevkedilmiştir. 

Toplantılar : 
seyretmişlerdir. Cumhuriyet meydans ve caddeler insan kıı Verem mücadele cemiyeti yıllık 

Dün saat 15 de Altay vapuılarından labalığını alamıyacak hale gelmi,tir. Öğle- kongresini yaptı 
biri Beyoğlu mıntakası mektepleri talebe- den sonra çocuk. kongresi toplanm•ctır. Ca .,. Verem Mücadele CemJyetının yıllık toplan 
]erinden bir le.ısınım alarak Boğaza kadar zi okulundan bir çocuğun başkanlığında tısı dün yapılmıştır. CCmlyU meı·kezlnin yıl-
götürüp gezclirmi tir. Vapurda bando muh büyüklere telgraflar çekilmi~ir. Gece Ga- lık masrafı 3196.90 varlda~ı 839.03 liradır. 
telif havalar çalmıştır. zi ilk okulunda bir müsamere verilmi" kü· Erenköy sanatoryomunun bir Yıllık geliri 

B .. Aıın 1 s· ı·~· D w l L '-ı··b- ··1c hi . . ı· 'y o 1 ... 32834.40 lira. gideri 32700.64 liradan lbarct-
ugun e er ır ıgı agcı ııro. ., u un· çu şe t ısım ı pı es ynanı mıftı!'. tir. Merkezin 1937 bütçesi de gelir! 7701 lira 

de saat 15 de bir balo verecektir. Baloda Çocuk balosu da yapılmıştır. Pazar gii- olarak kabul edHmiştJr. 
ııüıbüz çoculc. müsabakası yapıl.cak, ço - nü gürbüz çocuk, ıiir, söz ve ses mü.saba~ ı Bir sene içinde Eyüp dispanserinde 327 er-
culdara muhtelif hediyeler verilecektir. kalan yapılacaktır. kek, 501 kadın ki cem'an yelr.ın 828 kişi te-

---------·• · .'lavl edilmiştir. İdare heyeti )enllenmesl ge-
U l • f b •ı t 'it 6. l • • lecet sene o!ııcağındıın vnJmz 6lhhiye mü-
fl Q lÇ e f e lV.l uame e vergt Sl fcttlşl Bürhanettfnle, eczacı Ntclp Serden-
;; geçttntn mürakıpliğe seçilmesi ilt> iktifa o-

v Cre f /er İ Gümrük resmine !unmuş. kongreye n1hayet Vttllm~lr. 
Gümrük komisyonculan kongresi 

indiriliyor Zammedilecek Türıc Gümriit K!:f!ncuıaı Birliği ıcon-
Belediyc son günlerde Haliç ıdare· Muamele vergisinin knldırılarak cresi dün toplanacaktı. Ek.-renyet hasıl ol • 

sinde mühim bir meseleye daha temaıı gümrüklere bir miktar zam vapılması 1 madlğından kongre 30 nisan cuma günü sa-
. . . . . , · at 17,30 a bırakılmıştır. 

Suriye meclisi Sancak 
• • •• • 
ıçın numayış yaptı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ye ve Hariciye Nazırı olan Cahiri :Be1 
bir sesle bu nutku okudu. Nutuk rnuh· cevap verdi. .. 
telif meselelerden bahsediyordu. Baş· cHükfımel, Sancak meselesi için n1l1 

ta, çoktan beri beklenen wnumi af me· nasip bir hal sureti bulmak hususu~· 
selesi vardL Alkışlarla karşıla • da her gayreti sarfetmektedir. Tür1'1' 
nan bu aftan sonra hüklımet, Dür.ıü ye ile olan münasebetlerimiz gayet doS 
meselesi üzerinde kısacr:ı birkaç keli· tanedir. Kendisine karsı birtakım biS' 
me söyledi ve Suriyenm dahili işlerine lerle bağlı olduğumuz· bu memlekete 
ait muhtelif meseleleri göz.den geçir • daima bir hürmet ve itibar gösleriYO: 
dikten sonra Sancak roEselesine geldi. ruz. Sancak davası için bir hal çare5~ 
Hükumetin nutkunda en ınühim faslı, bulunması gecikmiyecektir. Bu sözlet1 
Sancak meselesini teşkil etmekte idi. herlıangi bir korku ve~·a bir zaaf j~ 
Meselenin muhtasar bir tarihçesini ya· söylemiyorum. Aldığımız vaziyeti d31' 

pan nutkun sonunda hükumet, hülasa· ma muhafaza edeceğiz.» 
ten §'Unlan söyldi: Nazır, sözlerini Fransa hükumetin.e 

cCenevrede yapılan ilk içtima neti· karşı teşekkürlerini beyan etmekle bı· 
ccsinde M. Sander'in raporu Tür'kiye tirdi. 
iddialan lehinde lüzumundan fazla mü Görülüyor ki, hakikaten bu cels~ 
sait bir takım kararları ihtiva ~ttiği için Sancak etrafında bir nitmayiş ceıseSl 
hükumetimiz Faris ve Cenevreye bir olmuştur. Hükfunetin söylediği sözl~· 
heyet izamına karar vermiştir. Bu he· hariçte gayet nikbinliık iJe tefsir edilı' 
yet, oralara giderek muhtelif temaslar yor. Bazı Fransız gazetelerinde çıkJ111ş 
yapmış ve haksızlıkların fadil ve tashi havadislere istinaden V3tanL. proP8 
hini istemiştir. Heyet elde ettiği neti· gandacılan, Türkiyenin İtalya ve \'U' 
celerden dolayı memnun olarak avdet goslavya dostluk nümayişlerinden soJl 
etmiştir. Ümit ediyoruz ki cereyan et· ra Fransanın da İskenderun meseıesifl' 
mekte olan müzakereler esnasında bu de siyasetini değiştireceğini idd·a et ; 
haksızlıklar tashih edi!ecektir.• mekte ve sevinç gösterrnekiedirJPr. 
Hükfımetin bu sözlerı Meclis tarafın-

dan alkışlarla telfıkki edildi. Bu suret· /zmir Türhiy enin 
le Suriye Parlamentosunun açılışı, İs· Sivil ha va 
kenderun meselesi hakkında bir nüma Merkezi olu_ıror 
yiş şeklini almıştır. Hiikıimetin açma .. 
nutkunda, Türkiye hakkında gayet dos (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tane - daha doğrusu müraiyane! - bir Münakasası bugünlerde yapılaca1' 
hayli söz vardı. Nutuk okunup bittik- ve klüp ~l:38 senesi ilkbaharında ta ." 
ten sonra nöbet, hükumf>tP. tevcih edi:l· mamlanmış olacaktır. Paraşüt kule51

' 

miş olan istiza:hlara geldi. Bunların Aero klübü için ayrılan sahanın tafll 
hepsi de Sancak mese1esine dairdi. Na· yanındadır. Paraşüt kulesi a.ğustosoıı 
iplerin - mebusların - hemen ekserisi ilk günü tamamlanacak ve fuarın aÇI' 
Türltiyenin Suriyeye karşı olan tavru lı~ günü Başvekil tarafından merasitıı' 
hareketinden dolayı !;Ll{ayefü sözler le açılacaktır. 
söylediler. Bazıları ~ikayette ileri gidi· 1 1 ısı' - zmir Türklcusu talebeleri te 
yorlardı. Istizahçı naip!ere göre Anka· • ·Je" 
ra muahedesi Türklere kafi derecede muzda açılacak lnönü kampına gı 

etmış ve bu suretle Hahç ıdaresının hakkındaki cereyan kuvvetlenmiş ve 
ya}~ız masrafları koruyan bir te~ekkül f bu hususu tetkik etmek üzere Maliye - ···---· · · ' ' ' • ' · · ' --·- ·- ·-·-- emniyet vermiş olduğu için bundan 

d ı Y • • t =ı fazlasını istemek Surıycye karşı olan 
oğ.i ayni zamanda kar eden bir mü- Vekaleti müfettişleri şehrimize gel - eI!I neşrıya dostluğa muhalif bir hareket olunnwı! 

rck "C» brövesi alacaklardır. 
G eçen sene <tC» brövesi alan fı: -.. r• 

mirli gençler ise Etimesuf ta ki motJ 
esscse haline getirilmesini kararlaştır- mişferdir. 

t M 1 dh l Atala _ Kene _ Hilmi Kitnbevfnln neş- Nihayet söz sırası, Sancağın naipleri· 
mış ır. uame e vergisi i a attan sene· ne g"'" -'ı·. Ne sure"'le .. ·nıı·hap edim'i-: 

B 
k 1 H 1 retmeye b:ı~lndığı klisilı: $arb eserleri sert- <=!LO ~· ~ 

u ma sata a İç vap urlarma hi· de 12 milyon, dahili t'anayiden j mil· ı;inden, Şatobıiyanın Atala - Rcne'si de R. oldukları herkesçe rnalüm bulunan bu 
let ücretlerinde büyük ten7ilat yapı· yon lira tutmaktadır. Bu vergi doğru· Rıfkı tarafından türkçeye çevrılmlş ve bn - zatlar, muhteviyatı şundan ibaret olan 
1acaktır. Bundan başka Keresteciler- dan doğruya gümrüklere irca ediierek sılmıştır. Renkli bir kapak içıuae iki yüz kü- müşterek bir beyannarr.e okudular: 

ı E ·· d · 1 b·· l ı ı k l · ~ 1 sur sayfayı ihtiva eden bu r.scr •. •Hırlst.ıya.n. 
e - yup arasın a ı~. eyen oto us erP. a ınaca o ursa, vergı kaç;- '·çılıgının l'[{ın dehası. ismini alan :nuharrlrin edebi «Sancağın Arap, Ermeni ve Türk o· 
nazaran vapurlar Eyube daha geç git· tda önü alınmış olacaktır. Çünkü ham hüviyeti hakkında esaslı bir fiklı verebilecek lan ahalisi, Suriyenin Sancak üzerinde 
tiği için halkın büyük bir ekseriyeti madde halinde giren bazı maddelerin ı m~hivett.edlr. ki hak ve menfaatlerinin muhafazası 

.. . . . k . H r . ÖğreoRlek :.ce\"ki - cBilgt Kltabhanesla adı v b h s . h d ı "nd otobuslerı tercıh etme tedır. alkın ma~ul halıne konulduğu tamamile n.ltında Hilmi Kitabevınlıı neşre başladığı c u sa anın urıye u ut arı içı e 
vapurlara rağbetini celbetmek ıçın takıp edilemediğinden verg! noksan a- r lk"incl eserdir. Muharriri Ziya Emlro~lu'dur. bırakılma')! hususunda MHletler Cemi· 
Köprü ile Eyüp arasında doğru posta- lınmaktadır. Faydalı bir ltitabtır. yetine karşı itimatlarını iz.bar ederler. 
la.r tesis edilecek bu suretle seyahat M . r . h Yeni Adam - 173 üncü sayı.sı çıktı. Bn ıoa- Sancak ahalisi, şimdiye kadar yapın~ 

e sın va ısı şe r imizde yı ııe Hilmid anketiııe başlıyor. Bundan baş- oldukları şeylerden dolayı gerek Fran· 
müddeti 20 dakikaya indirilmiş olacak- Mersin Valisi Rüknettin Nusuhi oğ. tn İsmail Hakkının, H. Avn., H. Bozok, Ad- sa ve gerek S uriye hükumetlerine te-
tir. hı dün Ankaradan şehrimize gelmiq - nan Cemil'in yazılan •ardır. kk- 1 .. be ·ı T '" k" . d 

lü tayyare kurslarına devam eder 
spor brövesi alacaklardır J 

fzmirde bir de motörlü tayyare JYle C 
"kfl 

tehi açılması mevzuu hahstır. Tetkı 
yapılıyor. 

Den iz işleri : 
Kandirede görülen mayii 

imha ed idi }>it 
Evvelki gün Burgaz önünde 

0 
ıı 

mayn bulunduğu balıkçılar tarafıo 'i· 
limana haber verilmişti. Limanda" !ı
den imha müfrezesi bunu n !J'l8Y11 bit 
mayıp boş bir kovan olduğunu tt:

9 

Y Dua 1·ehlikesi - Mithat I'uncel ve Bahir 
1 
~~. ur erını ya~ ı e !.lr ıyenın e bu 

Belediye mevcut 8 vapurdan 6 sı- tir. Rüknettin Nuauhi Mers:n vilayeti- Hakkı tarafından yazılan bu küçük kitap gune kadar tuttugu yo~dan vazgeçece- etmiştir. 
nı esaslı surette tamir ettirmiştir. Bu ne ait işler ve yeni sene bütçesi hak - her vntandaşm ciğrenmesı Jhmı gelen m:ı - ğini ümit eylerler.• Kandırada görülen 

"f11b' 
mayn da 1 

tamir neticesinde vapurların mil itiba· kında Dahiliye Vekaletine izahat ver- lümat.ı havidir. Bu istizahlara ve bu beyanata Dahili ed:!.'Tliştir. 
r ile sür'atleri artmıştır . miştir. Kendisi yarın Mersine gidecek- ====:::=====~~.~.~===============~=======:::::.==========~ 

Ayrıca Sütlüce - Eyüp ve CibaH - tir:.-------· - ----- , B ugün T u R K sinemasında Büyük Rus iht.slali 
Kasımpa.şaarasındaherçeyreksaattetır. KR NSTAT BAHR.YEL• T k 
bir y~~ur .~ef.:r!~ri yapılaa\k bu suret- Bütün bu teşebbüsler için bir ko - 1 1 L E R ı· siıo··rz ı uç·· e 
le ~azı koprus? !a~ılıncayn b.dar iki misyon vücuda getirilmiştir. Kom1s • 
sahıl arasmdakı ntıbat temin edilmiş 

1 
yon tetkikatını bitirdikten srmra bir 

olacaktır. Bu seferlerde aynca yiizdc rapor hazırlayarak idareye verecek _ 
50 tenzilat yapılması kararinştırılmış-. tir. 

Kızıl ihtilali en dehşetli sahnele:i, korkunç hıtık.:..m deniz ve kara muharebeleri tüyler ürperten '-4lll- r::m1111a:::1_______ vak'alar. Matineler 11 den itibaren. 



25 Nisan 

Sürmenede bir elektrik 
fabrikası 

Trabzon (Hususi} - Sürmene ka
zası Yanbolu adındaki dere üstüne ku-
tulan çökük bir köprü ile Yomra ka -
~sından ayrılıyor. Köprünün biraz 
:derisinde Sam?yer adında bir yalı 
:mevcut. 

Yalılar köylülerin denizle irtibabnı 
tcınin eden birer kordon demekti.r. Her 
biri üç dört dükkanla bir kaç kayık da
tnından ıbarettir. Köylü satacağını bu
ladan şehre yollar; şehirden alacağını 
da, denizden yiyeceğini de küçücük 

1 

kayıkları ile burada karaya çıka:-ır. Bu' 
l"'aziyette her yalının küçük bir hinter-1 
b~dı, bir dcaç köyünde mahreci o1an 
ır Yalısı vardır. 

açılıyor 

b· Sahilde Kalecik köyü güzel evlerile 
ır rnermer parçası kadar temizdir. 

kaleciği geçtikten aonra eski kaza 
Berkezinin bulunduğu yer geliyor. 
urası şimdi Araklı adındaki çarfı ve 

~ahiyenin bir tnahaileııi halindedir. Sürmenede Zarlıa mesiresi 

SON POS'l'A.. 

Edirnelilerin 
Başbakana 
Hediyeleri 

Edirne (Hususi) - Başbakan is
met lnönünü Yugoslavya seyahatin • 
den getiren ekspres Edirne jstasyonu • 
na tam gece yarısı vasıl olmuştu. Baş· 
bakanı istasyonda toplanan halk, as· 
ker kıt' aları ve yeni kıyafetlerile .sıra
lanan köy eğitmenleri kursundaki ça· 
vuşlar, umumi müfettişlik, ve vilayet 
erkan ve mensupları karşıladılar. 

Çavuş eğitmenlerinin yeni ve te· 
miz kıyafetleri ile arzettikleri manzara 
Başbakanın takdir ve iltifatJ.,.rım mu· 
cip oldu. Bayan Maide Dirik Başbaka
na şehir namına bir buket takdim etti.. 
Başbakana Umumi Müfettişlik namına 
da Edirnenin meşhur badem ezmesin
den takdim edildi. Yeni yapılan göç -
men evleri, göçmen köyleri T rakyada 
ki faaliyetten muhtelif manzaralar gös· 
teren bir albüm ile T rakyanın çeşitli 
ballarından bir kolleksiyon hediye e
dildi. Bugün Ankaraya vasıl olmuş 
bulunan sayın Başbakan coşkun teza
hüratla uğurlandı. 

lKü~U-k ·m·E·~~;keı ·h;be~ıeri 1 
uraya Konakönü diyorlar. Denize e· on dört bin ljradır. Bu bütçe ile üç yıl

n.Yce uzıyan bir burun üzerindedir. da on bin lira1ık inşaat yapabilmişler
ıraz .ilerde bu mahallenin çar.şısı var. dir. Belediye önümüzdeki yıl içinde 
Araklıyı müteakib bugünkü kaza kasabayı tenvİT için kömürle ic::liyeceit 

Jtıe k · l H r Çcrkeşte kaçak rakı yapan Mri yakalandı 
r ezı 0 an amurgan geliyor. Bu- bir elektrik fabrikası yaptırmıya karar Çerkeş <Hususi) - Bura.da bir rakı ima-

~an.ın da Araklı gibi bir çarşısı ve ma- vermit ve bunun için de yirmi bin li - ırı.truınesl meydana çıke.nlınıstır. Kaz:ımızdn 
.alleleri var. Sürmene faal bir alış ve- raya bır" Alman ~irketilc mutabık kal- yalnız bir müskirat b:ıyll vardır. Başka yer-

tış T den de müskirat tedariki m:im!tün olınadı-
Yeridir. En çok fındık çıkarıyor. Bir t K d v t' de Ofn ~"'dan bayiin de müştensl hemen hemen 

Yılda k d w fı d v "kd .. mış ır. azanın ogu sem ın • & ..... 
çı ar ıgı n ıgın mı arı uç d v k"" .k"" k"" I 1 nmış malflm demektir. Fakat ı;yıe kimselere rost-

Jtıilyon kiloyu buluyor. Fındıktan ma- ogru ' ume ume oy er sıra a - tanıyordu ki, kendilerinde sarhoşluk alalmi 
ada tereyaw f l d k tır. Bu sahilde Civra, Kastel, Kuşluca görülüyordu. Bu adamların içkiyi nereden 

gı, asu ya açı aru. k h d . . kl i 11 d Nihayet 
Ka"7anın k k" b" .. f ve Sargona köyleri, hal ı ep enızcı tedarik ettı er ne ak ernuyor u. 

'" se sen se ız m nu usu zabıta bu Jşln peşine takılmış ve Kerim oğlu 

t
\'.a:, ~alkı ziraatle uğraştığı gibi ekse- balrkcı insanfardır. Bundan ma~da Aliyi evinde rakı çekerken. yakalamıştır. Ali 
l.Sı tıcaret ve balıkcılık yapıyor. Sargona yalısında kayık ve sandal m - evinin altında bir imalathane kurmw;tun. 

Be Mütemadiyen rakı çıkarıırak gizlice sattığı 
ş bin beş yüz nüfusu olan kaza şaıı için tezgahlar .mevcuttur. Bugün anl!l.§ılmı.ştır. 

~erkezinde önümüzdeki ders yılında buradaki tezgahlarda üç yüz ton bü - Çerkcşte yerinde bir tedbir 
ır orta okul açılması karar altına alın- yüklüğünde sandallar yapılmakta - Çerkeş <Hususi> - Kaymakam Turgut 

ln Başkaya, zabıtaya verdlğl bir €mirle on se-
~r. Kazanın yılh.k belediye geliri dır.. ltlz yaşından küçük çocuklr.rın kahverele gir 

Kumkale bataklığı kurutuluyor 
melerlnl, kumar oynamalarm: şiddetle yasak 
etmiştir. 

Trabıonda bir meslekda., Öldü 
Trabzonda Halk gazetesi sahibl ve Parti 

Kaza Merkez heyeti üyesi Arif Barutcu öl -
müş, cenazesi merasimle kaldınlmıştlr. Bu 
mcslekdaşın ölü.mü Trabzonda derin blr te
esrur uyandırmıştır. Allah Talımct eylesin. 

Hatka meccaııen aşı kalem: verildi 
Tarsus mususn - Kaza dahlllnde mevc~t 

meyva ağaçlarının ıslfıluna bu yıl do.ha bu
yük bir önem verilmektedir. Bunun için bu 
sene Aydından 1000 tan'l lnclr. Blleclklen 
500 tane elma, armut ve ayva a§l kalemlcı1 
ve Antalyadan t50 adat bodur cinsi muz fi
danı Edremıtten ıcavun. karpU2' tohumlan 
getl;llerek halka meccanen do.ğ'ltılmıştır. 

Sa~ fu 5 

Vanda kurtuluş bayramı 
Vanda Kurtuluş bayram1 parlak teza

hüratla yapıl~. köylü ve şehirli bin
lerce Vanlı Cumhuriyet meydanında 
toplanarak bu uğurlu günü kutlula -
mışlardır. Merasimde Vali Saib Okay 

Kızılcahariıamda 
Kızılcahamam (Hususi) - Kayma -

kam Vasıf Kolçak ile jandanna komu· 
tanı yüzbaşı Zühtü Güven köy kalkın· 
ma kanununun taibikı etrafında Pa -
zar, Güvem, Çamlıdere, Çeltikci ve 
merkez nahiyeleri .müdürlerinin de iş
tira.kile toplantılar yapmaktadırlar. 

1 70 küsur köyü ihtiva eden kazamı· 
zuı kalkınma, idarf, malt w sıhhi işle
ri üzerinde hükfunet doktoru İbrahim 

ile köylü hatiblerden Ali çavuş ve di
ğer vatandaşlar nutuklar söylemişler: 
dir. 

Büyüklere tAzimat telgraflan Çe • 

kilmi§tir. 

köy kalkınması 
Alp'in de iştirakile yapılan bu içtima
larda köylerin biııbirlerine bağlanacak 
yollarını ve şimdilik ilk olarak köy ko
operatifleri teşkil ve münasm mikdar
da sermayeler vücuda getirilmesi nok· 
talarında tetkikler yapılmakta ve mu· 
vafık kararlar alınmaktadır. Kazanın 

bekci teşkilatı tanzim ve islfilı edilm~· 
tir. Bekciler bir örnek elbise giymek 
tedirler. 

Aksarayda belediye <ıteh ve park 
Aksaray (Hususil - Eskı kaymakam ve Okuyup yazma öğ renen rnahklımlar 

belediye reLs1 Salah Gediğin başlattığı bele-
diye oteli yeni relsi Muhittin Pereldn hlmme- Aksaray hapı·sanesı·nde 
t4 ne ikmal edilmiştir. Otel tefriş edilmiş, blr 
kısmı memurin kUiübü ol:ırak e.ynlınış ve Aksaray (Hususi) - Halkevinin 

kurs 
küşat resmi yapılmıştır. " ..s Za 
HükUnıet konağının önundekl bahçede Halk De~~aneleıi .kolu~uan fer ~Ik 

yeniden tnnzlm edilerek ziraat müd!irü Ek- okulu başogretmenı Emın Sakarya ile 
Bataklık kanalımn açı 1ı~ töreninde bulunanlar • rem ÜzUmerinln de hlmmctile gnyet güzel I öğretmen Hüseyin Aral hapishanede 

d Çanakkale (Hususi) - 1,5 sene - açılmıştır. 'Bu münase'bet1e general bir park hallne konulmu§tur. Parkda bir de iki kurs açarak mahkfunların okuyup 

iıe~beri devam ed~~ ~um.k~le bataklı- Kı.~kış, vali Feyzi G~~~l, şa.rbay Osman büfe ;~~r:~~mi:ı~~keTinılo konferans 1 yazma öğrenmeleri için çalışnuya baş
~O ~ kurutulma ışı bıtrnıştır. Burada Gure1 ve daha 40 kışıhk hır heyetin iş· Tekirdağ (Hususi> - Edirne saylavı Şeref 
llıldbın dönüm çok münbit arazi kaza- tirak.ile açılma töreni yapılmış, hepsi- şehrimlze geımtş. Halkevlnde bir konferans 

ı. ne mühendis tarafından muazzam bir vermlş. gençllltle ha.Sblhal etmiş, Muratlıya 
Ç 1~ gitrnlşt.ır. 

7') O Ott yıllar evvel bu kanalın keşfi ziyafet verilerek söylevler söylenmiş • ttarıımanda tarla fart.Si mücadelesJ 
.... -.. , OO lira iken mühendis Ahmet Çı- t:ıir. Bütün civar köyler sıtmadan kur- Karnmnn <Hususi) - Civar köylerde faz
•ıar la mlkdarda tarla fareleri zuhur etmlşt.ir. 
lira ın çok Önemli gay:reti1e bu if 8.000 tulacakları için sevinçten bu toplantı- Keyfiyet zıraa.t memurluğuna blldlrllınlş ve 
~aşarılmıştır. 20 km. lik kanal da bulundular. derhal icap eden tedbirler alınmıştır. • 

lamışlardır. 

Açılan A ve B kurslarına (100) mah.
kfun devam etmekte olup A kursun -
dan 30 ve B kursundan da 25 kişiye şa· 
hadetname verilmiştir. Bu iki mualli
min faaliyetleri takdire layıktır. 

ZebirJi gaz kursuna iştirak edenler 

··· E Allah ıbağı:ilasın Ha
lan -dey .. 

Yeni yaptırdığın kü -
bik E>vi gördüm. Çok beğen 
dim dağı usu. 

... Bari rahat edi.vor mu· 
sun? 

Hasan Bey - Rahat ede 
miyorum ama bir faydası • 
nı görüyorum. Alacaklılar 
kapıyı arıyor, buluncaya 
kadar ben pencereden kaçı 
yorum. 

Samsunda zehirli gaz kursu bitti 
Trabzon (Hususi) - Zehirli gaz 1.-ur

su sona erm.ştir. Ordu hastanesi dahi
liye mütehassısı ve gaz doktoru Zeki 
Mesud Sezer tarafından açılan kursa 
do.ktorJar, /diışçller, sıhhat memurf.arı 
ile muallimler ve diğer münevverler -
den mürckkeb yüz elli beş zat iştirak 
etmiştir. Bunlardan otuz beşi birinci 
derecede diğerleri ise ikinci derecede 
ehliyetname almışlardır. 

Birinci derecede ehliyetname alanlar 
kurslar açmak ve konferanslar vennek 
suretile halka zehirli gazlar hakkında 
umumi fikir verecekler; bu müthiş ö -
lüm silahına karşı korunma çarelerini 
öğreteceklerdir. İkinci derecede ehli -
yetname alanlarsa kendJJerini koruya
cak derecede bilgi ve liyakat sahibi o
lanlardır. 



6 Sayfa 

Hasan, babasını öldürmek iç·in 
hazırladığı planı anlatıyor 

Bakırltt)'ye bağlı Küçük Halkalı çiftli- sesinde, nihayet hanende Neriman da din
ğinde babasını öldürmeğe davranarak ha- lenildi. İkinci cezadaki bu dava, ona tcb-
ıından yualnmnktan suçlu Hasan, vak'a- ligat yapılnmadığındnn uzayıp gidiyordu. 
dan sonra kaçmış, bir kaç cün ve gece or
manlarda yattıktan sonra, yakalanmıştı. 

Hasan, dün ıabah adliye daircaine getiril· 
miş, müddeiumumilik kendisini birinci aor· 
au hakimliğine göndermiştir. 

Birinci ıorgu hakimi Hilmi, daha Ön· 
ce, Hasanı bu kanlı iıe teşvikten ıuçlu o· 
larak, Haııanın dayııı Burmalı Mehmetle 
yanaıma Salihi ve suça yardımdan da ya· 
naıma Mchmedi alıkoymuıtu. Sorgusu 
dün ıabah yapılan Hasan da, maiyetindeki 
tevkif müzekkeresile, öileden ıonra tev • 
kifhaneye yollanmııtır. 

Hazırlık tahkikatına göre, Bakırköye 

bailı Küçük Halhlı çiftliiinde yaşayan 

Mehmet, 70 - 80 koyun ıahibi bir adam
dır. Bunların tüyü, ıUtü ve etila ıeçinmek
tedir. Haaan, babasını ne sebeple öldürme
ie davranmıı} Ne ıebeple ve ne ıuretle} 

1 7 yaıında olduğunu ıöyl.iyen Hasan, 
mariz hallidir. C~rünüıü öyle.. ayni za. 
manda kekemedir. İıtintak daireleri ıofa-
ıında, jandarmalar arasında oturmuş, sor· 
su ııruını beklerken, ltarıısındakilere, vak
&)'l ıüçlük çekerek. anlatmaia çalıtıyordu: 

- Babam Mehmet, ne anama bakar, 
ne de banal Anam, bir iki kere aızlandı, 
siyecek bir ıeyim yok, diye. Ben de yal
vardım. O, hiç aldırıı etmedi, baktı hep 
kendi rahatına! Bunun üzerine. onu temiz
lemeii kurdum. lıtanbula indik. Y anaıma 
Mehmetle bir çift kama tedarik ettik. Ona 
iti açmııtım. Sonra çiftliie döndük. 

O ıecc, mandıraya sokulduk. Babam, 
aiılda oturuyordu. Halbuki biz yattı, sa
nıyorduk. Onu oturur görünce, istifimizi 
hiç bozmadık. «Burada yatalım mı) Dı

ıarısı ıoğukl» dedik. aYatınl» dedi. Biz de 
yattık ; faknt uyumadık. Uyuyormuş gibi, 
mahsustan horladık. Sonra babamın dn u
zanıp kıpırdamadığını gördilk. Bir müddet 
bekledik. Kalktık, diz üstü yanına yaklaş • 
tık, üzerine çullandık. Ben, keıeri başına 

indirdim. O, yerinden fırladı, kolumu ya· 
kaladı. Meler daha uykuya dalmamışmııl 
Sadece ıaka~ı ııynlarak, canını kurtardı. 

Tedarik ettiğimiz kamaları kuJJanmağa va
kit kalmadı 1 

Yanaıma Mehmede gelince, o, suça yar 
dımcı olarak iıtirakini inkar ettiği gibi teı· 
"'.lk de etmediii iddiaaındadır. 11Hatta ben 
vazgeçirmeie çalııtım bir hayli; orada o iti 
yapacaiını da bilmiyordum I» demekte· 
dir. 

Yaralanan Mehmet, ayakta tedavi e
dilmekte, yarası kapanmaktadır. Fakat, 
daha kat't raporu alınmış deiildir. İstin
tak dairesine bu rapor gönderildikten, ıa· 
hitlerin dinlenilmeıi bittikten ıonra, icap 
tden karar verilecektir. 

Balıkçllar şarkısım ehli vukuf 
tetkik edecek 

•Balıkçılar» ıarkısından çıkan müs
tehcen neşriyat dava11nın dün ıabahki cel-

Okuy11cularıma 
Cevaplarım 
Feriköyünde Bay cŞakir. e: 
Bir 90k gencin başından yabancı 

kana mensub kızlarla gönül macera
ftarı geçebilir. Bazılarından insanda 
iyi hatıra kalır, ihtiyarlıkta hayali 
telezzüze vesile teşkil eder, baz.ıla · 
rından ise acı hatıra kalır, zamanla 
o dahi bir gençlik macerası olarak 
ho.ş görülür. Fakat yabancı kandan 
bir kadınla girişilen macera evlen • 
meye müncer oldu mu yüzde doksan 
dokuz hayal sukutu tevlid eder, ay
rılmakla nihayet bulur. Sizin yüzde 
bir müstesnalar arasmda bulundu • 
ğunuzu ne bileyim? Tavsiyem umu
mi kaidelerden ayrılmamaktır. 

* Hasköyde Bay Mümtaza: 
cBu satırları karalayıncaya kadar 

hiç bir kadın He konuşmamış olan 19 

yaşında bir genç dünyanın en bahtlı 

Kendisinin Buraa • İstanbul • Samsun ara· 
sındaki gelip gidişi dolayısile bir türlü teb
ligat yapılamaması üzerine, her nerede bu
lunursa bulunsun, ıetirilmesi için müzek
kere yazılmıştı. Kendisi Jstanbula gelmiş
ti ve dün sabah da celsede hazır bulundu. 
İlk olarak, hüviyetine dair sorulanlara ıu 
cevapları verdi: 

- Babamın iımi Ali Rıza. 23 yaşında
yım. Selanikte Katerinde doğdum. Sirkeci
de Kum meydanında e<Selçukıı apartıma· 
nında 2 numarada oturuyorum. 

- Siz de, müddeiumumiliğin müsteh
cen &örerek dava açmasını mucip olan bu 
1<Balıkçılarn p.rk111nı .... Türküsünü oku • 
mu§SUnuz~ 

- Ben, Sadettin Kaynaitn bestelediği 
bu ıarkıyı bir ıenedir okuyorum. Her yer· 
de alkıılandım. Hiç bir yerde bu ıarkının 
müstehcen olduiu ıeklinde bir itirazla kar
şılaımadım. Ben de okurken, bir hicap 
duymadım; çünkü, sebep yoktur. Bu, açık 
saçık veya ayıp imalı bir prkı değildir ki. 
Ahali çok beğendi, pek ıevdi; bunun üze
rine plağa okumamı teklif ettiler. Ben de 
okumaia mecbur oldum 1 

Müddeiumumi muavini Ccvdete, mÜ· 

taleası soruldu. O, ıu mütaleada bulundu: 
- Bu ıarkının &erek yazı ve gerek mu· 

siki noktasından bir aan' at eseri olup ol • 
madığının ve mahiyetinde «istihcan» bu
lunup bulunmadıiının, hem musikiden, 
hem de edebiyattan anlar ehlivukufca bir 
raporla tesbiti muvafıktır. Be teyi ve güf
teyi tetkik edecek ehlivukuf adedi, biraz 
fozlaca olsun 1 Biz, bu mütalendayız 1 

Dava edilenlerden Sadettin Kaynak, 
Jak, Hafız Kemal, bir de Neriman olmnk 
üzere dördü bizzat hazırdı. Safiye ile bnş
lm bir knçının avukatları, müvekkillerini 
temsil ediyorlardı. Duruşma, bazılarının 

gıyabında idi. Dünkü celseye gelmiyen 
Keteonla Cevdetin duruımaları da, gıya· 

biye çevrilmişti. Celse başlangıcında .. 

Müddeiumumilik, daha kendileri iste • 
meden ehlivukufa havale iatemesini, avu -
katlar, bariz bir memnuniyetle knrşılndı

larl 
ı Ehlivukufu. Hib tayin edilen azadan 

Nuri seçecektir. Ücretlerini de kendisi tak
dir ederek, tetkikatı tamamlatacak ve ra· 
poru yazdıracaltbr. Duruşmanın devamı, 
22 mayıs ıaat 12 ye kaldı. 

Onnik lplikciyan ceza yedi 
Alemdar caddeıinde yapılan cürmü • 

me,hud hadisesinin duruımasında dördün
cü ceza dün aahah kararını bildirdi. 

Mevkuf Onnik lplikçiyanın, ırene dör· 
düncü cezadaki uÜnyonn ıigorta tirketini 
dolandırmak davau dosyasında bulunan 
iki istidayı imha karşılığı olarak katip Av
niye bir çift 50 liralık banknotu rüıvet o
larak vermek istediği ıabit görüldü, ken
disinin üç ay hapsine, yirmi lira para ceza.., 

insanı mıdır, en bahtsiz insanı nu?• 
diye soruyorsunuz. Bu, gencin vazi
yetine bağlıdır. Eğer bir mekteb ta • 
lebesi ise dünyanın talihli insanıdır, 
diyeceğim. Çünkü tahsil yaşında dı· 
mağını kadın i.şlerile işeal eden genç 
bütün hayatında sönük kalnııya, ge
ri kalmıya mahkfımdur. Buna mu -
kabil bu genç tahsilini bitirmiş, ha· 
yat yoluna girmiş ise bir kaç sene 
sonrası için bir eş bulmayı şimdiden 
düşünebilir, diyeceğim. Fakat bu 
maddeten mümkün değildir. 19 ya -
şında bir genç tahsilini bitirmiş, is· 
tikbalinin ana hatlarını çizmiş, üze· 
rinde yürümeye başlamış olamaz. 
Kadınla tanışmamış olması mürec .. 
cahtır. 

* Bay uNazım» a: 
Yapılacak şey gayet basit: Sırtı • 

nızı döner ve bir başka ufka bakını
ya başlarsınız. 

TEYZE 

SON POSTA 

\ - Arapçada devenin bin bir adı var 
dır, derler. Deveyi bilmem ama bizde 
de bin bir adı olan birçok şey vardır. 
Mesela ilk aklıma geleni alalım: Zev· 
ce ... 

Arapların devesi için o1duğunu zan .. 
netmem; fakat bizde zevcenin bin bir 
adı kocasının veya kendmin, haline; 
tavrına göre değişir. 

Saymaya başlıyalım: 
Kaşık düşmanı - Hasis adamın ka· 

rısına verdiği isimdir. 
Dahiliye Nazırı - K1lıb1k adamın 

karısı. 

Refika - Memurun karısı. 
Evdeki - Karısını evden dışarı çı

kartmıyan kazak kocanın k3.rısı. 
Bizim Madam - Evi Beyoğlunda o· 

lan adamın cŞeri> diye çağırdığı karı
sı. 

Çocukların anası - Çocukiarın ana
sı olması yüzü suyu hürmetine kendi
sile birlikte yaşayan karı. 

Can yoldaşı - Evinde yalnız yatıp 
kalkmaya korkan adamm karısı. 

Karı - Kırk yılda bir kocasına sö
zünü geçiren karı. 

Eksik etek - Giyim eşyasının hiç 
bir zaman tamamland1ğın1 ıtiraf etmi· 
yen) her aman ceket isterim; etek iste· 
rim diyen karı. 
Hanım - Fakir adamın zengin karı· 

sı. 

Bizimki - Evde kavga ederken be· 
ni, kavgada sesini yükselttiğı takdirde 
hepimizi rahatsız eden kadın. 

İM SET -···--···· ... ······························· ... --... 
aı ödemesine, ancak istinkaf dolayısile auç 
tekemmül etmeyip te§ebbüs derecesinde 
•kaldığından, bu cezanın bir aya ve on al
tı lirayn indirilmesine karar ' 'erildi. Tat
bik olunan maddeler, ceza kanununun 
220 ve 223 üncü maddeleridir. 100 lira 
müsadere edilmiııtir. Hazineye inıd kaydo
lunacaktır. Onnik f plikçiyanın üzerinde 
çıkan bir çift 1 O liralık, 8 tane de 1 liralık 
kağıt para kendisine geri verilecektir. 

Onnik Jplikçiyan, bu kndar cezn veril
mesinden memnun görünüyordu. Yüzü 
gülmü~tü. Hey' eti, derin reveranslarla se· 
lamlıyarak dışarıya çıktı. Sofada da avu
katının elini hararetle aıktı 1 

Suat vapuru kurtarıldı 

T ekirdağında karaya oturan Suat 
vapurunun yükü boşaltılmış ve yüz -
dürülmüştür. Vapur, limanımıza gel -
miştir. Kuruçeşmede havuza konula -
rak yarası muayene ve tamir edilecek
tir. 

Siya.il (Krep saten) den cöğleden 

sonra> elbisesi. Göğsüne yeşil yaprak
larla kırmızı 1A1eler işlenmiştir. 

Nisan 2& 

l ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 1 

''Bütün ümidim 1938 
modeli otomobillerde,, 

Bu sözleri söyliyen insanın üstünde şık bir kostüırı 
değil, hırpani bir esvap vardı 

Yazanı Naci Sadullah 
1937 modeli 

otomobilleri hiç be· 
ğenmiyorum. Şimdi 
1938 modeli cOpeb 
ler gelecekmiş. Her· 
kes onları bekliyor. 
t.Benim ümikiim de 
onlarda.. bakalım, 
onlar da umduğum 
gibi çıkmazsa ne ya· 
pacağım? 

Bu sözleri ne oto
mobil almaya niyet· 
lenmiş bir yeni zen· 
gin, ne de arabasını 
yenilemeye karar 
vermiş bir eski şoför 
söylemiyor. 

1937 modeli oto .. 
mobilleri beğenınew 
diğinl söyliyen bü • 
yük insanın üstünde 
şık bir kostüm değil, 
hırpani bir esvap ce· 
binde şi§kin bir cüz 
dan değil, koltuğun 
da yııf)k bir cel • 
bend vardır. l pı.p ta Sirkeciden yola çıktı mıydı, T 

Ve 0 , her gün, kard.lnmlarla şapur sime otomoıbtlıdien evvel varıyor. O ~ 
supur öpüşen çırıl çıplak ayacııklarile - Ben cigara içseydim, otomob~ 
kaıa koşa incecik sesini, bir ~oparlör- ııi değil, .tramvayları bile geçemezdi 
den yandım görmeden bütün Is'tanbula diyor. (1 
i.şiltiren fakir, çelimsiz müvezzilerden Ben ondan hızlı koşuyorum ama, 
biridir. beni geçiyor. Çünkü onun üç adımda I 
Yağlı kasketini, anasının makasile dığı yolu, ,ben on adımda alıyorum.~ 

biçllııe sokulmuş parlak saçlarının ar- bareğin benim iboyum kadar bacakl 
kasına itmiş ... Küçücük ellerini arka- v.ar ... 
sında bağlamış. Boyunun benden en az Ben onun kadar uzas?..m, peşimdell 
on beş santim kısa olma.c;ına rağmen, otomobil deği!, şimendifer yetiştir ' 
bana en az on beş metre tepeden ba· mem! 
kar gibi hakim, ve mafi,rur konuşuyor: Bahsi değiştiııip, bayrama intikal et" 

- Şu 19 3 7 modeli otomobiller yok tiriyorum: 
mu? Bizi onlar mahvP.tti işte... - Bugün çocuk bayramı var Halit·" 

Tahmin edebileceğin;z kadar geniş Senin haberin yok mu? 
bir merakla soruyorum: On, on iki yaşındaki yavru, olgu# 

_ Sebep ? bir aile babası vekarile doğrulu~:or: ti 
Küçük müve7..zi Boyabatlı Halit, es- - Haberim olmaz olur mu? Dun 8 

ki ceketinin kolunu, burnunun üstün- şam kardeşime iki tane baldtı ald~ 
den geçiriyor, ve cevap veriyor: Yarın ona harçlık ta vereceğim. çoc el 

- Çünkü o arabaların arıkalarında lar bayram ederken, o evde oturoc 
oturacak yerleri yok. Onlara bineme- değil ya? 
diğimiz için, gazeteleri götüreceğimiz - Senden küçük mü o? 
yerlere geciktiriyoruz. Müşteriler işi Evladından bahseden bir baba şef&' 
gücü bırakıp bizi bekliyecek değiller katiyle cevap veriyor: 
ya? Biz geçince, daha erken çıkmış ga· - Yedi yaşına yeni bastı ! . 
zeteleri alıyorlar. Bu yü1.den de bizim - Ya sen? Sen eğle:ımiyecek misj4 
zahmetlerimiz boşuna gidiyor. yarın? 

Bu şoförlerden ~ktiğımiz de caba. Küçük Halit, ağır bir hakarete uğrı 
İçlerinde öyle aksi insanlar var ki_. Yol mış gibi kaşlarını çatıyor : 
da giderken gözleri hep arkada. Ilişti· · - Ben çocuk muyum? 
ğimizıi gördiller miydi, hemen araba- Suali değiştiriyorum: 
yı durdurup bizi indiriyorlar. İçlerin- - Senin bayramın yok .trıudur! . 
de dayak atmak için pe§imizi kovala- Müvezziın küçük ':ludakları, nikbil 
yruılar bile var. Biz buna karşılık bir bir gülüş1e yayılıyor: t 
~yapamıyoruz ama, onlar bize yap- - Bütün 'ljayramlar, bayramıJl'lclı 
tıklannın cezasını göri.iyorlar. Gözleri benim! diYQr, ve ilave ediyor: 
arkada olduğu için, önlerini görmüyor· - Bayram günlerinde, gazete satı4 
lar. Veya bir insan, ya bir kö.~eye tos- ları birden bire fırlıyor, çünkü! .. 
luyorlar... Naci Sadullah 

Böyle yapmasalar ne olacak san'ki? 
Arabalarını yiyecek değiliz ya? 

Fakat bazıları da öy!e jyi oluyor kL.. 
İçlerinde, ar~balarını durdurup bizi 
yıanlarına oturtanlar, gideceğimiz yere 
kadar götürüp bırakanlar bile var ... 

Hepsi böyle yapsalar fena mı olur 
sanki? Hem ıbizi dikizleyim derken ka
za çıkarmamış, hem dua kazanmış, 
hem de bedava gazete okumuş olurlar .. 

Küçük m~vezzie bir cigara uzatıyo· 
rum: 

- Deli misin sen? diyor. Cigara içer 
miyim hen? 

- Neden? Fena mıdtr cigara? 
- Tatlı şeymiş ama, ben hoşlanmı· 

yorum. Karın doyurmuyormuş ki para 
vereyim .ona ... Hem cigara içenler, ça· 
buk ıYQruluxlamuş ... Yani çok koşamaz 
l.armış! 

- Senin koşuculuğa merakın var 
demek? 

- Tabii var ... Hem ben zaten iyi 
lqarım. Küçüğüm yoksa ... Bacakla -
rım bir parça daha uzasın da, gör. O 
zaman beni sen... Bir B~iktaşlı Mu
rat vand.uı. O da gazete satar. Biz Mu
rat A~bey deriz ona ... Gazeteleri ka-

Fransız hukuk profesörü geldi 
Paris Hukuk Fakültesi profesör il" 

rinden ve Lion hukuk enstitüsü dire~
törü Lamber dün sabah Daçya vaP~
rile Kahireden şehrimize gelrniştı~ 
Profesör doğru üniversiteye gidere I 
Rektörle görüşıtıüş ve hukuk fakülte• 
Dekan Vekilini ziyaret etmıştir. Pr~ 
fesör Lamber yarın 18,:m da üniver:; 
te konferans salonunda (AmerikabiJ 
kanunu esasi) mevzuu üzerinde • 
konferans verecektir. Konferans sfr 

1 

besttir. Profesör Lamber Hukuk 8 
\f'i 

kültesinde de mukayeseli hukuk fll~ ~ 
zuu üzerinde bir konferans verece 
tir. 

Deniz işleri tarifesi ği-

Denizyolları tarifesinde baZ• ~~bıt" 
tiklikler yapılmıştır. 1 Mayıstan ıtı bl• 
ren vapurlar Karadenizden dönÜŞy8ııf 
rer gün evvel kalkacaklardır. .,-

"n e 
fİmdiki hareket günleri birer gu 
vele alınmıştır. 
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F ra sa, ·tal ya, us ya 
ve Alma ya ·a çocuk 

Garp memleketlerinde en ziyade Üzerine düşülen 
iş çocuk vefiyatını azaltmaktır 

Garp memleket • 
lerinde çocuk bakı • 
nıı, gençlik yetiştir· 
tne meseleleri pek 
ziyade ehenunzyet 
kesbetmiş, pek zi • 
Yade inkişaf eylemiş 
tir. 

8 PO/l~ eksikada Ro 
Merkezi ve arbi hatırla an bir 
Avrupa muhtelit 
takınılan maçı 
Yakında Merkezi Avrupa muhtelit fut· 

bol takımile Garbi Avrupa muhtelit futbol 
t.ak11nlan arasında Amsterdamda mühim 
bir maç yapılacaktır. Avrupanın en iyi fut· 
bolcularını safları arasına alacak olan bu 
iki takımın hanıi oyuncular tarafından tcş· 
kil edileceği ıporcular tarafından büyük 
bir alaka ile beklenmektedir. 

* Jf ~ ---------ı 
Birbirine düşman iki ailenin çocukları biribirlerini sevdiler, izdivaç 
talebi şiddetle rededildi, kız verem oldu, delikanlıda öldürücü 
bir hastalığa tutuldu, iki Aşık nib~yet. ~uratlarına erdiler, fakat 

aynı gün hayata gozlerını kapadılar 

İşte tıpkı roman • 
lardaki gibi bir aşk 
macerası! Tıpkı Ro· 

meo ve Jülyet gibi. 
Asrın, devrin, zihni 
yetin ilerlemesine 
rağmen yerinde sa· 
yan a~k, Cenubi A· 

1 

Spor muharrirlerinden Jean Eskenazi, merikada hiç akla 

Bu ınemleketler · 
de en ziyade üzerine 
düşi.ilen is çocuk ve· 
fiyatını ;'zaıt.ma.k .. 
tır. Çünkü bu, ilk 
•dırndır. EvvelA dün 
Yaya gelen çocuğun 
1ıhhatini ve haya · 
tını kurtannak lA . 

te§kil edilecek her iki takım hakkında Pari gelmiyecek bir hidi 
Suvar ıazctcsindc fU mütalcaları ileri sür- senin doğmasına &.e 1 

2~?1dı.r. Daha ilk gü· 
tıunden sıhhatine i· 
tina edilen, bedenin 
kuvvem olması te
tnin olunan bir ço • 
<!Uğun, bütün yaşa· .lf~'~:-·~_:;·..;._:,;···~.ôi~=..:o.~!Cll~~~::::...,:-"'r..;e._.___._:~~~ 
dığı müdde~ aağ ., 
lanı Bir insan olacağı tabitdir. ele alınak ı.suretile memleketinde tatb:k 

Bu çok doğııi düşünüş neticesi ola· ettirmektedir. 
tak Avrupa memleketlerinin bilhassa (Validelere yardım) müessesesinden 
tnüterakkilerinde, çocuk bakımı işm • başka daha hir çok çocuk ıbakım yurtr 
de.n azamt fayda temini için pek çok farı, ,bilhassa fakir ve metruk çocuklal'ı 
müesseseler vücuda gelir:Umlştir. Her koruma yurtları vücuda getirlmiş ~-~ 
lllernleket!n bu müesseseleri hakkında fa§iım idaresu ıbu yurtlara da, istedıgı 
~un malUınat vermefe sütunlarımız g.iıbi faşist yetiştirmek için ~addeten 
kıfayet etmtyeceği cihetle, bu mesele ve manen pek fazla ehemmıyet vel'
ile hassaten uğr~an Fransızların bu mekte bulunmuştur. 
Y<>ldaki mües5eselerinden .biri hakkın • Mekteplere ıge1ince, orada yetişen 
da malumat verme~ mııvalık buluyo • gençliğin .bilhassa faşiSt olması, bugün· 
l'Uz.' kü İtalyan idaresinin yegane .gayesi ~1-

Fransızların, süt damlası, çocuk yu: duğundan, çocuk1ar daha mektebe ~ır: 
\'ası, fabrikalarda ~cuk ıbakunı ve bah- diklerinden itıibaren hem kuvvetli mıllı 
~i gt"bi kısımlar haricinde en ziyade ve faşist tıerbiyesi aılmakta, heı:ı de 
ehenuniyet verdikleri (Çocuk muaye· askeri terbiye ile ) etişmektedırler. 
llehane) leridir. Bu muayeneler beda · Maamafih mevzuumuz, (Musolini)nin 
\'adır. Her istiyen anne, zengin veya yet~tlirdiği gençliğe ait olmayıp bilhas· 
ifak.1r olsun, .buralara milrscaat ederek sa çocuk bakımı meseles\ olduğundan, 
\'Ocuklarını muayene ettir bilir. Mua.- italyada gençliğe verilen ter.b ye hak· 
~ne~_erin vazifesi, bir çocukla doğdu • kında bu sütunlarda fazla malumat ita· 

gunden itibaren meşgul olmaktır. sına lüzum görmüyoruz. Eı:;asen bu ter 
~ır anne çocuğunu dünyaya getirir biyenin mahiyeti ne olacağını her oku· 

~etı.rmez, muayenehaneye gidip, çocu· yuou arayıp kendiliğinden de takdir f1 daha ilk .günden itibaren teşekküla· edebil1r. 
1 bedeniyesi, sıkleti itibarile tabbın en 
~~ terakkiyatı mucibince neye muh · 
~ olrluğunu, nası.1. balol'mak lfızım 
~el:diğini öğrenebilir. Hele çocukta u· 
ak 'bir rahatsızlık görecek olursa mu· 
~Yenehane çocuğu demal tahtı müşa • 
! edeyıe alıyur, iki üç giln camekanJ.ar· 

a. tecrit edilmiş, gayet ferah ve güzel 
rer]erde çocuk muayene ediliyor w 
&cap ederse tedaıvi olunuyor, kap e<ler
lr.e Validesine yapılacak müdavat hak· 
ıı ın:ıa malfımat verilerek çocuk hanesi· 
e ıade ediliyor. 

ltalyada 
1.talyada çocuk bakımı meseledi, Mu· 

~hninin bu işe çok ehemmiyet verme· 
b· sa.Y'esiDde, pek vüs'atli ve ~ümulllü 
ır mesele halini almıştır. 

Alman yada 
Abnanyada da çocuk yetiştirmek e • 

sasları, İtalya<laki gibi ve fakat daha 
müteraltlödir. Almanların esasen bu -
günkü (Hiller diktatör> liiğünün iş ba· 
şına gelmesinden evve~ de çocuk bakı· 
mı hususunda, Avrupanın en ileri giı

den milleti olduğunda §Üphe yoktur. 
AT:manların teşkilat yapmak ve munta
zam çalışmak hususunda her milleti 
geçtiklerinden çocuk bakımı meselesin
de de sair bütün milllet~e:::e nümune o· 
laıcak pek çok müesseseler vücude ge ,. 
tirm işlerdir .. 

Bay Hitler mevkii iktidara gefüiıkten 
sonra (çocuğa bakmak ve gençlik yetiş 
tirmek) hususunda yapılan yenilik 
liilhassa (toprağa avdet) si-yasetinin 
tesis edilmiş olmasıdır. 

Fillıakika Bitler daha ilk günden i-ti· 
haren şu sözleri söylemiştir: 

mcktcdir: bep oldu. 
Merkezi Avrupa takurıı: Hadjsenin Romeo 
Merkezi Avrupanın en iyi kalecisi kim· su tıpkı romandaki 

dir? Dilimizin ucuna üç isim geliyor: Romeo gibi bir genç 
P)e~a (Çekoslovakya), Szabo (Ma· tir. Yalnız hadise 
car), Platscr (Avusturya). yirminci asırda ce • 

Bunların hepsinden daha iyi olan A· reyan ettiği için bi· 
vusturyalı Rudi Hiden ıimdi Fransada bu- zim Romeonun kılı· 
lundu~u için tak~a girip giremiycceği §Üp ğı filmde gördüğü • 
helidir. nüz Romeonunkin • 

Müdafilcre ıelince den başkadır. 
Avusturyalı Seıta ilk akla gelen ıahıs- Meksikadaki Ro • 

tır, kendiıinc arkada~lık edecek oyuncular meo da bir eşraf oğ 
arasında İtalyan . Muzegüo ile Çek Burgr ludur ve aksi gibi ticari, aııevf rekabet l bam muhalefet ederse evlenemem .. Fa· 
vardır. yüzünden biribirinin gÖ!ünü oyacak kat muhalefet etmesi için sebep görmü 

Muavinler arasında ise Macar Jarosi dereceye gelen diğer eşraf aileısinin yocum. Bitim mes'ut olmamızı. benim 
santrhaf mcvkiinin en ehliyetli oyuncusu· genç kızı Lilyan, yahut ta h8diseyi ro· mes'ut olmamı elbet ister. 
dur. Ne Çeklerde ne de Avusturyalılarda mana benzetmek istersek Jülyete lşık· * 
~imdilik Jarosi'nin derecesine ulaımış o- tır. 
yuncu yoktur. Jülyet mutaassıp bir katolik terbiye Edvard bu sözlerden c~saret alıyor, 

Jarosi'yc Macar Dudaa ile Avusturyalı si görmüştür. Evinde tahsilini yapmış, ve kızı babasından istiyor. 
Adameck, Çek Kostalck, Yugoılavyalı ancak akrabasından olan amcasının o- Dar kafalı ihtiyar, bu talebi bile kiif 
Lehner· den ikisini terfik ederek bu hattı ,ğullarile konuşmuş, çiftliklerinin budu tahlık ~elAkki ediyor ve: 
fevkalade kuvvetli bir hale ifrağ edebili- du dahilinde ata binmiş, fakat balolara - Benim sana veriler.ek kızım yok 
riz. ,gitmemiş, velhasıl flürt etmemiş. diye Edvardı reddediyor. 

Forvet hattına gelince: Bu hi.tta oyna- Edvard, yahut Romeo ile ;lk mektep Lilyan için bundan sonra ıztıraplı bir 
yacak oyuncular pek çoktur. l Iarikulfı.dc ,ten tanışıyorlar ve Lilyan, babasının )layat başlıyor. 
bir oyuncu olan Avusturyalı Vogl, Çekos- ,Edvard hakkında a~mlan evde söyle - Babam razı olmayınca Edvard be 
lovııkyalı Ruc, Cuatio, Ncjedli, meşhur 1- ,nen sözlerden fazlasını bilmiyor. Fil • ,nim için nam"ehrem oldu diyor ve b r 
talyan sporcusu Piolo Onu bunlar· meyu- ,hakika babası akşamları sırası gelince: daha kendisiyle görüşmüyor. Fakat sev 

d d · f k" · · b gisi onu her gün biraz daha harap etli" nın a ır ve msan ııantr or mev ıı ıç,ın un- _ Rakibimden korlanuyorum. Fakat 
l d h · · · ·k d ~· · k yor ve zavallı kız geceleri ağlıyor, gün ar an angısını ı ame e ecegını şaşırma • ,oğlundan korkuyorum. Bir gün 0 bizi 
tadır. mahvedecek. Ne yazık ki okutup büyü düzleri yemek yemiyor, her gün bira~ 

Bu meyanda ııağ iç ve sol iç mevkileri daha sararıp soluyor. 
ı 1 tecek ve bir gün işleri eline teslim ede· Kız sevı"yor, fakat Allahın ve babas! için talyan Colaussi, Macar Titko, talyan 

ı cek erkek bir evladım olm~dı diyor. nın hır· l"~melerine müsaade etmedim Fascinati, Romanyalı Bodolo"yu ve sveç- -r·· b' 

reli Trello'yu Abbeglen'i de unutmamak Lilyan arkadaşlarından da F.dvardın erkeği artık görmüyor. Ve biraz sonnı 
lazımdır. ,methini duyuyor. Uzun bQylu esmer, da nihayet onsuz yaşayamıyacağını an 

Açıklar için de Hilti ile Calaussi"yi na· güzel, kıvırcık saçlı, geniş omuzlu, yü· ,lıyarak meseleyi babasına açıyor. Ba· 
d .kk 1 1 d zünde karakterli çiı.gı'ler; otan bir deli ba bu talebi gene şiddetle reddediyor 

zarı ı ate a ma ı ır. • • .. .. . 
B b' k • A k k'I kanlı Bakışı harareti her genç kızın ve artık kızının da yuzune bakmıyor. 

t 
ven dır merd'elzı d'vrubpa takımı t~.ş il 'gön1U~de fırt~alar koparabiiir Fakat Kız aliede fena olmuştur. LHyan zayıf e megc avct c ı sey ım u ta ımı §oy c • · • .. .. 
d acaba Lilyanın gönlünde fırtına kopma lıyor, yataga duşuyor. yapar ım: • 

Hiden <:Avusturya) - Sesta (Avusturya) Mu lı mıydı? ... B~?~sı ne .~erdi? An~~si, ho Lilyanın hastalığı ilerliyor, diğer ta 
zegllo malya) - Dudas <Macar> Sarosı .<Ma cası beyaz kulahlı sor ne derdı · Ve raftan Edvard da devası olmıvan der· 
car), Adamd (Avusturya).- Coiaussl maı- ,sonra acaba bu günahlarından dolayı, dine deva aramak üzere uzu~ bir sc-
ya>, Nejedll <Çek) Piolo malya), Stroh <A- ;ıhrette ne cevap verirdi? Arkadaşları h t ık d"" t 
vusturya> Hlltı (Avusturya). r . A :- •• • • sa a e ç ıyor ve or ay sonra mem· 

.' Takı • pu meselelerı la.kayıt ve laubalı hır tarz leketine hasta dönüyor. O da sıcak mem 
Garbı Avrupa mı. d k I l d B '1 d'kl · k k , a arşı ıyor ar ı. eben 1 erı er e le.ketlerde müthiş bir tropikal sıtması 
Bu .takı".':a ~~el:n~:ans1ı.~lar ~iremiye- J~r~e konuşuyor:ar, geziyorlar ve se- na. tutulmuştur. 

ce.klerdır. Çunku Fr k uplerı bcynel- vışıyorl~~· ~v~enı~orlardı. . . Iki genç mum gibi günden güne eri· 
mılcl takımlarda oynay.acak mertebede , Kendısını şımdıye kadar bırçok kırn· yorlar. Nihayet inatçı babalar evlfıt1a· 
kuvvetli futbolculara malık değildirler. s~ler .istemişlerdi,. f.a~at b~.bası ~u t~· rmı kaybetmektense onları biribirleri 

Binaenaleyh biz diğer devletleri göz • lıple~ı kızının s.e':'1yesıle mut~nas_ıp ~r ,ne vermeği kararlaştırıyolar. Bir gün 
den geçireceğiz: memış ve heps~nı r~detmıştı: ~ır .. ~ F.dvard kızın yatağının yanına getirili· 

Garbi Avrupanın en iyi kalecisi Alman Edvard otomobılleLılyan•n evının onun yor. Ve nikahlan kıyıhrken, zavalb 
(Yakof) tur. den geçerken genç kızt balkonda gör· ,genç sevgili.sinin yanında .son nefesini 

Müdafilerin en iyisi Holandalı Calden· müş ve hafifçe de tebessüm etmişti. veriyor. 

İtal3ay Musolininin Jıer şeyden evvel 
eh 1Yan nüfusunun arttuılmasına çok 
· .eıtuniyet verdiği malfundur. Bunun 
~n de herşeyden evvel çok ve sağlam 
~uık yet~tirmek lazım geldiğini tak· 
le ~en İtalyan ıBaşvekil!, iktidar mev· 
(~ne geldikten bir ild sene sonua, 
tn alidelere muavenet ve çocukları hi
k~Ye .. :müessesesi) ünvnnile bir teşek
ltiıı ~c~da. getirmiş olup ohu teşekkü· 
ce '.-Outun Italyada oogün doksan tane 

c:Çok tahsil yaptırm:ı.k, çok mütehas
sıs yetiştirmek siyaseti, pek çok üniver
siteli, pek çok tekniık adamı, pek çok 
edip ve muharrir yetL~mesine mu· 
cip olmuştur. İlim \"€ fen ve san'at sa
hasında bu kadar terakki ise, nihayet 
işsiZllik ve sefalet tevlit etmektedir.• 

hove'dir. Caldenhove·e verilecek bir arka- Lilyan bu aile düşmanına mukable et· , Verem kız artık ağlamak kabiliyetin 
daş kendi ayarında değildir. Cenc tavsiye ,memiş, derhal içeri kaçmış, :fakat bu te den bile mahrum, gözlerini sevgilisinin 
edilebilecek en iyileri Alman Janes veya bessüme kızmadığını da ltendi kendisi· ölüsüne çeviriyor,. tekrör buluşacakla 
Fransız Ben Buaki' dir. ne itiraf etmişti. rından emin olarak, acı acı gülümsü . 

Santrhaf mcvkiinde Alman Coldbrun- Tuhaf tesadüf bu ya! Aradan on beş yor. Kocasının o gece kendi odasın'd: 
ner daha iyisi yoktur. Holandalı Van Heci ,gün geçmeden valinin bir resmi kabu- kalmasını istiyor ve o da o gece sönü• 
yaşına rağmen ve Alman Ziclinski haf hat- lünde buluştular. Lilyanı babası oraya yor. Ölüyor. Şimdi bütün Meksika on· 
tının en iyi sağ ve ıol cenah oyuncuları 0 • ilk defa götürmüştü. Edvard da böyle ların arkasından ağlamaktadır. 

ınıyeu varoır. 
~ cem'iyetleri'n vazifeleri çocukla, 
ba rahmi madere düştüğü andan iti· 
.a.. .. 

1
r:n iştigaldir. Omm içindir, ıki teşek-

ıııo:u un · · 
.toz.. ısmın<M? (Validelere muavenet) 
sa~~ de vardır. Filhakika bir çocuğun ar! a~~laraık vücude ge1rnesi için daha 
haresının karnında iken annesinin sıh
zın:dı man:vi~atı He iştiğal etmek ıa -
bir .kard Çunku tı?ben sa?ittir, ki gebe 
ho k ının ahvalı manevıvesi ne kadar 

zu olu b' k · sınd rsa, ır adın gebeliği esna-a nıes l~ nıa e a ne kadar çok teessüre 
la J:z kalır veya sinirlE>necek hadisat· 
:r

1 
... 

1 
arşılaşırsa, çocuk da o nisbette se· 

u 1eess'" . . . 
\'e ur veıa slnırlı olarak doğuyor 
dıg~Yabvru daha ana karnı:ndak.i iken al· 

ı u "ht' l kad ı ısas ann hayatının sonuna 
ar t · · 1 İ esırı a tında kalıvor 

CN~e bundan dolayıdır,· ki. Musolini 

tet~ ~~ s~~seti?i) b~ ~~adar esaslı su
e boyle ılk gununden itrbaren 

Şu halde yapılacak ~ey ilim, fen, 
san'at tahsfüni mümkün mertebe aızalt
mak ve onun yerine Almanları daha 
ziyade toprak hayatına, kır ha~atına 
alıştırma:ktır. 

Rus yada 
R. ısyada., Almanya, ve İtalya giıbi 

çocu'.k ve gençlik meseleleri. hükume
tin başlıca ehemmiyet verdiği mesele· 
!erdendir. 

Rusyada çocuk bakı..'l1 işleri, (Bolşe

vik) idaresinin bidayetlcrinde, tabioa • 
tlile çok metr(ık kalmış ve kimsesiz 
çocuklar meselesi, bi'r :ırnlık Rusyanın 
en mühim gailelerinden biri olmuştu. 

Çocuk bakımı işile hilhassa doktor 
(Roubakiue) meşgul olup bu zatın 

himmet.ile bugün Rusyanm başlıca şe· 
birlerinde İtalya ve Almanyada oldu· 
ğu .gib1 gebe kadınlara yardım ve ço· 
cukları himaye teşkilatı bulunmakta 

(Devamı 8 inci sayfada) 

labilirler. ,Yerlere hiç .gitmezken tuhaf bir tesa- Belediye reisinin hazırladığı bir m' 
Sağ açık Alman Lehncr bu mevkie ge- düf neticesinde o akşam ilk defa gel· zarda hayatta biribirlerinin olamıyan 

tirilebilccek oyuncuların en iyjıidir. Sol a- mişti. Tanıştılar, biraz konuştular, bir karı koca beraberce yatıyorlar. 
çık gene Alman Urhan oynamalıdır. ,kere ae dansettilcr. İki ~encm kaibin-

Santrforluk için Holandalı Backhnys ve de yanmay!l müheyya ışt ialli madde ıtu 
i ler i in de Belçikalı Braine ile Alman tuşmuştu. lki genç evler~ne dföıdükle
;zepa~ zikredilebilir. ,ri zaman. b~ri~irlerini sevdıklerini a.n· 

Ben CaTbi Avrupa için şu takımı tek- !adılar. Bır ıkı kere mektuplaştılar, çift 

lif ediyorum: 
Jak.op (Alman> - Ckıldcnhove CHolnnda), 

Yanes <Almnn), - Van Hul CHolanda) Gold 
brunner (Alman), Z!ellnskl (Alman) - Ur
ban CAlm11n), Szepan (Alman), Bnskhuys 
(Holanda), Braine <Belçika> Lehner (Al -
ma.n). 

likte buluştular. 
. Artık biribirlerini çok seviyorlardı. 
Lilyan ilk aşkının bütün harnretile ya
nıyor. Kuracağı yuvanın hayalile yaşı· 
yordu. Ve nihayet bir gün Edvarda: 

- Ne vakit evleneceğiz? diye sordu. 
Edvard da evlenmeğe taraftardır: 

Atlet Fethinin 
L ondrada gösterdigi 
Muvaffakıyet 
Galatasaraylı at· 

!etlerden Fethi Lon 
drada yapılan ka • 
palı saha müaaba • 
kalarında sırıkla 

3.55 metre yüksek 
- Ben derhal evlemnek ıstiyorum. atlıyarak üçüncü ol

Cerrahpaşaya yeni bir göz paviyonu ~vabını verdi. Yalnız bı!\yorsun ki ai- muştur. Sırık atla· 
yapılacak Jelerimiz arasında müthış bir münafe rna rckortmenimizi 

Cerrahpaşa hastahanesine ayrıca ye· ret var. Babanın tekl!fıni reddedece- yabancı bir mem
ni bir göz paviyonu ilave edilecektir. ,ğinden korkuyorum, tamir edilmez bir Iekette gösterdiği 
Bu husus için 937 senesi belediye büt· pot kırmıyalım. bu muvaffakiyetten 
çesine tahsisat konmuştur. Halen bina· Lilyan : do1ayı tebrik ede • 
nın planı yapılmaktadıx - Ben çok dindar yetiş1im, dedi. Ba riz. 
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liyorsun işte.. _Ne elemek). Kime tuhllduiunu - Ne yaızÜtf_ ceksin değil mi).. dWnden ayumıywdu. 

- Ben de nten ba İf içıa aeai arı- hiLnİJ'onvn. öyle mi)_ - Neden). . . . - İtten anlıya. inanın hali bbşka Aruı çok geçmecl~ Bülent 
7o\'dum. - Bilmiyorum f.. - Desene, artık Desıim ıçıa hiç bir türlüdür. vesselam L ortaya sıktı: 

- Ben vaz gcçtiml.. - Sen iyiden iyip mhot OfmUf • ümit kalmadı).. . - Peki, söyle bahlım ... r, olsun. -1,.ler pek l:olay yoluna eııi"ft!dSPI 
- N~dcn). sunl.. - Niye. kız nıpnlanıyor tliye. mi). bitsin. aoAunda ne istersen. hepaiDe zannediyorum. 
- Vaz lf'Çlim. işte... - Sarhotum amma. ~in. illi' • - Da1'a ae olmn>. peki diyeceğim. Turbanın yüzü gene aaıktı: 
- Neden MNDa... hotfuğu çoktan aeçti; timdi batka . - Sen .le~ ~veniyonan, tim· . - ~ aalıyacajıa; be Mf811lki - ~n de galiba bu itten büm 
- Yas---. artık elimden gel - türlüıü. tatlı bir bat dö-mai b•tl..11. diden ümidini keamıye 8~P yok... IUfa8 boııuWul.. TaZ geçıyorum. 

mez... Hot tath mı acı mı o ela aonwıda - C...m_ bG Mf8• lllf Paı... .. biı - Öyle İle ~ gıanone: iki visli - Neden). 
- Kızı mı heienmedia. yokaa... be1Ü olacak y:a__ kızda. artık insanın ne ümidi b1ır1. cıW.e aetininf.. :__ Sakılıyorunı. doğrusu. 
- Yok. canun ·· Oau ~ - Söyle Allah &fkma Kim, sahi. - Nene lazım senin) .. Elbet benim - Vaz geç timdi viskiden r. Biraz - Seni bilmem arna. höyle ..i'ilMll~ 

Ye... hu birdenbire lenin aUıu bafmdan a· de bir bildi~~· .. dolat. biraz kapının ön~e çık. ~ava uıl ben .wlmıya batlıyacağam. • • 
- Peki amma. ne oldu). Bir aaat lan bdm>. - Kızcaim nıpnlııından ıogutup al ... Akhn batma plauıl.. Bu ifleı -Ben ba kızın kim olduğunu.-.. 

içinde neden deiiftin). - Kim oldaiumr IJıilmiyorum, cfo. ayırtacak, eonra da beni ona sevdire- büebü&ün. ayık kafa il& ..ıma amm11. meden konUftum, dansettim. J3eielt' 
- Sorma ... Bir kazadu oldat. elim a... cek defılain ya... bq döomcailaia iilsilibıii de kacarımk etim; beğendiğimi de az çok belli~ 
- N nl U.J. - Sakın. demin daııeettijjn kız ol- - Benimde, kendime aiint. bir WI- iıoi111ı dejjl. tim. Şimdi, paraaı için onunla ev 
- TutuldumL IDUllLI. ~"'"•diyar-.... S.. iilt llllnııfaa _ S.. •llSJU ~).. c:ek olaraam>.. (Aılml 
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--------1[TitiJ1at ve Terakkide on sene I._ ______ _ 
1 i üncü kısım No. 14 ._, Posta., nın Hikayelerı' 

İTTİHAT VE TERAKKİNİN SONU İHTİ.Y AR KIZ TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Yazan: Rolan ChanDJ' Çeviren: Nurullah Ataç 

Bu hercümerç esnasında kendime 
saklanacak emin bir yer buldum 

, .,.. ..... - ~:ı -- -----

A p. A D E 

ft!.'ou~ . 
AllONU SA~ 

N 
l 

• ÇANICIR• 

Dostlanmdan notCT Bourdiii ıönneğe 1 katen naysiyetinc. ahlakına yedirememiş , 
gitmiıtim; fakat ben kapıdan içeri cirer • tir •.. Her ne hal ise, çocuk bayan Mialar·ın 

- ı.- "-W..1- ""' c.,.. -.,., _.,. ken baktım o, yanında ihtiyarca, biraz başına kaldı. Bayan kardeşini çok sever vd. 
~1'1l1'P TJ,1ı . 1t.. A..Jul• mn:IIDs. .. lloeArd..ı .. ,... B.f-•'- ,,.,.,... mllZZll Vil- hiı4, .. ıM - ~ kanburla~ıı bir kadınla yazıhanesinden onun her kusurunu ho§ görürdü. Zaten bv 
ô'::'.:t:".- ' 6

· M•'
1
• 1

91
' * •w.ı ... 11

"'"- M."""•'"* ~ Srw M~·A•m-. ıM /,,..;, Mınt.J..• ~·~~ "' · Hl· l9JI 1
•"111' ~ llJlif-ı- çıkıyordu. Kadının yüzünde. buruıukluk • işte çocuğun ne kabahati olduguv nu bir tür-

- ......... Tiri • Ra lıeht/e -- ,S..,, M-lırluiw ,-,. Ti•lı lıul.Ja _ .. ,_ T.ı,u,..s.m,. lı.J.J• 

~ ı._nı...r,.... . ı,.,,. -...r. ıc ,,.,_,.. mo ___ .s- 11-A.Jni,..,,,.. 1r .. 1ı.~,.. _ . ..:_-'Hu.,.. ın. ..u.11.w...11..!ıMlalM lara rağmen hala bir ııüzellik, bilhassa bir lü anlıyamamış, onu ortada bırakmağa bir 
C22ID ,.,Uıl/ llJJi/e - --f;ı -4.ı- _ __,_ ~-ı.-,. M,,.lıMnJ .. ..,_ Tw "...,. - ı..ı.. tı..W. tatlılık vardı; fakat burutuk içinde idi, türlü gönlü Tazı olmamı§b. 

- - ' ; -
0 gözlerinde de aonsuz bir keder okunuyor- Kalkıp kardeşinin yanına gitti, orada 

Damad Ferid Sevr muahedesini İtilafcılar hükümeti namına im.zalamış, ve vatanımız du. · üç hafta kadar kaldı ve dönüşte de çocu· 
Ol tada görünen beyaz yere inhisar etmiştı. Bu kadın zengindi ama hayatta para ğu alıp getirdi. İlk zamanlar bu yaptığın • 

~endi başımın çaresine gene kendim ne gittim. Bir müddet sonra, o da eve h1m olmıyan bir sürü gün geçirmeğe kafi bir şey midir~ •.. Notere vaaıyetname- dan çok memnun oldu, çünkü güzel tosun 
haknııyn karar vererek, çayı ödedirr. g eldi. mahkum olması, çok acıklı, çok sıkıcı laini yazdırmalı: için &elmif ve bütün para- gibi bir oğlan çocuğu da pek aevmİ§tİ. 
Ve ayağa kalktım. Bu hadi5e, o feci vaziyette bizi biraz bir şeymiş ! Eğer bu halin böylece bir sını Öksüz - Çocuklar Cemiyetine bırakmı~ 1 lem her kadın gibi bayan Mialar' da da 

Biraz evve] işittiklerime göre, geçe· güldürmeğe yaradı. Hayatta, gülmenin müddet daha devam etmesi laz.ım gel· çünkü hiç kimsesi yokmu§. Size onun ha • bir anne kalbi vardı: Çocuğa, sanki kendi 
ceğim kordon tehlikeli idi. Beni kor • bilhassa böyle zamanlarda lazım ol - seydi, benim için de gidip Bekir ağa yatını anlatayım da dinleyin; ama asıl adı- doğurmuş gibi bakıyordu. 
kutmıyan şey de, o zamanki polisin bu duğunu öğreniyordum 1 bölüğündeki kafileye gönüllü olarak nı ıöylemiyeceğim, çünkü anl~tacakları • Fakat arası çok geçmedi, nişanlısının 
gibi işlerdeki noksanı idi. Memurların ilk saklandı g"ı m yer karışmak işden bile değildi. Bereket mın bir kelimesi bile yalan degildir. tavrı değişti. Nişanlısı önce ziyaretlerini 
h Mütekait bir bahriye zabitinin kızı- olan kl d b d h. l üyük bir kısmı itilafcıların ne olduk- .. versin ki günün birinde bana iyi bir seyre eştir i, iraz sonra a ıç ge mea 
la b "ld .kl . . . ) . . Ah, o gunler! Nuhkuyusunda, ge • haber geldı'. bayan Mialar, yirmi yaşında iken benim oldu. Halbuki nikahın günü bile tayin 

rını ı ı erı ıçın on ara ıstemıye . . .. .. . . . ·· d .. w.. k ı h" ·· h · ·· ı · 
ist . h " d " 1 . 1 . nış, hır kaç donum genış hır bahçe ı· Abdülhamidin gor ugum ız arın ıç şup esız en guze ı olunmuştu. Delikanlının bu hareketino 
pe~mıy~ ı~me~ e ~yobr ard veb.1ç erındc 1 çindeki bu evde üç hafta misafir ol - tipleri Mabt:yn ka • idi. Şirin, zarif, güler yü2lü idi; musikiden acaba ne. kim sebeb olmuştu"> 

çogu, atta, ıca ın a ıze yar - d E . h . h d f k k olan Çanakkaleli Yahya pek iyi anlar, kendisi de piano çalardı. Bayan Mialar i•i anlamak istedi ve d~ 
dı d b"J b 1 ] d B . . um. vın apıs ane en ar ı, apı - Sezaı· B b b k O " 

m a ı e u unuyor ar ı. unun ıçın d . d"W. k b "l k ey, a amın me tep ar- stelik parası da vardı. Söylemeğe hacet likanlıyı çağırttı. Ni§anlısı önce biraz aıkıl-
ce li "d' Z d d d w k sın an ıste ıgım zaman çı a ı me kada<ıı d be . d d L 1 1 k 1 f k sarct ı ım . ~ten, ışar a a sogu h"" . . . 1. d l d "b T ve ostu, nım e os- yoıı;, ona gönü veren er ço o muotu; a ·at d k ki 1 k . t d" f 
r~.. ~ l k k h 

1
. d b " _ urrıyetımın e ım e o masın an ı a - ı, açama ı cevap ar verme ıs e ı; a• 

gara .... şı t tum ı·dı' Çok ı·y· b" · J o, hir birine yu .. z vermezdi; kendiıile ayni 
.u ı ' oz a ın e ır yag • · B k b"l f J b" · • · · 1 ır ııısan ° an " kat bayan Mialar'm ısrarı üzerine rr. esele-nı d p J k k ld rettı. una mu a 1 ena 0 an ır cı • S · b b" ·· b. • l şehirde oturan ve bir kireç ve çimento fah-

ur var ı. a tomun ya aııını a ır • h . d d y l l k. . . ezaı ey, ır gun ızım eve gc miş, . .. .. .. . . nin iç yüzünü anlatmağa mecbur oldu 
dı-. . . t k _ 1 etı e var ı: a nız ı ve eve gırıp benı· sormucı saklı old w •• - • rıkasının muduru olan bır delıkanlıya var- H k . 

1 
.. l d·-· d h b ... , şemsıyemı açım, so aga çıidım. k ha l k d' . .. T' ugumu ogrenın- - er esın ne er soy e ıgın en a e• 

n f k d k k b k d çı an ya ncı ara en ın ı goıtterme - ce. mağı aklına koymuştu. O delikanlı hiç de . . k .., d d ' Size 
1 

k . t 
uanareaateece mete ara il- kd d'!Akd 1. 1 · • ıınızyo mur eL anatma ıse• 

1 me er ı r a a"lım ev ı ve stan· A . paralı bir adam df'<>ildi; bayan Mıalar ın . . . 
fırn · d" t b l b l d' · k ' ' - man, demış; nerde saklanırsa '- d" . . . . h 

1
: ,_ . . d h A mezdım ama mademki ısrar edıyorsunuz. .. - şım ı s an u e e ıyesı oope - b ld t d v u için burada h. k k Ken ısını ııtıyen a ı vaıı;tı yerın e, atta 1 . . 1 

ratif müdürü olan Baha • gelmiş, beni u k a 
0 

ur dut· b. . d ıç ]er e saklansın rahatsız olur. Hiç durmasın • d b"J Jc k" 
1 

. b k Annemle babam sızı almama razı o mu • 
bckı· d Ş . . h . yo tu; ara a ır, ızım ev en geenler bizi'm Kuruçe"lmedeki yalıya (Yeisin o_lzlen~ın lene ıeche 1.'mhseer~ ıra.ıp olnun- yorlar ..• Ben onların izni olmadan da si• 

ıoyr u. emsıyemı çe teme sıper l b h be t" · h b .. .. T o , a nışan anmaıı ayı ayreti mucıp 0 mu~- . v b"I k b d 
t>ib" Lull k f .. .. .. .. o ur, ana a r ge ırıp a er gotu • radaki rahatı bir yerde bula nz' . h k J . • zınle evlenmege kalksam ı e artı ura a 
• ı & anara , etra a yuzumu goster- .. I d" H - z t 1 . I I m. ı ıu. Fakat nışandan sonra er es: • yı ettı. . l k 

· . . rur er ı. er gun ga e e erı a ır, on arı y ,J v· I' . yaşamamız kabı) olmaz. Buradan ayrı dı • 
nııyerek ılerledım ve arkadasırnla ko - k d ltt "h t 1 b' b. er ueg.ş ırıyCirum onun parası ikisine de yeterın dediler. d b"li . ... 1 • • 

1 il ba l d • o ur um. 1 a cı arı ırer ırer top- tan sonra a ne yapa ı nmr ıımı nası 
Ufmıya ş ad.ım: be b . luyorlar, Bekir ağa bölüğünr. dolduru - Bu haber bana gelince sevindim ve Düğünden aonra kızcağızın talihi tersine bırakırım~ Bir daha böylesini elde etmeli 

- Aman ıyordu · n urada hır 1 d B' j L N d' . . h · ·· ·· k k döndü. Bundan on yıl evvel ölen bir er - k . d d v• t '- .. h' 
1
. da 

1
• .. _ yor ar ı. ıra ara lj( a ıyı de tevkıf emen erteSl gunu, a şam, aranlık kolay mı~ Biliyorsunuz i zengın e egı-

•llum şup e ı a m ar goruyorum. ·ı f k b L } 1 b k d k k kek karde•i vardı. Cenup tarafında bir Qe- ı · 1 d · · 1 d geçin B 1 • • ettı er. a at, sonra ıradı ar. Artık ast ı tan sonra ev en çı ara Beşik· " " ım; ça ışına an sızın paranıza a • 
Unıar hafiyeye benzıyorlar. · ·ıA f l d l f "h T 1 t . <Ark ) lıirde zahitti. Bir çok delikanlılar gibi o da mek istemem. . . . ıtı a cı ar memnun u ar. tt1 at ve e- a~a geçtım. ası •ar 
- Evet, dedım; bılıyorum .•. Sen kk. k··L·· d . l . d B hayli haşarıca bir hayat sürüyordu. Gerçi _ Açık söyleyin .•. Benim için ne di· 

a)d b b' . ra ı. Ol(un en temız enıyor u. u -- 1 b. d d hl 
ırma, en geçer vapura merım. t k'f d"I l l h" b" h k ORIEN fevkalade namusu ır a am ı; • ak hu- yorlar? 

Yalnız bana bir bilet al. ev 
1 

el 
1 

ekn ebr a ey ıne .'r .mu a e • DOYÇE T BANK susunda hiç plı:ası olmayan bir ailenin oğ- _ Söylediklerine göre çocuk kard~i • 
O . . . . . me açı aca , u sayede kımı asılacak, B 

bıletı aldı, getırdı. Ben, şemsıye· ıc · . . ... 1 k k" . d h d .l k Dresdner ank Şubeal lu olduğu belli idi; fakat o da,. delikanlı- nizin değil, aizinmi1- Buradan üç hafta ay• 
..... . . 1mı suru ece , ımı e apse ı ece ·• M k · B 
·••ın altından etrafı güzelce tetkik edı - f I er ezı· erlin lıırımızın ekserisi gibi, gençliğin c;ılgınc'l ·rılmanız onun doğumunu gizlemek için • 

Yordum. Vapur da gelmişti. iskelenin ı 1 Türkiyedekı ıubeleri: geçmesini hoı görenlerdendi. Mialar böy- m~. Kardeşiniz de ailenin namusunu kUT• 
~nde, etrafı gözetliye gözetliye do • Hayata, harekete, mücadeleye alış- lece çapkınllt eder dururdu; oldukç.ı da tarmak için çocuğun kendi çocuğu oldu • 
Jafan bir adam vardı ki bunu gözüm 

1 

mış bir adamın, Üsküdarın bir tepe - Galata - İstanbul _ İzmir güzel delikanlı idi, çok kadınlan baıtan ğunu ı;öylüyorınuş. Siz de bütün hikayeyf:ı 
ıa~rdığı için oradan geçerken tanınmak- sinde, yalnız kadınlarla meı;kuıı olan Deposu: İst. Tütün Gümrüğü çıkardı. nifaJlımız bozulmasın diye uydurmuşsunm. 
1 

h 1 b" d · · k l b l 1 Fakat metresleri içinde biı tanesi vardı H k b k t B · · · d ·z1 11R•rn, i tima i vardı. Arkadaşıma, be- ır ev e, gırıp çı an ara, ya ancı arn * Her türlü banlta İfİ * er es u anaat e... enım ıc;ın e, aı 
tıirnle meşgul olmamasını, vapurda kendisini hissettirmeksizin, sayısı ma- __ ki hiç de sevilecek biı kadın değildi. Nasıl alacak olursam, pek şerefsizce bir iş gör• 
"c Ü k d . k 1 . d k d ·ı ı.öyliyeyim) Hani hafif kadın derler, İşle müş olacağımı söylüyorlar ••• 
'l Ya s Ü ar ıs e esın e en isi 1 e o cinsten... Maatteessüf o kadından bir 
oulu<ımamızı söyliyerek ondan ayrıl - ı= Bayan Mialar gördüğü bu hareket kar• 
d Y lstanbuj i.l ll .ın çocuğu· olmuştu; fakat onu nikah etmesine LI~ Ve ibu yolcuların çıktığı yerde bek· C eiediye 3İ ımkan yoktu, çünkü lı.endiıine s3dık kalmı· şısında sapsan kesildi; ama iradesine ha. • 
IC<iırn. Orada bilet toplıyan, biraz ev- kim bir kızdı: kendini zaptedip: 

} Muhammen bedeli 17629 lira 25 kuruf o'an jandarma telefon ıebekesinin yacağını biliyordu. _ Herkesin söyledikleri benim hiç U• 
\'c ~rber dükkanındaki memur idi. 1 f] k "it '- Kadını almazdı ama çocug~u tutup at· l-1 lr. ıı ah ve ikmaline ait telefon malz.emeıi kapalı zar a e 11 meye Konulmut İae de murumda değil, dedi. Benim indimde yaJ. 
't ~r es çıkıp da kapıyı ltapıyacağı sı· belli ihale cününde ciren bulunınadığadan pazarlığa çevrİlmİttir. Liateaile tart· malt hbil değildi. Kadın çocuiuna baka- nız bir kimsenin kıymeti vardı, o da sizdi· 
a a, ben aradım geçtim ve yavaş ya-• nameıi Levazun Müdürlüğünde cörükbi ir İstekliler 2490 N. lı kananda yazdı •e- mıyacaiını ve götürüp bir yetimhaneye rıiz ... Fakat siz de benim kabahatli oldu• 
~a~Kilerliyerek vapura girdim. aika ve 1322 lira 20 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektub~le beraber 3/5/937 bırakıvereceğini söylüyordu. Mialar onun ğuma kanaat getirmipiniz, öyle olmasaydı 

l·msa be · t h" d d" · ·· ·· 14 d D · A En bul 1 d ı (B ) ( bu sözlerini duyunca hiddetlendi; evladı -n1 0Ş IS 8 eme 1 pazartesı ıunu saat . e aınu cümende unma ı ır.ar. • 2316) bugün böyle .özler ıöylcmczdiniz. Haü da 
nın bir yetimhaneye bırakılmasına razı ol- L V da •L• • k'd d * * kanisiniz ... Veyahut ki dedikodudan kor&• apur uuncı mev ı e otur um ve k •- K d 

~ı· d k Satılmak Üzere Mezaı İf}eri Müdürlüğü eyya tubesine bırakılan kUl''am kerimi masının im an.• yodu. a ının ona bak - muşsunuL Hepsi bir kapıya çık.ar ... Buyu• 
ırn c İ gazeteyi okur gibi yaparak ·ı ın· d · ih · _.ı0v• kd. magwı h~r ne pahasına olursa ol•un Labul, 

1 ~ ı .in tar ın en ılı aren on ~ içinde sahil:ıi gelip ıöti.ırmeuıgı ta 1rde satılacak- ·- ~ & 

6~~.rüzümü kimseye gÖslermt:dim. tır. (8.) (2315) etmediğini görünce: ı;ıa:: Mialar nipnı bozulduktan sonra bir 
8 

U ara yanaştığımız zaman da, va· ___ _ ----- - Pekalil dedi, ben bir çareani bulu- daha nikah sözÜnÜ ettirmedi. Çocuğu bü· 
l>Urdan Önce çıkmadım, . yolcuların gir- Z h rum ama acn de bir daha evladım var de- yüterek ihtiyarladı ... Çocuk da muharebe• 
trıclerini b kted· B d f da l eytinburnunda satıhk arsa ve :ıngarlar mezain, bundan 8 onr• bir kerecik bile yu··-la e ım. U e a yo cu • de askere gitti, öldü... O zamandnnberi 
rın iskeleye girdikleri taraftan çık - Istanbul Ziraat Bankası odan: zünü göstermem. Bayan Mialar'ın k.imsesiz kaldı. Her şeyden 

hın K d" · k d · · '-1 Meseleyi annesi ile kız kaıde İne açtı d d 
L. • en ımı o a ar ıyı sal( amışım · d' mahrum olarak yaşadı, hayatın a saa et ..: k Bankamızın malı olan Zeytinburnunda bir tarafı çımento ve ığer tarafı Ze•· ı w h'" ·· ·· 1_ b "d 
.. ~ ar adaşım, benim ne vapura nirdi· İ dd · d" " ve on ara çocugu, uyuyup me.ıı:tc e gı e- nedir tatmadı. Vazifesini yapmış olmıılıt 
Rırn • t> tinburnu fabrikaları aratiıi ve bir tarafı stanbul ca esı ve ığer 1arafı Marma- cek yaşa gelinceye ltadar yanlarına alma· k 
ou .... ne de çıktığımı görmemiş oldu • ra denız" ile mahdut ve her tiir" ıu·· bı"na ve fabrika inıasına müsait 6552 metre mu- insanı bah tiyar etmeğe kafi gelmiyor il .• 
" lan için rica etti. Çocuğun annt".sİne gelin- ------------------, 
düşıçı~ Hyabkalandrn diyerek telafa rabbaı arazi, üzerinde mevcut üç hangar ve iki oda bankamızca pazarlık iuretile ce O, başını alıp Paris' e gitmişti, onrlnn '1 armKt nushamızda: 

rnuş ve u telaşla, vapurdan cıkan ıatılığa çıkarılmııtır. bir daha hiç bir haber çıkmadı. 
~~lcu.~arın ar~a.larından koşarak ~ beni Satıı bedeli pqin veya 'bankamızca kabul edilecek tekilde taksitle ödenecek· Mialar'ın annesi biraz z.orhık çıkardı. 
d_ç goreır.emıştı. Ben de onu göreme· tir. Taliplerin fiat ile !ediye tartlarını ihtiva eden teklif mektuplarını nihayet Bir piçe bakamıyacağını söyledi. Belki ' 

ı:rn, fakat, aramakla meşgul olmıya - 15/5/937 tarihine kadar Bankamıza göndermeleri ve daha fazla malUmat almak sadece meıhametsizliğindendir, belki de ' Yazan: Peride {'e/iil 
tak, arka sokaklardan doğru onun evi- isteyenlerin ıubemize müracaatları ilin olunur. •2119ıt nilı:ahsız olma bir çocuğa bakmağı haki-• 1------------------

ÇOCITK 



" So, Posta ,, nm büyük deniz romanı : 1~ 

Tevkifha kaçan BA 
ors n Pe .. kat·ı • • • 

ıçı 

'lazan : Celal Cengiz dı • e 

mza Ta tanın mey anesinde 
vurulmuştu 

(Baştarafı 1 inci say!nda) labileceği ümidiyle yeıe serm~ olan 
zaklaşmalarının kara yolile mi, yoksa Abdullahtır. Biçare veznedarla birlik· 
deniz yoliyle mi olduğu da , henüz bel- te bütün bir aileyi de yıkmıştır. Ka · 
li değildir. Yalnız dün dinlen.len bazı çanların diğeri Tevfıktir. Amcasını öl· 
,kimselerin ifadelerine göre bunların ,dürmüş, kendi ailesine kıymı~ bir adam 
,sabahleyin kaçtıktan sonra Galatada dır. 

bıçakla 
O gece Arap köyüne ge]en Türk ge-ı 

ınileri limana demir attıkları zaman 
vakit gece yarısını çoktan 1ıeçmitti. 

,görüldükleri, orada bir lokantada ye - Bunun içindir ki hadise alaka uyan 
,mek yedikleri sanılmak~adır. Ancak, dırdı. Gazetelerin ilk sayfalarını gün· 
bu da kat'i değildır. Bu yolda ifade ve· lcrce işgal etti. 
renlerin, başkalarını bu iki kaçağa ben * Meyhanelerde çalışan Arap rakka· 

seleri uykuya yatmışlardı. Meyhanede 
bir kaç balıkçıdan başka kimseler kal· 
mamıştı. Hatta meyhane sahipleri dük-

.kanlardaki kandilleri bile söndürmüt· 
lerdi. 

Türk aemilerinin geldiiini aören 
yerliler derhal sahile döküldüler ... 

Meyhaneciler dükkanlarındaki kan· 
dilleri yakıyor, ve rakkaıeler uykudan 
uyanıp şen şarkılar söyliyerek, Türk 
denizcilerini: 

«- Hoş geldiniz, Cezayir atlaala • 
rı f>> 

Şark1sın1 söy.Hyerek kufibyoriar • 
dı. 

Arap limanında her zaman kavıa • 
lar, birbirini dövmeler ekıik olmazdı. 
Barbaros gemicilere sıkı emirler ve • 
vir, kavga çıkaranları divan dayaiına 
çekerdi. 

O gece de her gemiden ancak onar 
kişinin kaxa.ya ç~kmasına müsaade et· 
mişti. 

Arap köyüne çıkanlar arasında 
Hamza da vardı. 

Hamza çapkın, hovarda, atılgan ve 
bilhassa eğlenceyi sever bir gençti. 
Meyhanede kadın oynatıp seyretme -
sinden çok hoşlanırdı. 

Barbaros o gece Hamza ya: 
- Oğul, sen yarın çıkarsın l Bu ge-

ce yat, uyu 1 • 
Dedisc de, Hamza çok yalvarmı~ ve 

Barbarmıtan karaya çıkmak için mü· 
ııaade almağa muvaffak olmuştu. 

Hamza arkadaşlarile berabor Tan
tanın meyhanesine gitti. 

Tanta .. 
Bu, çok şen ve neşeli bir adam ol -

makla beraber, ayni zamanda da ce • 
rarengiz bir hayatı vardı. Cuya ma -
ruf bir lspanyolu öldürerek buraya 
sığınmıştı. 

Tanta, buraya geldikten sonra bu a
dı almıştı. Ona niçin araplaştığını so
ranlara: 

- İzimi kaybetmeğc mecburum .. 
derdi. 

Başka bir şey demezdi. 

Bu bir gösteriş değildi .. 
Türk denizcileri ()nu bir kaç kere 

denemişlerdi .. Bir akşam bu köye bir 
fspanyol gemisi yanaşmış.. O zaman 
Tan ta dükkanı çıraklarına bırakıp kö
yün içine kaçmıştı. 
············································-····· .......... 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

--, 

Çocuklarda idrar 
Tutanıaıııak hastalığı 
Bazı çocuklarda muayyen yaştan sonra 
do. geceleri haberi olmadan işemek, ya· 
tağı kirletmek vaziyetleri devam eder, 
durur. Böyle vak'alarda çocuğu kuvvet
lendirmek, asabillği intaç eden vaziyet
lerden uzak bulundurmak. ve bilhassa 
geceleri ana ve babaların bıraz fedakar
lık ederek uyanmaları ve ~ocukları idra
rına kaldırmaları çok liızımdır. Böyle 
hallerde de gene çocuk iyileşmezse o za
man kuyruk sokumuna kenılk içine ıtne 
llc llaçlar atılır ve bir kaç defa bu n~ 
zerkedllerek çok iyi netıce alınır. Böyle 
çocukları teda Ylslz bırakmamalarını ana
lara ve b:ı.balarn tavsiye ederiz. 
Yapılan ufak tefek tec\:?\'lnln neticesiz 
kalmasından trnevmld clmamalıdır. 
Tedavilere devam ed11lrse mutlaka mu
vaffak olunur Bazı çocuklarda bu vazi
yet blQğ yaşına kadar devam eder. Son
ra tamamen iyile lr. 

(•) Bu notları kesip saklayınız, yahut 
bir albiime ~ apıo;tmp kollekı:;iyon yapınız. 
Sıkıntı zamanrnrda bu notlar bir doktor 
gibi lmdadınn:a yetişebilir. 

Artık belliydi ve anlafılıyordu ki, 
Ta.nta İspanyollardan kaçıyordu. Ve 
bunun için Türkleri sevmeğe, onlara 
fazla sadakat göstermeğe yeltenirdi. 

Hamza bu adamdan çok ho~lanır
dı. 

Ten ta o gece Hamzayı görünce: 
- İşte, biraz önce uyuklarken, rü

yada gördüğüm aslan şimdi karşıma 
çıktı. 

Arkadaşı gülerek başını salladı. 
Hamza gözüne kestirdiği bu kıza u-

zaktan bir mani okumağa başladı: 
HAii gözlerini sevdiğim dilber, 
Niçin benden böyle f Üphelenirsin? 
Bizlere gelince naz üstüne naz, 
İllere gelince cilvelenirıin !n 
Arap kızı gerdan kırarak şen bir 

kahkaha savurdu .. Parmakların. şak -
!atarak yavaş yavaş Hamzanın önüne 
doğru yürüdü .. 

Başını kıvırarak genç kaptanın dizi

zetmiş olmaları ihtimah de hesaba ka- Abdullah ile Tevfik salı günü gec~ 
tlmaktadır. · kaçtılar. Bugün pazard•r, demek ki S 

Abdullahla Tevfiğin, şehir içerisin • günden beri kimbilir hangi delikte giz 
de bir yere saklanıp oradan dışarıya a- li veya hangi yolun yo;cusu olarak ser 
dun atmadıkları ihtimaı dahilinde gö· best yaşamaktadırlar. 
rüldüğü gibi, mesela bir takayla Kara- * 
denize doğru açılmış olmaları ihtima- İstanbul zabıtası. biitün kuvvetleri-
li ve muhtemel olan daha başka cihet- ni seferber etti. Birçok ahvalde sem~ 
ler de düşünülmekte, muhtelif cihetler resini veren takip fikri ve derin görilşil 
den taki'bata devam edilmektedir. Her ,il: ~esele ü.~erinde ~al.:ş:yor. ~u gibi 
hangi bir şekilde olursa olsun hudut hadıselerde uç beş gunun ehemmiyeti 
haricine çıkmalannın önüne geçilmek yoktur. Neticeye bakılır. Neticede ~ 
üzere, bazı tedbirler alınmıştır. Bunun İstanrbul zabıtasının muvaffak olaca • 
la beraber, harice çıkm:ağa muvaffak ol ğından emin olabiliriz. 
salar bile, «iadei mücrımın• mukavele Fakat zabıta halkın koruyucusu, hal• 
nameleri hükümlerine göre, geriye ge- kın istinatga.hıdır. Bizzat ha1ktan ~ 
tirtilmeleri kabil olması da imkandan ?'ardım görmelidir. Binaena!eyh bütün 
hariç görülmemektedir. Istanbulluları vazifeye davet ediyoruz: 

Diğer taraftan, tevkifhane dahilinde Mesele hakkında uzaktan ya.kmdan i • 
yapılan idari tahkikat, yt:ni bir safha şittiklerini, katillerin yakalanmasında 
ya girmiştir. Kaçanların yattıkları ko- faydası dokunabilir zannında bulunan• 
ğu.şu tarassut vazifesHc mükellef olan ları her türlü malumatı İstanbul zabı· 
gardiyan İsmail Hakkıya, işten el çek- tasına bildirmelidirler. 
tirilmiştir. Diğer gardiyanlarla jantlar «Son Posta• bu münasebelte büyük 
µıafarm da tekrar tekrar sorguları de- Avrupa gazetelerinin eserini küçük 
vam etmektedir. mikyasta takip ederek, katilleri bul .. 

Bunlardan başka, görülen lüzum üze .makta en fazla faydası görülecek mali\ 
rine «istisnasız• bütün mevkufların ta .matı zabıtaya haber veren zata 2S lira 
,nıdık veya tanımadık kimseh'!r tarafın- ,hediye verecektir. 
dan ziyaret edilmeleri usulü kaldırıl· , Hediyeye hak kazanacak olan oku • 
mıştır. Bu ilganın, suçluların avukatla yucumuzdan katilleri tutmakta faydas: 
rına şümulü yoktur. Onların, müvekkil ,görülen malfımatı bilahara gazetemize 
Ierile temas edememek gibi bir yasak ,yazmasını rica edeceğiz. 
la, müdafaaya hazırlanma!: hususunda 
güçlüğe uğrayacakları göıetilmiştir. 

Kaçışta işe yarayan testereyle ipin, 
Tevfikle öteden beri tanışan ve kendi-

"!}'on Posta,, nın 
Müsabakası: 

Diyerek boynuna sarılmıştı. 
Hamza meyhaneden : ~ ·iye gırer 

girmez gür sesile bir nara .1ttı: 
- Heeeeyt .. Kimdir orda uyuklı -

yanlar? Şanlı deniz kurtlarının geldi
ğini duymadınız mı? 

. sim sık sık .görmeğe gelen Mualla is-
Hamza rakkasenın alnına her za - mı'ndek' kad t f d t· ·1 · ı 

ne dayadı. 
(Baştarafı 3 üncii sayfada) 

Masaların kenarında sızmış olan ba
lıkçılar birden zıplıyarak kalktılar. 

Sönük kandiller çarçabuk yanmış .. 
Ve meyhanenin arkasında uyuklıyan 
Arap ral&aseleri gözlerini uğuştura -
rak birer birer içeriye girmişlerdi. 

Meyhanenin içi bir anda Türk de -
nizcilerile dolmuştu. 

Şarap kadehleri dolup boşalıyor .. 
Rakkaseler göbek atarak, kalçala -

rını kıvırarak oynuyorlardı. 
Hamza bu kızlardan birini, yanında 

duran arkadaşına göstererek: 
- Sevimli bir çöl yıldızı, değil mi? 
Diye fısıldadı. 

. , ı ın ara ın an ge 1rı mış o 
m:n hır altın yapış.tır'.rdı. Bu sefer ya- ması ihtimali gözönüncie tutularak ya-
nagını okşayıp çekıldı. pılan tahkikattan, şimdiye kadar bu 

Arap rak'kasesi para alamayınca 
suratını asıp kalktı .. Ortaya doğru yü· 
rüdü. 

Tekrar dönmeğe başladı. 

şüpheyi teyit eder bir netice alınama
mıştır. Diğer taraftan, Abdullahı da 
son zamanlarda meçhul bir kadının gör 
meğc geldiği, bu husu~ıa müsaade alını 
,ya uğraştığı, fakat müsaadeyi aldıktan 

O gece bu meyhaneye Hdmzanın sonra bir daha görünmediği şayidir. Bu 
hiç te hoşlanmadığı bir adam gelmişti: kadının kim olduğunun tesbitine de ça 
Topal Ahmet. ,lışılmaktadır. 

, Dün sabah Abdullahm Nişantaşında 
Topal Ahmet netameli bir adam • oturan akrabasından birinin evinde ve 

dı.. evvelce arana Muallanuı Edirnekapı -

Eski korsanlardandı. 

Barbaros onu bir gemiye 
yaptığı gündenberi, Ahmedin 
paralamıştı. 

sındaki evinde ani ara~t;rmalar yapıl
mışsa da, neticeler, gene menfi çıkmı.ş

kaptan tır. 
yıldızı Zabıta, İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar 

taraflarında üçer grupl.il tarama araş-
<Arkası var) tırmasına devam etmektedir. Otel, han, 

~~~~~~~~~=~~~==~~~~=~~~~~=~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~ pans~on ~hl yerl~e ~l~ek &a~a· 

1 rın da derhal polise habeı verilınesi, Emlak ve Eytam Banka ıı ili :ıJ ı rı 
ıCu yerleri idare edenlere bildirilmiştir. 

SATILIK APARTIMAN 
Vapur, tren, otobüs, :>tomobil, araba, 
mavna, kayık, molör ve saire bütün na 
kil vasıtaları, sıkı bir kontrole ;tabidir. 

Esas No. Yeri No. su Nev'i 

C 10 Beyoğlun'da Bedreddilı Ma- 5 - 1 Apartıman 
hallesi11de Orta Şimal so-

Depozitosu 
T. L. -3800 

kağında • 

Tafıilib yukarda yazılı apartıman pqin para ile ve kapalı zarf usulile aa· 

tılmak üzere arttırmaya konulmuştur. ihale 3 • Mayıs. 1937 tarihine mü • 

aadif pazartesi günü saat onda yapılacaktır. İsteklilerin Şubemize müra • 
caatla tafsilit ve bir lira mukabilinde birer fUbıame alarak f8rlJlamede ya· 

zılı hükümlC!' dairesinde teklif mektuplannı o gün saat ona kadar fUbemize 
venneleri. ( 4 76) 

Ortaya çıkan rivayetl~r arasında, Ab
dullahın son günlerde elinde 100 lira 
mikdarında para görüldüğüne dair bir 
rivayet te vardır. Tevkifhanede mev -
kufların yanlarında para bulundurma
ları yasaktır. Paraları, emaneten idare 
kasasında saklanır. Bu paranın elinde 
görüldüğü doğru ise, hır zıyaretçi tara 
fından gizlice verildiği veyahut dahil· 
dekilerden biri vasıtasile eliııe geçtiği 
tahmin olunabilr. Elinde para gördü • 
ğünden, sorguya çekilen mevkuflardan 
birinin bahsettiği söyicnilmektedir. 

' Son Posta,, nm kararı 
İstanbul tevkifhanesinden iki mah

kum kaçtı. 

Şimdi müsabakanın esasını .mıata • 
hn1, 40 tane tanınmış simanın fotoğ 
ı df ını aldık. Her fotoğrafı üçer parçıa· 
ya böldük. Bunları birbirlerile karıt 
tırdık. Bu parçalardan her gün lialet· 
tayin üç tanesini neşredeceğiz; 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir· 
menizi istıi.yoruz. Bu iş sizin için hiç u 
zor olmıyacaktır. Çünkü ıördüğünil1 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
rını da neşrediyoruz. 
Parçaların yanında hergün tanmmı.f 

bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çıkmış ve~ daha sonra çı· 
kacak resimlere ait olabilir. 
Yapılacak iş şu: Bu :resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle
ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim n~ 
ri bittikten sonra modellere bakarak 
her üç resim parçasından bir lot.oğra! 
meydana getirmek. 

Bu suretle elinizde 80 resim ola~ak 
bunları sarih i<iim ve adresinizle bi~ 
yolhyacaksınız. İşte müsabakamızın ~ 
sası bundan ibarettir. 

Resimlerin gönderme müddeti gaz• 
tede resim neşri müddeti bittikten son· 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netic• 
ilan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin· 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye biret 
altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki· 
şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere-
ceğiz. 

Giimrüklerde eksik 
Alınan resimler 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arltırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Gaziantep Memleket hastanesine ait 102 kalem cerrahi atat ile 56 kalem ku
lak boğaz burun ve 5 adet takım cihazı açık eksillıneye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme: 5/Mayıs/937 çarıamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
tçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. 

Dünyanın en sıkı, en fenni hapishane 
si sayılan İngilterenin meŞ'lıur cVi , . Ankara, 24 (Hususi) - Gümrükle.r· 
ding• zindanlarında bile urasıra firar de eksik alınan vergilerin, rcsiınieriJl 
hadiseleri olur. Aşılmaz bir kale hali- mükelleflerden tahsili ıçin Gümrükl~ 
ne getirilmiş olan Amerikanın o maruf Vekaletince yeni bir karar verilmişti~ 
cSin Sing» hapishanel~rinde dahi kaç- Bu karara göre mükelk:f bir aylı~ rn 

1 ,ma hadiseleri ender cieğıldir. lct içinde borcunu ödemezse hacız Y0 
3 - Muvakkat garanti: 144 Jira 53 kuruıtur. 
4 - istekliler ıartname ve listeyi hergün komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayıla kanunda ya· 

zılı belgeler ve bu İfe yeter muvakkat garanti makbua veya banka mektubu ile 
belli gün ve ıaatte komisyona gelmeleri .,2242» 

İstanbul tevkifhanesincien iki kişinin !arına müracaat edilecektir. 
kaçışı fevkalade bir ha<iiSP. sayılamaz. Yanlış hesap yüzünden hazineyi ıB· 
,Fakat kaçanlardan birı, Galata posta - rara uğratan memurlar için de Divarı' 
hanesi veznedarını, birkaç kuruşunu a- Muhasebattan karar istenecektir. 
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-==== SON POSTA 

• Son Pcsta • ı.ın tcfril.:eaı : ~ 

lüs Ş ·· valyesi 
"~~ Abd rrahman 

Yauo: A. R. 

Genç kız macerasını dayısına anlattı, 
ihtiyar adam bunun Üzerine : " Kalk 

Florinda, hazırlan ! ,, dedi 
Zannederim. bira~ 
ııonra da mermer 1 

ııal 1 
ona geçecekler .• 

ııev ·ı· ~ gı ı tazılarına, 

~ndi eHcrile keçi 
<:~geri haşiaması ye· 
dırecekler. Belki on
dan sonra da ahıra 
t~rif edecekler .. ye· 
nı doğan tayları zi
rarct edecekler. Öy 
e lannederim ki ... 

ihtiyar zenci, bo 
•una .. 1 . d Ç> soy emyor u. 
F'tnkü: madmazel 

. orinda, bunları 
dın)c ..... · 'k' 

f 
... ıyor.. ı ı ta-

ta 1 ıt. ~~~~~~~fi-~~ la 1Yrnettar vazo- • 
r, 'Ve heykellerle -~~~ışo. 

l'rı" uı.eyyen olan u • Alt:~~( 
ıun k 'd d 

1 
orı or a, sür -

at e i1erliyordu. • 

Koridorda rast -
Reld·-· h d ıgı izmetçiler, 
ı·erhal kenara çeki -
1Yorla . l k da r. yer ere a-

r eğiliyorlardı. rpi,man oldum, dayı ..• Alçak kralın ba-1 Salonda, derin bir sessizlik hüküm 
F1orinda, bir kaç salondan sür'atle na yaptığı muameleyi bilaeniz. J sürüyordu. Vakit vakit papağanların 

eef.nıiş .. duvarlarında şövalye zırhları, Bu sözleri işiten, Kont Belensiya • çıkardığı sert ıslıklar, işitiliyor .. tavan· 
;~ 1 YÜı.lü kılıçlar, altın kakmalı bal - nın çehresi, bembeyaz kesilmifti ... A- da asılı olan billur avizeler çınlıyordu. 
~ar, eski harbleri tasvir eden tablo - vucundaki ay çiçeği tohumlarını soma- ihtiyar kont, genç ve güzel yeğeni· 
d't: RÜmüş çerçeveli aziz resimleri, fil ki masanın üzerine serpti. Kısılan eli~- nin önünde birdenbire tevakkuf etti. 
l'~!~ v~ gümüşten haçlar asılı olan bü • ]erinin arasından, homurtuya benzi • Kısık bir sesle: 
\ bır salona girmi~ti. yen bir ses işitildi: - Florindal.. Asaletin biitün şere -

t alonun nihayetinde, geniş bir bal- - Kral.. mı?.. fini ayaklar altında çiğniyen bu sefil 
lrıonQ açılan kapının önünde, büyük bir - Evet. ruhlu adamın, daha büyük çılgınlık -
Qaasanın üstüne, altın karışık bakır - - Demek k~ buna da cesaret etti. lara kapılmak ihtimali var. Buna mey· 
~l ~~pılmı\J, bir kaç papağan kafesi - Evet. dan vermiyelim... Derhal hazırlan. 
~ nıışti. - Anlat .. nasıl oldu~.. Kıyafetini tebdil et. Seni göndere -

bir lun boylu, kupkuru, sert çehreli - Mümkün deiil. dayı .. o ıgrenç yım. 
lan adarrı, kafeslerin önüne çıkmış o- sahneyi size karşı tekrar edemem. Dedi. 
~t Papağanların başlarını kaşıyor .. va· - Ben .. öğrenmek isterim. 
~Q::ı:kit elini kıymettar bir vazoya so- - Evvela, sarı1ıp Öpmek için üze -

<Arkası nr) -
Açık muhabere : ~ oradan aldığı ay çiçeği tohum • rime atıldı. Fakat, bu arzusuna mu • 

~ .. tıı birer birer bu rengarenk ku!::la - vaffak olamadı. Sonra, kolumdan tut· 
•.. T Okuyucularımızdan (F. R.) inııah mek -

Vtdiriyordu. tu. Kapısı aralık olan küçük bir odaya tub sahibine: 

tcı u8~u. şak halılar üzerinde yürüye - doğru sürüklemeğe başladı. (Ertuğrul) faciasına karışan zevatın re -
ıt u S '\ simlerini biz de koymak istedik. Fakat, bul-

fı"d r atle ilerliyen madmazel Flo - - en ne yaptın r .. •• T duğumuz resimler, çok eskı ve çok uçuk ol-
1\n "nın ayak seslerini işitmemişti. - okatladım... Onu .. kralı .. adi duğu ıçın ıt>unıan kttşe y.ıptırmıya muvat-

~k. rrıadmaze1in: • bir sokak çapkını gibi tokatladım. fak olamadık ... Haydar Beyın resmı, bu mü-
......_ A So ? nnsebetle yapılan bir mülakatın aruında 
{) ~iz dayıcığım.. selam!... - nra " neşredilmiştir. Büyük alakanıza teşekkürler 

"ir ...... ~rrıesi üzerine, derhal basını çe - - Bu hakaret, onu çıldırttı. Derhal ederiz. 
l "1ışr O k eh, d belindeki hançere davrandı. Fakat o _ . ·-···-------·--''afif ~· sert ve uru ç resin e, 

......._ bır tebessüm belirerek: anda kraliçe içeri girdi. Bileğini yaka· 1 fR\ v ~ 
~ Selam, Florindal.. Saraydan, ne ladı. Onun yapmak istediği ikinci al - ~AD O 

Dr Çabuk avdet ettin. çaklığın önünü aldı. _ 
emişti. Kont Belensiya, bir elile masaya E.. u r.~ -· nkü Pro 

d' J:')Otind f .. • 1 •• dayanarak diğer elinin parmak uç)ari· ~ r a • ft 
lttni • a, etra ına sur at e goz gez- le sivri sakalını karıştırmıya başladı. 25 - Nisan - 937 - Paıar 

tıı ı."Ştı, Orada kimsenin bulunmadığı· jsTA~'BUL 
t10tij - Kral.. sarayında .. misafir sıfatile · ' 

~t 1~ nce, dayısına biraz d<tha yakla· Öğle ne riyatı: 
aıı: "fk giden bir genç kıza taarruz f"tmek isti- 12,30: Plakla Tiirk musikisi, l2.50:ı Hava-

ih..:~.·0 eden tı'treyen bı'r sesle so"ze k · d Ik i ı 
"

1
• 1 yor .. suratına to at yıyor .. on an son- dls. 13,00: Beyoğlu Hn ev neşr yat kolu tn-

ıştj: • 
......._ Al • ra da; o kızı öldürmek için, hançerine rafından bir temsil. 

l'tıirı bu"t~ahın yıldırımları .. cehenne • sanlı"·or... Ah Allahım, bu ig-renç Akşam neşriyatı: 
u l J 18,30: Palakla dans musfklsı. 19,30: Çocuk 

hğs1 ~ ateş eri, 0 sarayın üzerine ~ey ... Bahusus bunu yapan, (memle- Esirgeme Kurumu namına konferans: Ordu 
n. Cıu·-· 'd -· b. k 1 """'.:..:.....:. .. ıg~~~ gı ecegıme ı~ ~ e:e l ketin birinci ~övalyesi) olursa .. • Saylavı Selim sırrı Tarcan. 20,00 Müzeyyen 

D ve arkadaşları tarıırı~an Türlı. musikisi ve /\ 'ii lı iye mırıldandı. halk şarkıları. 20,30: Omer P.ıza tarafından 
1:. etçi Bu ihtiyar asılzadenin çehresindeki arapça söylev. 20,45: Muzaffer '\'e nrkadqia-
bhCza11e/er çizgiler derinleşmişti. Biraz evvel bem· rı t.ııraundnn Tilrk muslktsı ~e halk §nrkı-
111.. lan: Saat fıynn. 21,15: Orkestı-a. 22,15: Ajans 
laı-cı 1~~e nöbetci olan eczaneler ıun _ ı beyaz kesilen çehresine, şimdi kıpkır· ve borsa haberleri.· 22,30: Plikla sololar, ope-
lıstan~ mızı bir kan daigası hücum etmişti. ra ve operet parçaları. 
-'ltsa uı c.ınetinclckller· ı 1 Yarınki Prc.gram 
dat/;~da : <Pertev). Beynzıdda : (Hay- Bir kaç dakika sükUt ile geçti. hti · %6 _ Nisan _ 937 _ l'azartes.t 
de : CN~nenıe : (Vltalıı . Şehreminin _ i yar kontun, asabiyetten titreyen sesi iSTANBUL • 

aarnat ll:l.un). Knragıimr.,kte : <Keman. işitildi: ö~ıe neşriyatı: 
ela : (~llda : (Erofilos) . Şehr:adcbaşın- 1 - Pek iyi.. benden hiç bahsetmedi 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha -
la.rnaz) nıversıte). Eyüptc : (Hikmet At- .) vadls, 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
ltuçUk~ Enıtnonünde : (Mehmet Kazım). mı." Akşam neşriyatı: 
!ı\'bdul 2:ardn : (Yorgil. Alemdarda : - Hayır' 17: İnkılab dersleri Üniversiteden nak -
~Yotı kadir). Ba.kırköyunde : (Merkez). - Anlaşıldı ... Demek ki, hu alçak- len Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 18.30: 
İııt.ıkıaı u dhetindekiler: PlAkla dans musikisi. 19: Çocuk Esirgeme 
ıoune~)taddcsinde : CKnnzuk>. Dairede: ca teşebbüsüne, beni basamak. yapmak Kurumu namına konferans Dr. Fn.hrettln 
'lırıdc •: ToJ>çulnrdn : <Sporidls>. Tak _ istedi. Kerim. 19.30: Afrika avı hatıraları: s. Se-
<ı..ıhncn· <lNizameddln\. Tarlabaşınd:ı Kont; hissettiği teessürün ıztıra • H\h:ıddin Cihnnoğlu. 20 : Rıfnt ve ıırk:ıd~an 
<~atı ll. Şişlide : <Halk). Beşlkt:ışta tarnfından Türk musiklsl ve: halk şarkıları. 
ll nlid). hından, artık yerinde duramıyor. A - 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
u:::ııiçi ve Adalnrda: dımlarını gere gere geziniyor .. kasık- 20.45: Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 
•af)Udarda : <Sellmlye). Sanyerdc : (A- !arına kadar çıkan ibrişim örme çorab· muslklsl ve halk şarkıları. Saat tıyarı. 21.15: 
lt • Knaıköyü d ~- l .. d . . Şehir Tiyatrosu dram kımıı CTnls). 22.15: 

lllflsıl n c : tQ<-ındet. Osman arının ıçın e, ınce ve u:zı~n bacakları, l Ajans ve borsa haberler!. 22.30; Plflkla solo-
~e =~ · :Suyukadada : \Hn.lk) . IIeybell- b l kl ~<llalk). J ir perge in aya arı gibi görünüyor. lar, opera ve operet parçalan. 

------------------...!. 
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Yenikapı 

Yenikapı 

Yenikapı 

Sayfa 11 

Defterdarlığından: 
Lira Kuru 

; Nü1het sokağında kain eski 46, yeni 66 sayılı 

evin tamamı. 2021 00 
ı Çakmakçılar yo!rufun<la Valide haıuııda 13-14 

sayılı odalan miiflemil eski 92-94, yeni 21-23 
sayılı iki mağa:r.anın 42/20 payı. 3429 00 

ı Çakmakçılar yokuıunda Büyük yeni han alt kal-
tında eski 37-38, yeni 36-38 sayıh iki odanın 
yan payı. 425 00 

: Çakmakçılar yokUJUnda Büyük yeni hanm orta 
katında eski. eski yeni 5 sayılı üstünde bir odası 
olan odanın tamamL 250 00 

Rasimpaıa mahallesi Mısuiıoğlu sokağmda eıki 

18, yeni 45 .ayılı evin 1/3 payı. 360 00 
ı Çuhae1 hanı alt katta ikinci adada 13 sayılı oda-

nm 3/4 payL 70 00 
Beyuit mahallesinde Topçular caddesi ve Kale 

aobiında 291-24-24 M. yeni 279-279/1, 
279/21 32 sayılı hane ile iki dükkanın (müba • 
deleye tabi eşhasa ai! 45/120 hissesi müba -

diJ tasfiye vesikasile.) 
(rarari qhasa ait 5/120 bme.si nakden.) 

Yalı mahallesi Alboyacılar ıokağı eski 48 yeni 

495 00 
55 00 

62 sayılı ve 70 metre murabbaı arsanın tamamı. 91 00 
Yalı mahaUcsi Alboyacılar sokağı eski 86 yeni 
100 ıayılı ve 71 metre murabbaı arsanm tamamı 106 50 

: Yah mahalle!İ A!boyacılar sokağı eski 74 yeni 
88 ıayılı ve 52 metre murabbaı arsanm tamamı 62 50 
Y lı mahallesin!n Alboyacılar sokağı eski 62 yeni 

16 sayılı 82 metre murabbaı arnnın tamamL 106 60 
Yalı mahalle11i Kumsal sokağı eski 53 yeni 67 
sayılı 133 metre murabbaı arsanın tamamı. 532 00 

Yalı mahallesi Değirmen sokağı eski 34 yeni 54 
sayılı 22 metre murabbaı arsanın ~amamı. 44 00 
Yalı m:dıalleai Alboyacdar sokağı eski 38 yeni 

52 sayılı ve 96 metre murabbaa arsanın tamamı. 134 40 
Yenikapı Yalı mahallesi Alboyacılar sokağı eski 66 yeni 

80 sayılı 73 metre murabbaı arsnnın 1 /2 payı. 54 7S 
Yukanda yazılı tnallar 27 /4/937 salı günü aat 14 de pqin para ve açık artt r

ma ile sntılacakhr. Satıı bedeline istikrazı dahili ve o/o 5 faizli hazine tahvilleY. 
kabul olunur, Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatıra • 

rak Defterdarlık Milli Emlak Müdiirlüğünde müteıCklcil aatış komisyonuna mü • 
racaatlan. (M) (2030) 

u il 
.... BUNDAN BOYLf M UNHASIRAN 

1

PERLODENT" KULLANINl2, 
I 

DIŞ MACUNLARININ 
I I I / J 

EN iYiSiDiR // 

ODEnT 
-fdanbul İkinci ı11as -m;murluğundan: 1 1s bul 1'-! • !cı~ _ l - dan 

ı li n_· • 1i M hk tan auncı u-uuı memur ugun : 
ıtanbul As ye ıKıncı ıcaret a eme· 1 b ld H d han d 14 N J stan u a an an ın a o: u 

since Gala:ada Agopyan banmda 1 No:da __ L • !ı. l -h· kan • !a.!L-- t•:x.J 
ylUUlaneyı .DLame ga ı anı u.uJNU e ua• 

G:istav Luda ile gene Galatada İttihadı ·ı~ ._...._ ___ , H' d' z d O f t 
uamuıua )'DZ.Ut ın ı a e ıma.n.ın s an• 

Maadin Türk Anonim tirketinin iflaslarına bul Birinci T'ıcaret Mahkemesince 18/7/ 

21/9/936 tarihinde karar verilnıi§tir. 936 tarihinde 1fl8sına karar venlmi~tir. 
Müflislerden Güstav Ludanın bir malı Müflisüı ikametgi.hmda yazılan eıyadan 

bulunamamııtır. Diğer müflis fİrketin yal- • 
e-li Alaca ağzı mcvkiinde kömür İs· ba,ka hır malı yoktur. Bu eşyada ibraz e-

na Er & d.? ik ·ı . •!L•--•- iddia d'ı-: •. 
1 k · tı'yazı olup ba"ka bir ı 1 en vesa ı e Ul.UUUIA e ı .. ~tir. tismar mın a ası un " • 

malı lbulunamadığuıd.an ber iki müflisin Şu vaziyete göre müflisin bir mah obnad .. 

tasfiye muamelelerinin tatiline karar veril- ğından tasfiyenin !ati!ine karar verilmiılir. 

mi§tir. icra ve ffJas Kanununun 217 inci mad-

icra ve İflia Kanumınun 217 nci mad· 
desi mucı'bince alakadar alacaklılar tarafm
dan 30 gün içinde iflasa müteallik muame

lelerin tatbikine devam edilmesi istenilerek 
masrafı pe§in verilmediği takdirde iflasm 
kapatılacağı alikadarlan:a bilinmek üzere 
ili.n olunur. (32096) 

desi mucibince atikadar alacaklıların 30 
gün içinde peşin masrafı vererek iflasa mü

teallik muamelelerin tatbiki istenilmediği 

takdirde iflasın kapatılacağı ilan olu • 

nur. (32095) 
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, SiNEKLER 
,, . 

----. NASl~ llACl 

Sıtma, tifo ve hastalık getirir 
yemLklerinizi kirletir. 

Sinekleri ve bütün haşeratı öldürür. 

1 

KANZUK 

Amerikada uz.un tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldür. KANZUK NASIR 
İLACJ en eski nasırları bile 
kökünden çıkarır. Cidc;i ve 
şayanı itimat bir na.;ır ilacıdır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - lslanbul 

Hiç bir iddia 
Asi.inli ı k ıyıııetsız olana 
faıJa hır ~ey ıHlvtj etmez. 

K~EM PERTEV 

KARYOLALAR 
lfrat ve ıı ı flh ·ı;I\ ~rının ir•1-
desi değilliır. ı erl< ıh ı bir fen 
hıırikzısı ı;ıhı \ c.v leli hir 
tn.rv iu oıtttyıı ııtılıtn ~ıiz t•l 

lik n tistuı.zur.i.arıııı d ktın

d . suıe Jrnrı;;ı lıı\·b ı r zaıııan 

rakip olarak tu ıı ımaıııı,tır. 

Fabrlk fletıne aetıhyor. 

Asri Mobilya mağazası ~~~~0 .... \,' ·~--
lstanbul: Rızapaşa Yokuşu No. 66. Tel. 23407 

BÜTÜN DÜNYA 
POKER 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de alınız. 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

19 M AY 1 S 
ATATÜRK GÜNÜ AÇILACAK 

SAMSUN 4 ONCO YERLi MALLAR SERGiSiNE 
ittirak ediniz. 

·-- - --
'I'tirkiyenin her t arl! fın

da ta ıınıııış olan ve 
en çok satılan 

SÜT MAKiNASf 
V:KiNG 

ıııarknh ,hr. 

:JiirK~rrııpa Ltd. şı;. 
ERSE:M8E P .. l ARI 9\ 

ISTA"l8U\.. Gıo.ı...AT• p 
1 

~eıelon 41106 
T••a••t zı~ııı. T ı..ıenOU -------
Kayıp aranıyor 

Seferber'ikte emirberi bulunduğum 

topçu binbaııaı Gelibolulu Bay Nuri kızı 

Müzeyyenle evlenmİf ve Melih• İsminde 
bir kızım olmuıtu. 

O vakittenberi kızım Melibayı kaybet

tim. Kendiıinin İstanbul Fatih, Aksaray, 

T opkapı civarında oturduğunu ve yakın 

zamanlarda bir yüzbqile evlendiğini ha

ber aldım. Kızımın ıarih adreşini bilenle

rin insaniyet namına aıağıdaki adrese bil

dirmelerini rica ederim. 849 

İıtanbulda Sultanhamam Yqildirek 
Hoca ban içinde 13/ l No. 

amcası bakkal Rüttü. 

Dr. A.K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her euaıaede araymıı. (Poata kutusu) 1~5S Hormobio Galata latanbal 

• 

Nisan 25 

- - - - - --- ---- -------

ıı-ı~Q TCQLO iZAl-fATI GiŞl:LERIMIZOtN ALiNiZ 

Or. H A F 1 Z CEM A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehasımıı: Pazardan maada 
bersün <2 - 8) Dlvanyolu numara 104. n Mı
iefonu 22398 - 21°" 

Son Posta Matbaası 

;.;şriyat Müdürü: Selim Ragıp~ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKI) 

S. Ragıp EMEÇ 


