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- • ' A • • SIDDETLI YAGMURLAR 
Almanya, Italyaya Askerı lttıf ak •• 

Yapmayı Teklif Edecekmiş 
Şehirde birçok yerleri s11 bastı, Uçkardeşler 
dağında da heyelan hissedildi, dağdsn 

kork11nç gürültüler geliyor 

INGILİZ GAZETELERi BiTLERİN MUSSOLİNI Orta ve Şimali Anadoluda zelzeleler 
İLE BU İŞİ GÖRÜŞECEÔİNİ BİLDİRİYORLAR Şarİcta da iki nehir taşb, _ 

.............................................................. sular birçok köprüleri yıkb 

Alman devlet reisi bu ·ııalya Bog ... azlar .ı~~~:ıı~<:~~~~~tli-~:b;~;.::~ri;:~: 
f maktadır. Saat 11 de yollar g.:?çilmez hale b h B d ti ı gelmiş, dereler taşmış, Bahrib&ba park.ı-sa a renner en geç mukavelesme ~;,:.:~~~:!~7::rü~·!~!:r:;:;.!:~ 

Berlinde, Avusturyanın ilhakının Alman • ltalyan 
dostluğunu sarsmadığı inbbaının tevlidine uğraşılıyor 

1 1 1 tir. Telefon hattı da bozulmuştur. 

1Şt1 ra k e tt 1 Amele ekipleri ve itfaiye ı:ür'aUe yeti· 

Roma 2 ( A.A.) - ltalyanın 
6a~ün Montrö boiazlar mukave
luin• iıtiralt ettiii reımen bilJi
rilmekteclir. Ancalt, ltalya Mil
letler Cemiyetinden çeltilmiı ol
tlaiunclan ba vasiyetinden mü
tevellicl bazı ihtira:s ltayulların
tla balunmaıtur. 

şcrek' suların hücumuna maruz kalan ba
zı evleri tahliye etmiştir. 

Seller Bahribaba karşısındaki sıra kah
velerini basmıştır. Ayni zamanda yemiı 
ve Halimağa çarşılarile güınrük önünde
ki Fevzipaşa meydanlığını d& sular kap
lamış ise de belediyenin her taraftan faa- .Munzur wtündeki ahşab köprülerden biri 
liyete geçmesi yüzünden suların dükkan- Fevzipaşa bulvarında Bahçeli hanın 
hır ve mağa7.alara zarar vermesinin üst katını işgal eden sulh hukuk hlkim-
önüne geçilmiştir. (Devanıı 11 inci sayfada.) ......................................................................... 

·-·--·-·-···----·- İnhisarlar idaresi . 
San'atkar Safiye 

fiatlarını ve 12 benzeri 
• 
sıgara 

Maruf san' atkir, ( Safiye ) 
bı~e:.::ioiam ıilniinde y&Terlerl ta~fınclaa kenllllae •e411e edilen AIBWI do•anına • İSİm}İ muganniye kullanan 

sının minyatür ınoclelfnJ alba .... UYlde tedldk ecl17or. müesseseleri dava ediyor 

yeniden :a~~:~ -cek 
1nhisarlaı umum müdtlrlüğü yeni mall 

yıl içinde tatbik edilmek uzere bir çalış
ma programı hazırlamaktadır. 

Hataydaki Fransız 
mümessili 

Ankaraya geldi 

Bedin 2 (Husust) - Şansöllye Hitler, ı rop, propaıanda nazırı Göbele, ordu u- , 
~aberlnde hariciye nazırı Von Ribbent- (Devamı 11 fncl sayfada} 

İnhisarlar idaresi sigara ,fiaUarı üze
rinde yeniden tenzi18.t yapmağa karar 
vtırmiştir. Bu tenzilat (mamultltı mahsu
sa) adı verilen 15 kuruşluktan yukarı si
garalarda ve (mamulAtı ticariye) adı veri 
len 15 kuruşluğa kadar olıın halk sigara
larında halkın çok lehine olarak yapıla
caktır. 

C~~l 8ctyar dün Sif'keci garında. trenden indikten son.ra ukeri tefti1 ederken 

lıarı. ır haftadanberi Yunanistanda bulu-ı kanı Dr. Aras, dttn sabah saat 11,15 de 
~aşvekilimiz Celfıl Bayar ve Dıı Ba- (Devamı 11 inci sayfada.) 

•\O nci aıır ıehirlerf rtin. 
' ~ğlence Alemlerinde 

K6yliniin hucf udlanndan 
dıtan çıkmayan ve 
dıptışııu bilmeyen 

'öylü kız 

Sevişebilirle mi? 
$ ..,... 

Evlenebilirler mi? 
~ es'ud olabilirler mi? ~ 1 

Burhan 
ed~bi 

Cahidin ... Son Posta,, için yll'idıit yeni 
tefrika ( Çınaraltı ) _.:size .. .ı .. ~ suillerin 

cevablarını verecektir •. . · -----------·-- ________ ....;;;...~---..1r 

İdare ayrıca bazı lüks sigaraları da tev
hid edecek ve bunlar üzerinden ayrıca 
tenzilat yapacaktır. 

Yeni tenzilat önümüzdeki mali sene 
başından itibaren tatbik edilecektit. 

5,5 ayda tedavüle 
Çıkarılan yeııiparalar 

San'atk4r Safiye Ankara 2 (A.A.) - Türkiye Cum - B. Garo 

• <!!-~!1-~~.!~c;! .. ~~!!~t-- huriyet Merkez Bankasından: Ankara, 2 (Hususi) -Hataydaki Fran-
E kaili J e t 1 e re a i d d ini Bankamızın 15 /İkinci teşrin/ 19 3 7 ta sra mümessili Garo, şehrimize geldi. 

k • l 1 rihinden itibaren tedricen tedavüle çı- Fransız büyük elçisi Ponso ile Dahiliye 
müesseseler baş a iŞ er e karmağa başladığı yeni harfli banlaıot- Vekili Şükrü Kayayı ziyaret ederek uzun 
meşgul o)amıyacaklar lardan 30/Nisanll 938 tarihine kadar: müddet aörüştü. 

Ankara, 2 (Hususi) - Adliye encüme- Beş liralıklardan: 23.699.89S Hariciye Vekaleti Umumi K1tibi Nu-
ni, cemiyetler kanunu layihası ilz~ .. inde Elli liralıklardan: S.850.000 man Meııemencioğlu tarafından B. Garo 
tedklklerini tamamlamış ve layihayı Yüz liralıklardan: 13,-498.000 şerefine bu akşam Marmara kö~künde 

(Devamı 2 ncl ıayfada) (Devamı 3 ünciL sayfada.) bir ziyafet verilmiştir. 

Deniz Harb Okulunda dünkü merasim 
Harb Okuluna ve Hamidigege sancak verildi, harb 
sınıfına geçen talebelere diplomaları tevzi edildi 



! Sayfa 

Her gün 
/stanbul 
Meselesi 

--
- Yaıan: Muhittin Blrgeu 

C ihan harbindenberi çeyrek a

sır geçti. 914 tarihindenberi 

ilk defa olarak bu sene, İstanbulun imarı 
için bir takım tasavvurlar ve himmetler 
göze çarpıyor; ilk defa olarak, hükfunet 
ketleri göze çarpıyor ve ilk defa olarak 
bir takım imar işlerinin başlangıç hare
ketleri göbe çarpıyor ve ilk defa olarak 
hükftmetin İstanbula paraca yardımın
dan bahsediliyor. Geçen çeyrek asrın 

içinde, dünyanın en çok ihmal edilmiş o
lan şehirlerinden biri de İstanbul oldu. 
Çeyrek asır, İstanbulun üstünden, rütu
betli, çürütücü, fırtınalı bir bava gibi 
geçti. İstanbul yapıldığı, imar edildiği 
dereceden ziyade eskidi, çürüdü, bozuldu. 
İstanbulun bu mukadderatı bir zaman 
harbin eseri idj; bir zaman mütarekenin 
eseri oldu; bir zaman da, harabelerinin 
altından silk.inip çıkmak mecburiyetin
de bulunan bir memleketin umumi kud
retsizliği arasındadır ki imar bakımından 
zaruri bir ihmal devri geçirdi. O zaman
danberi ilk defa olarak bu sene, İstan
bul bir takım imar teşebbüslerinin baş
langıcında bulunuyor. 

* Hiçbir imar, hiçbir yapma ve kurma 
hareketi programsız olamaz. Eğer İstan
bul için de bir programa ihtiyaç varsa, 
bence bu programın başına, her şeyden 
evvel mühim bir meselenin hy.llini koy
mak laZlmdır: İstanbulu kim imar ede
cek? Yahud, im.ar da demiyelim, İstan
bulu kim idare edecek? Devlet nıi, bele
diye mi? 
Eğer devlet idare edecekse, o zaman 

bugünkü eskimiş belediye makinesini bir 
tarafa bırakıp işi doğrudan doğruya dev
let eline almalıdır. Böyle değil de, İstan
bul bir şehir ve belediye olarak kendi 

J 

kendisini idare edecekse onun bütün 
haklarmı ve salahiyetlerini, bütün vazi
felerini ve mecburiyetlerini bir araya 
toplıyarak kendisine tam haklı, tam sa• 
la.hiyetli bir belediye vermek icab ede
cektir. Ne zaman İstanbulun idare bü
yüklerile konuşsam, ne zaman onlara şu 
veya bu işden bahsetsem, omuzlarını sil
kerek bana: 

- Ne yapalım, bizim elimizde bir sala
hiyet yok ki ... 

Derler. Sonra da illive ederler: 
cFalan ve fi.lan meselede parayı biz 

vermiyoruz; yahud biz, ancak üçte bi
rini vereceğiz. Şu halde parayı verenin 
istediği gibi yaparız.> 

Mesela, İstanbul sokaklarındaki seyrü
sefer anarşisine dikkati celbetseniz, ha
dise ve misal gösterseniz, bakarsınız kl 
lstanbul şehrinin büyükleri bu bahiste 
fikayette sizden ileri giderler. 

cPekfila, bunlar niçin düzelmez?> 
Cevab verirler: cBelediye zabıtası ü

terinde belediyenin salahiyeti sırf lafzi 
ie nazari bir şeydir!• 

cYa tüo salgını?> dersiniz. Derler ki: 
ıOndan doğrudan doğruya Sıhhiye Veka
leti mes'uldür. Çünkü bütün teşkilat ni
~ai emir ve sallhiyeti oradan alır. İstan
bul belediyesi elinden geldiği kadar para 
rermekle mükelleftir.~ 

Biraz daha soralım: 
- İstanbul sokaklarını asfaltlama tec

rübesine giriştiniz ve anlaşılan yakında 

)u iş başlıyacak. Bu demfr tekerlekli yük 
· 1rabaları bu halde kaldıkça bu iş beyhu

le bir zahmet değil midir? 
- Evet, derler; hakkınız var. Fakat, 

~u arabalara biz hakim değiliz ki ... 
İstanbulun varidatı bahsine geçiniz. 

S:örürsO.nüz ki modern bir şehrin hem 
raridat kaynaklarını, hem de umumi hiz
rıetlerini teşkil eden nakil vasıtaları, e
,ektrik kudreti ya devletin elindedir, ya
~ud, şehir tarafından değil, devlet tara
hndan kontrol edilen şirketlerin elinde. 
Su hal elbet caiz değildir. 

- Pekfila, buna itiraz etseniz ve şehrin 
ıalahiyet ve haklarını şehre iade edecek 
rolları bulsanız olmaz mı? 

O zaman da size, bir takım vakıalar 1 
ıeşkil eden bazı hikayeler anlatırlar; me
ıeıa, köprü üzerindeki Kadıköy ve Hay
ıarpaşa iskelesinin yenileştirilmesi için 
belediyenin para vermeğe mecbur oldu
tunu anlatıp cAlt tarafını da sen kıyas 
et!> derler. 

* Bütün bunlar doğru mudur, değil mi-
dir? Şehirdeki şeylerden sizinle birlikte 
ve hazan sizden ziyade şikayet edenler 
ne dereceye kadar haklı ve ne dereceye 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Yoksulluk kuvve ti... K 

:~-

"2@~''/I) ··ı;· 
·>< 

Bir Amerikan gazetesi memleketinin petrol, demir veba· 

kır sanayiine hlkim olan tiç şahsiyetine müracaat ederek 

muvaffakiyetlerlnin başlıca amili ne olduğunu sordu, aldıp 

İş hayatında sermaye büyük bir kuvvettir, derler, doğru
dur, ilk adımlarm atılmasını kolaylaştırır. Fakat bir çok 
ahvalde msanı tembelliğe ve sefahate de alıştırır. Hayata 
parasız ve sermayesiz atılıyorsanız müteessir olmayınız, 
yoksulluğun, mutlaka kazanmak mecburiyetinde bulunma
nın verdiği bir atılma, bir te§ebbüs kuvveti vardır ki para 
sahibinde mevcud değildir. 

cevablar yekdiğerinden farklı idi, fakat her üçünde de: 

- İlk işe ıztırar v~ yoksulluk içinde başladıkları, neticesi 
çıktı. 

( sez ARASDNDA) -------------Baldvin'in piposunu 
içen adam 

Eski İngiliz başvekili Baldvin geçen
lerde Vindsor sarayına giderken sarayın 
bahçesinde çabşan bir duvarcı, eski na
zınn yeni bir pipo içmekte olduğunu gör
müş ve kendisine eski piposunu ne yap
tığını sormuştur. Sabık başvekil de bu
nun üzerine giU ağacından yapılmış olan 
bu eski ve meşhur piposunu kendisine 
göndermiştir. 

Duvarcı şimdi sabık başvekilin başve

killiği sırasında en mühim işleri yapar
ken kullandığı bu pipoyu büyük bir itina 
ile istimal etmektedir. 

kadar haksızdırlar? Bunları ince ve ha
kiki ölçülerile ölçmeğe kadir değiliz. Fa
kat, size verilen cevablarm yarısı doğru 
olsa - ki muhakkak doğrudur - siz de bi
zim gibi bu işin bütün sakat tarafım 

pekala tayin edebilirsiniz: İstanbul, 
mes'ul bir sahibden mahrumdur. 
İstanbulda Osmanlı imparatorluğunun 

müzayikli bünyesinden kalmış bir şehir 
ve idare makinesi vardır. Bu makineyi 
gah devlet, gah belediye kullanır. Devlet 
mes'ul değildir, çünkü ortada belediye ve 
şehrin müstakil idaresi vardır; belediye 
mes'ul değildir, çünkü onun üstünde de 
devletin daha şamil ve daha umum! sa
lahiyet ve kudretleri bulunur. Bunların 
arasında tstanbula mahsus an'aneler var
dır: bunların içinde, rutin halini almış 
tatbikat vardır; bir kelime ile, her şey 
vardır; yalnız yok olan İstanbulun ida
resine hakim bir prensip! 

·----------------------------· 
ffERGUN BiR FIKRA 1 

Bilmez olur muyum 
Kübik resimler yapan bi'r ressam 

atölyesindeki insan resimlerini bir 
dostuna gösteriyordu: 

- Bunlar bazı tanınm"§ §a1tsiyet1e
rin portreleri! dedi. 
Ressamın dostu dikkatli dikkatli 

baktı. Hiç birini tanıyamadı, ressama 
sordu: 

- Sen bunların kim olduklarını bi
liyor musun? 

- Bilmez olur muyum, hem ıınut-

1 

mıyayım diye; resimlerin arkalarına, 
kimlere aid olduklarını teker teker 
yazdım.. . . -· 
Beşizlerin babası 
Doktoru dava etti 
Kanadalı beşizlerin babası, çocukların , 

doktoru Dafveye karşı bir vazifesini sui
istimal davası açmıştır. Kendisini bilhas
sa küçüklerin servetini boş .yere israf et
mekle itham etmektedir. Bundan başka 
çocuklarına ana dilleri olan fransızca ye
rine yalnız ingilizce öğrettiği için kü
çüklerin ana ve babalarile konuşamadık
larını, anlaşamadıklarını beyan etmek
tedir. Beşizler babalarının bu şikayeti i.i
zerine mahkeme doktoru celbederek uzun 
uzadıya istintak etmiştir. Amerika efka
rı umumiyesi davanın sonunu merakla 
beklemektedir. 

İstanbul devletin şehri midir? O zaman 
idaresi doğrudan doğruya devletin elin
de bulunmalıdır. Hayır, İstanbul, şehrin, 

şehirlinin ve belediyenin şehri midir? O 
zaman bir belediye cüz'ütamının haiz ol
ması icab eden bütün haklar ve s:ılahi-

yetlere sahib olmalıdır. İstanbul, eski va
ziyetinin hususiyetleri neticesi olarak. 
Osmanlı imparatorluğunun vefahndan 

yirmi sene sonra, bugün, hala bu ilr...i ta
raflı görünüşünün içinde, anarşik bi.:: 
bünyeye sahibdir. İstanbulun imarı için 

sarfedilecek himmetin, her şeyden evvel 
bu mesele üzerinde durması artık farzol
muştur. Bu meseleyi bir manada da, öte-

Danigel Parolanın 
Elmasları ~alındı 

Son günlerde Fransanın Kan ıehrine 
gelen tanınmış sinema yıldızı Daniyel 
Parolanın 3000 lira kıymetinde olan el
masları, meçhul bir hırs~ tarafından ça~ 
lınmıştır. 

Amerikada müstakbel 
babalar koleji 

' Amerikada yeni bir kolej açılmıştır. 

Bu kolejin hususiyeti yİilnız müstakbel 
babalara münhasır olmasıdır. Bu yıl ilk 
mezunlarını veren ba kolejden 4.Ci ta]ebe 
çıkmıştır. 

Dört haftalık kurlarda, çocuğa banyo 
yapmaya kadar öğrenen talebeden kolej 
müdürü, ziyadesile memnundur ve: 

c- Erkek talebe bu dersleri, kadınlar
dan daha çabuk öğrenmektedirler> de
mektedir. 

M acaristanda çocuklara 
numara veriliyor 

Macaristan hükumeti yeni doğup nüfu
sa kaydedilecek çocuklara sıra numarası 
konması hakkında bir kanun neşretmiş
tir. Bu sıra numarası bütün hayatlannda 
isimlerile birUkte zikredilecek ve bütün 

ki manada da halletmek mümkün ve bel- evraklarında bulunacaktır. 
ki de müsavi derecede doğrudur. Doğru 
olmıyan hiçbir manada halletmemekte 
ve bu anarşik bünyeyi bu halde bırak-

maktadır. Muhittin Birgen 

Hü.kf1metin bu tedbiri almasının sebebi 
isimlerin birbirlerine benzemesinden do
layı ileride zuhur etmesi muhtemel olan 
karışıklıklardan kurtulmak için imiş! 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Dün çıkan İstanbul gazeteleri spor haberlerinin en mü· 

hiın kısmını güreşe tahsis etmişlerdi. Anlaşılan mütehassıs 
muharrirlerini de oraya göndermiş olacaklardı, fakat yazı
ları arasında büyük farklar vardı. Mesela: 

Kurun gazetesi: 
- Tekirdağlı İsveı;linin sırtını (1) dakikada yere getir

di, diyordu. 

Son Telgraf: 

- Tekirdağlı rakibini (5) dakikada yendi, cümlesini 
yazmıştı. 

Tan gazetesi ise yenme müddetini daha ziyade uzatarak: 

- Tekirdağlı rakibini (18) dakikada ezerek mağlub et

miiUr, hükmünü vermişti. 

1 STER 1 NAN, IS TER l NAN M Al 

· Sözün Kısası ) 

Yazı Çolc Oldufu için 

Bagiin Konamallı 
-·"~..,. .... • ıı w ..- ı.ı.9llf1•ı11111u1.a .. 1 ..... ..... ~......._,,h,..._.._._. ___ "''~ 

Çin - Japon harbi 
Yeniden kızıştı 

Hankeu 2 (Resmi tebliğ) - Bütün 
gün muhtelif noktalarda ezcümle Tai. 
ei'şvang'ın şarkında, Pihsien'in şlına • 
linde ve Tançeng'in garbında devam cc 
den muharebelere rağmen Çantung'un 
şimalinde Çinlilerin vaziyetinde her ,. 
hangi ·bir değişiklik olmamıştır. 

Salahiyettar askeri makamların bil· 
dirdiğine göre, Nisan ayının ilk on be~ 
günü zarfında Çinde 30 bin Japon 
askeri ölmüş ve 1500 kişi esir alınmış .. 
tır. Düşmandan alınan ganaim arasın .. 
da -4700 tüfek, 200 makineli tüfek v~ 
mühim mikdarda cephane vardır. 
Bir .Japon askeri treni havaya uçuruldtt 

Pekin, 2 (A.ıA.) - Pekin - Hanko~ 
şimendifer hattında münakalat 5 O da
kika süren bir inkıtadan sonra tekrar 
bıi§lamıştır. 

Japon tayyareleri dün Şuşov'un şi
malinde bu hattın raylarını sökmeğe V6ı 
Viliho'daki şimendifer köprüsünü ber • 
hava eden çeteleri dağıtmağa muvaffa~ 
olmuşlardır. ı 

Emin bir membadan öğrenildiğine 
göre bir Japon askeri treni 29 Nisanda· 
Şuşov ile Liuliho arasında havaya u • 
çurulınuştur. Facia kurbanlarının ade-
di malfım değildir. 

Ekalliyetlere aid dini 
müesseseler başka işlerle 
meşgul olamıyacaklar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Meclis umumi heyetine sevketmiştir. Ö 
nümüzdeki günlerde tab ve teksir edile
rek azalara dağıtılacak olan bu Iayiha e 
hemmiyetli esasları ihtiva etmektedir 
Layiha ayın onundan sonra umumi lıe 
yette görüşülecektir. , 

Ekalliyetlere aid dini müessesei -
daresi hakkında hükfunetin hazırlıyara) 
evvelce Meclise vermiş olduğu layihanın 
ayrı bir kanun olarak tedvin edilmesin• 
lüzum görülmemiş ve bundaki hükümleı 
bir madde halinde cemiyetler kanunu la· 
yihasma ilave olunmuştur. Bu mtirıase. 

betle ckülb kelimesi de lisanımıza !·abu1 

olunarak layihada dini müesseseler tabi. 
ri ckült müesseseleri> olarak zikrfldil· 
miştir. 

Layihaya ilave olunan maddeye gör( 
kült müesseseleri münhasıran dini me· 
rasim ifasile iştigal edecekler, hastane. 
ıeytamhane, mektebler vesaire gibi hayıı 
müesseseleri idare edemiyeceklerdir. 
-... ............................................ -..... ..-

TEŞEKKÜR 
Yedek Sübay Okulu yedinci bölüğlin· 

den neş'et eden sayın gençlere: 
Sizlerle birlikte askerlik tahsilini yap· 

makta iken hastalanarak 11 nisan 938 ta· 
rihinde içinizden ebediyen ayrılan oğlum 
2050 numarada kayıtlı Reşad Oruzun gö
nüllerinizde yer tutan hatırasına bir liür· 
meti mahsusa olmak üzere çıkarmı~ 

olduğunuz broşürden bir nüshası okulun 
çok değerli komutanı tarafından bana it
haf olunmuştur. Oğluma karşı besledi 
ğiniz derin muhabbet ve hürmetin bı 

suretle de yeni bir tecellisini görmel 
benim için en büyük medarı teselli ol 
muştur. Hepinize karşı duyduğum mi:ıı 

net ve şükran hislerini alenen ifadı 

etmeği borç saymaktayım. 
Meı·humun Amasyada mukim babası 

Emekli binbaşı İsmail Oruz 
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Troppe hadisesinde bir Alman avukatı yaralandı. 
Heinlein Çekoslovakyada plebisit yapılmasznı istiyor 

Prag 2 (A.A.) - Yarı resmi Çete -
ka ajansı, 30 Nisanda Troppe'de vukua 
gelen ve Südet Almanlarından avukat 
Hampl Zettig'ın yaralanmasına ve 
beynınin zedelenmesine sebebiyet ver -
miş olan hadıseler hakkında rnütem -
mim malfunat vermektedir. 

Çeteka ajansına göre, 30 Nisan ta -
rih nde, Alman ve Çek gençleri arasın
da ' ukua gelmiş olan arbedeler netı -
cesinde bir Çek ve iki Alman yaralan -
mı~ ır. İki A1man yaralıdan birisi avu
kat Hampl Zetti~'dir. Bu zat evvelce 
Sudet fırkası fızasından iken ihraç e -
dilmiş ve bir müddet sonra tekrar fır
kaya alınmıştır. Bu hadiseler dolayısi
le bır :Mayıs nümayişleri menedilmiş 

ve Dahiliye nazırı, Moravska polis mü
dür ·ne mahallinde tahkikat yapılma -
smı emretmiştir. 

Çete'ka ajansı ilave ediyor: Eğer ya
p.Iacak olan tahkikat idare memurla -
rımn herhan~i bir hatasını ortaya çı -
karacak olursa bu memurlar, mevki ve 
şahsıj etleri kat'iyen nazarı itibara a -
lınmıı arak tecziye edileceklerdir. 

• 

Çeteka ajansı, Pragda bir mayıs 
münasebetile yapılan nümayiş esna -
sında Macar talebeden mürekkeb bir 
grupun zabıta tarafından tevkif edil -
miş olduğunu da haber vermektedir. 
Bunlar klüplcrinin pencereleri önünde 
toplanarak bağırıp çağırmışlar ve milli 

marş çalındığı sırada tahrikamiz söz -
ler sarfetmişlerdir. Bütün Çekoslovak
yada dört milyon insan nümayişlere iş
tirak etmiştir. Bunun üç milyonu hü -
kCımet tarafdarı, bir milyonu da Hayn-
layn fırkasına mensuptur. Şehrin yüz
de 95 inde nümaNler esnasında hiç 
bir hadise olmamıştır. 

Südet liderinin yeni nutku 
Prag 2 (A.A.) - Bir Mayıs müna -

sebetile irad ettiği bir nutukta Hein -
leyn, Südetlerin statüsü meselesinin 
halli için Çekoslovakyada plebisit ya -
pılınasını istemiştir. 

Heinleyn demiştir ki: 

- Çekoslovak halkının daha akila
ne bir şekilde idare olunmak istediğin
den emmim. Fakat halk evvela matbu-

• 

atın tesirinden kurtulmalıdır. 
Taleblerirnin kabul edilmez mahi -

yette olmadığını söylemek isterim. 
Başlıca hedefimiz devletin çerçeve

si içinde tam bir hukuk müsavatı elde 
etmektir. 

Heinleyn, bundan sonra Avrupa de
mokrasilerine hitab ederek Südetlere 
hukuk müsavatı vermesini temin için 
Prag hükumetini tazyik etmelerini is
temiştir. 

Bir İngiliz amele meb'usunun 

Çekoslovakya intıbaları 

Mançester 2 (A.A.) - Geçenlerde 
Çekoslovakyadan avdet etmiş olan a -
mele fırkası meb'uslarından Vedgut, 
Ben, dün akşam Bir Mayıs münasebe
tile yapılan bir nümayiş esnasında bir 
nutuk irad etmiştir. 

Mumaileyh, Çekoslovakyadaki Hit -
lercilerin tedhiş hareketlerinin çok bü
yük oldui{unu beyan etmiş ve: 

- Bir çok kimseler, kendi şehirle -
rinde, kendi sokaklarında benimle ko
nuşmaktan korkmuşlardır, demiştir. 

cı er ız ada 
azandı 

l 1 Mayısda vukua 
gelen hadiseler •• u ··k bir zafe Polonyada yapılan muhtelif 
nümayişlerde ölen ve 

yaralananlar oldu 
Bay Mussolini müsabaka birincisi için koyduğu altın 
kupayı ekipimize bizzat verdi, şeref direğine 

şanlı bayrağımız çekildi Varşova 2 (A.A.) - Bir Mayıs bay
ramında bazı hadiseler cereyan etmiş -
tir. Luvov'da Sosyalistlerden mürek -
keb bir alay geçmekte iken atılan bir 
kestane fişeğinden birkaç kişi yaralan
mıştır. Kielce'de Yahudi aleyhtarı müf 
rit sağ cenah partisine mensub o1an 
Nasyonal - Sosyalist demokratlarla sos 
yalistler arasında çıkan bir arbede es -
nasında bir kişi ölmüş ve yedi kişi ya
ralanmıştır. 

Dun Romada yapılan Milletyler ku
pa ı müsabakasında ekipirniz büyük bir 
zafer kazanmıştır. Yüzbaşı Cevad Ku
laç. yüzbaşı Cevad Gürkan, yüzbaşı E
yüb Öncü, teğmen Saim Polatkandan 
mürekkep ekipimiz birinci gelmiş ve 
M usolıni tarafından bu müsabaka için 
konulmuş olan altın Musolini kupasını 
kazanmıştır. 

Bu müsabakada Türk ekipi birinci, 
Alman ekipi ikinci, Irlanda ekipi ü -
ÇÜncü, İtalyan ekipi dördüncü, Romen 
ekıpi beşinci olmuşlardır. 
Şeref direğine şanlı bayrağımız çe -

k'l ı k('n muzika istiklal marşını çalınış, 

kupayı Musolini !bizzat ekipimize ver
miştir. Yarış yerini dolduran binlerce 
hal.{ ekipimizi ve şanlı bayrağımızı al
kışlamışlardır. 

Ekipimizin bu zaferi çok kıymetlidir. 
Müsabakaya giren Alman, Irlanda ve İtal 
yan ekipleri şimdiye kadar yapılan mü
sabakalarda zaferleri bırakmamış kah
ramnnlardan mürekkeptir. Atlarının 

her bıri 30-40 bin lira kıymetinde at -
!ardır. Ekipimiz dünyanın bu en iyi 
süvarileri karşısında ikinci defa birin
cilik zaferini kazanmış bulunmaktadır. 
Kahraman binicilerimizi hararetle teb
rik ederiz. 

Poznan'da gene bir arbede esnasın
da altı kişi yaralarunıştır. 

Varşovada Muranov- meydanma 

....... --=------------------
saklanmış olan bir cehennem makinesi 
saat 11 de Yahudilerden mürekkeb bir 
alnyın geçeceği yolun üstünde patla -
mıştır. Fakat iyi bir tesadüf eseri ola
rak alay başka yerden geçmiştir. Bu -
nunla beraber infilak neticesinele bir -
kaç metre uzunluğunda bir mesafeye 
kadar sıçrayan kaldırım taşları yoldan 
geçen iki kişiye isabet ederek yaralan
malarına sebebiyet vermiştir. 

A 

ece 1 
• • a a yen 1 n 

Ankara, 2 (Hususi) - Meccani leyli 
talebenin mecburi hizmetlerine dai: hü-

kumet Meclise bir kanun layihası tc\·di 
etmiştir. 

'Bu layiha esaslarına göre, resmi orta 
okullar ve liselerde meccani leyli olarak 
tahsılde bulunanlar arasında yüzde 75 

nisbetini geçmemek şartile Kültür Ba

kanlığınca ayrılacak olanlar, öğretmen 
;)'eti tiıilmck üzere Bakanlık tar<ıfmdan 
kendilerine gösterilen müesseselerdeıı bi
tine meccani leyli olarak girmeğe mec
bur olacaklardır. 

Bu gibiler öğretmen olarak yetişince 

devlet okullarında meccani leyli sıfatı ile 
tahsilde bulundukları müddet kada!' ve- imtihan suallori etrafındaki 
kalet emrınde çalışacaklardır. l l k 

Bu karar orta okullarla liselere leyli yo SUZ U 
meccani olarak alınacaklara ve bugün Ankara, 2 (Hususi) - Liselerin son 
orta okullarla liselerde leyli meccani o- devresine aid Maarif Vekaletinden gön
larak tahsılde bulunanlara şamil ola- derilen imtihan suallerinin bazı talc>be
caktır. Öğretmen yetiştikleri halde ?\,.aa- ler tarafmdan evvelden nasıl haber alın
rif Vekaletince tayin olundukları vazife- dığı hakkında vekaletin yaptırmakta ol
lcri kabul ctmiyen veya kabulden sonra duğu tahkikat sona ermiş ve mes'uller 
kendi istcklerile vazifelerinden oyrtlnn- tesbit edilmiştiı. 
lar leyli meccani olarak tahsilde bu'un- Maarif Vekaleti tahkikat neticesini ö
dukları okulların tahsil yılları~daki üc- nümüzdeki günlerde bir tebliğ ile umu
retleri yc>kununu tediyeye mecbur ola- mi efkara bildirecektir. 
caklardır. 

ingi iz 
va 

- ·ıaı n anlaşması dün 
5,5 ayda tedavüle çıkarılan 

yeni paralar 
(Basıarafı 1 inci snyfacla) 

Cem'an kırk üç milyon kırk yedi 
bin sekız yüz doksan beş lira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilınde eski harf i 
banknotlardan ayni mikdar yani kırk 
üç milyon kırk yedi bin sPkiz yüz dok
san beş lira tedavülden kaldırılmıc;'ır. 

amara ınd 
Londra 2 (Hususi) - Avam Kamarası

nın bugünkü toplantısında İngiliz - İtal
Yan o.nlaşması müzakere edilmiştır. Mü
Zak reler esnasında İtalyan büyük elçiı;i 
kont'<Grandi, diplomatlara mahsus loccı
da hazır bulunmuştur. 
Yapılan anlaşmayı izah eden başvl'kil 

h Chamberlain, her iki tarafın Filistin 
b~kkındn • teminat vermiş olduğunu 
~ldırmış ve Büyük Britanya hükumeti

~ın nlynn bcyanatından memnun oldu-
6Unu kaydetmiştir, 

Chambc:rlain dahili harbin sonunda İ
talyan gönüllülerin İspanyadan geri a
lınacağına ve İtalyanın İspanya toprak
larında gözü olmadığına dair verilen te
minatı da İngiltcrenin sened ittihaz c>y
lediğini ve İtalyanın verdiği bu sözlere 
jnanmakta olduğunu söylemiştir. 

Chamberlain İngiliz - İtalyan müzake
relerinin yalnız dominyonlar ve Mısır 

tarafından dı?ğil, fakat ayni zamanda 
Fransa ve kczn Balkan Antantı ve he
men hemen bütün memleketler tarafın-

······························································ dan m mnuniyctle karşılanmış olduğunu 
sö) lemı ,tir. 

Ba vckilın izahalın~an sonra söz alan 
işci ml'bu u Morison, hükumetin siyaseti
ni ve İngilız - İtalvan anlaşmasını takbih 
eden bır takrir vermiştir. 

Liberal partisinden Sinkler ve Loyd 
Corc da yapılan anlaşmayı tenkid ede
rek, bunun daha ziyade İtalya lehinde 
olduğunu söylemişlerdir. 

Papa, Arnavudluk 
Kraliçesini 

af roz edecekmiş 

.. Kral Zogonun izdivacı münasebctilc 
bastınlan pullar 

Londrada çıkan (Deyli Ekspres) gaze
tesi yazıyor: 

Yeni Arnavudluk kraliçesi Geraldin, 
kral Zogonun, Papa tarafından ileri sü
rülen şartları kabul etmemesi yüzünden, 
afaroz edilmek tehlikesi kaı şısında bu
l unmah.'iadır. 

Vatikandan bildirildiğine göre, islam 
kocasile medent nikfilı ile evlenen hıris-
tiyan kraliçe, bundan böyle, hıristiyan n
kidelerine göre günah çıkarr.mıyacak ve 
takdis olunmıyacaktır. 
Papanın nikahın makbul olabilmesi 

için ileri sürdüğü şartlar şunlardı: 
1 - Kontes Apponyi, hiçbir veçhile 

dinini değiştiremiyecektir. 
2 - Bu evlenmeden doğacak olan ço

cuklar cinsiyetleri ne olursa olsun kato
lik olarak yetiştirilecektir. 

Kral Zogo bilhassa bu ikinci maddeyi 
reddetmiştir. 

Yeşilköyde 
bir cesed bulundu 
Bu sabah Yeşilköy sahillerinde de -

nizde bir cesed bulunmuştur. Orta ytş
lı bir kadına 8id olan cesedin üzerinde 
hüviyetini tesbit edecek bir vesikaya 
rastlanmamıştır. Zabıta ve müddeiu -
mumilik ölümün bir kaza veya cinayet 
netiıcesinde vu.kıibulup bulmadığını 
tahkik etmektedir. 

e l3erlinden Basra 
körfezine! 
Van Z eelandzn 
Planı gene diriliyor 

Yaz.an: Selim Ragıp Emet 

rc::::;J lrknç gün evvel bir Fransız gazete. 

(g)&inde edeniz iştiyakı• şeklinde tefsi

ren tercüme olunabilecek bir serlevha ve 
altında da bir uzunca yazı gözüme iliştL 
Muharrir, bu yazısında, denizin, ister 
harb, ister sulh zamanında.olsun, ötedE'n
beri dünya hegemonyası için bir esas un
sur olduğunu kaydederek ikinci Vilhel
min cİstikbalimiz su üstündedir• sözüne 
intikal ediyor ve bir memleketin serbest 
bir denizle muvasalası olmadıkça hakiki 
cihanşümul bir ehemmiyeti olamıyacarrı
nı tebarüz ettiriyordu. Misal olarak aldı
ğı milletler, İtalyan ve Almanlardır. 

J{elimenin hakiki manasik: tatT'amen 
Akdmizli olan İtalyanların Akdenizarn 
çıkıp dünya ile serbestçe alış, veriş yapa
bilmeleri için İngilizlerin kontrolü altın
da bulunan Septe ve Süveyş boğazların
dan geçmeleri Iazımdır. 

Almanlar ise şimal ve Baltık denizle
rine tıkılmışlardır. Ya Padökale yolilc, 
yahud da Orkad toplu adalarını üstten 
aşarak buradan çıkabilirler. Halbuki bu 
yolların her ikisi de gene İngiliz kontrolü 
altındadır. Demek ki dünya ile serb stçe 
temasa gelebilmek için bu iki memleke
tin ikisi de İngiltere ile karşılaşıyor. Bu
nun içindir ki ya İngiltere ile anlaşacak
lar, yahud ona rağmen hareket edecek· 
ler, İngiltereye rağmen iş yapmak müş
küldür. Eğer İtalya HabeŞıstanı istila e
debildi ise, İngilterenin bir an gevşemiş 
ve silahlanmayı bırakmış olmasından do
layı muvaffak olmuştur ki bunu ender 
bir fırsat diye de sayabiliriz. Daha evvel 
Almanya, İngilterenin muvafakati olma
dan garba doğru atmak istediği adımın 

cezasını fena halde çekmiştir. 
İtalyanların realist insanlar oldukla.

rını, şimdi İngiltere ile tekrar anlaşmak 

Makineye verilirken 1 istemelerinden anlıyoruz. Almanlarn ge-
lince; bu serbestiyi ne Padökalc ve ne de 

::....------------------------------------: Orkadları aşarak ve Havr ile Şerburg'a 
Çin akıncılarının yerleşerek temin edemiyeccklcrini anla-

başkumandanı öldürüldü yınca yiızlerini tekrar Akdenize ve Tir
yeste ile Selaniğe çevirmişlerdir. Hedef 

Şanghay 3 (A.A.) - Şanghay mıntakıiın
da.kl Çin akıncılımnın kumandanı albay L\
kuııng Fransız imtiyazlı mıntakıısında bir lo
kantada yemek yerken öldürülmüştür. Mü
tecaviz nlbayın kafasına blr kaç kurşun sık
tıktan sonra kaç:rnıya muvaffak olmuştur. 

Likuvangın üzerinde askeri vesikalar bulu -
nuyordu. 

l\fodridc kimse girenıiyccek 
Bllbııo S (A.A.) - Madrldden blldlrlldi -

~ıne göre Madrlde sivil halkın girmesi kat1 
olnrk yasak edilmiştir. Gizlice girenler ca -
suslukla ıttlham olunacaklardır. 

Varşova Ruslarının istedikleri 
Vnrşova 3 (A.A.) - Başvekil Polonyadakl 

Rus ckalll~Uerinln bir heyetlnl kabul etmiş
tir. Heyet, Başvekile Rusların metallb:ıtma 
dair bir muhtıra vermiştir. 

Hırsız polis müdürii 
Viyana 3 (A.A.) - Eski Burgenlıınd em -

niyet müdürü sahte seneUer tanzim ederek 
kendisinde mevcud mestur tahsisattan p:ıra 
çalmış oldu~undan dolayı tevkif edilmiştir. 
Mücrim suçunu itiraf etmiştir. 

IS:bahtan Sabaha 

Basra körfezidir. 
Yal.on bir ati için Seliınikle Tiryestenin 

Cermenlik için hususi bir cazibesi bulu
nabilir. Fakat bu yolların mahreçlik vazi
fesini görebilecekleri deniz Akdenizdir. 
Eğer İtalyanlarla İngilizler anlaşırlarsa, 
başkası için burda söz hakkı yoktur. 

Onun içindir ki Almanyanın gözü Ok
yanuslardadır. Atlas Okyanusu olmayın
ca Hind Okyanusu vardır. Haydarpaşa -
Bağdad hattı bu gizli maksad için yapıl
dığı gibi Berlin - Köstence yolu da, bu 
hat için inşa edilmiştir. Londradan Bom
baya doğru uzanan bir numaralı hayat 
damarına karşı teressüm eden bu muaz-. 
zam tehlikeyi İngili~er vaktinde gör
müşler ve büyük harbde cebhe tuttukla
rı Cezirctülarabda Irak devletine vücud 
vermişlerdir. Hindislanla olan muvasa
lalnnnın emniyeti için Fransızları da tc~-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ağaç -
Mevsim geldi, geçti. Ağaçlar yaprak landı, artık en bereketli toprağa dikilecek 

en gürbüz fidan kurumağa mahkumdur. 
İşte mevsimin böyle ilerlediği bir sırada her tarafta bir hareket belirdi. Ağaç 

bayrarnlan yapılacak, fidanlar -:likilecek, ağaç sevgisi yaratılacak vesaire ve· 
saire. 

Orman kanununun bilmem kaçıncı maddesine göre her vatandaş en aşağı bir 
fidan dikecektir. Eğer bu madde. wmpnında ve yerinde tatbik edilmiş olsa 
memleket iki yıl içinde yemyeşil olur. 

Doğrusu her zaman bahsettiğim gibi guzcl fikirlerimiz ve iyi düşüniılmü§ 

kanunlanmız var. Gelgc>ldim buhla rı yerine getirmekte hazan o kadar ağır 
da\'ranıyoruz ki bütün o parlak fikirler ve kanunlar kağıd üstünde kalmak
tan kurtulamıyorlnr. 

Bana kalırsa işi genış tutma'ta ve ) er iz, vakitsiz iş yapıp ümıdsizliğe düş
meğe sebeb yok. Her vatandaşın bir ağaç dikmesinden vazgeçtik, her vatan .. 
daş dıkilen bir ağacı kurutmaktan vazgeç::.in, yeter. Ağaç sevgisini ağaç dık
mekle dPğil, dikilmiş bir ağaca ilişmeme kle artırabilirsek ne mutlu .. 
Ağaç dikme mevsiminde, yani bir buçuk ay evvel Emirganda bır yola se

kiz on ağaç diktirtmiştim. Koydeki ilk ve .orta mekteb çocukları bu masum 
fidanları öyle hırpaladılar ki yeşermek imkanı bulamadılar. Bu çocuklar ki 
Maarif Vekaleti kararı ile her yıl ağaç bayramı yapacaklar ve birer fidan 
dikip yetiştırecekler. Vaziyet oldukça hazindir. 

Bürhan Calıld 



Bu yıl yaptırılacak 
yollar tesbit edildi 

Yeni inşaat için 400 bin lira harcanacak, 200 
bin lirası büdceye konuldu 

Ankara caddesi 

SON POSTA 

iki manda demir 
parmaklıkları 

yıkıp kaçtılar 
Halka saldırmaya baş!ad:

lar, fakat öldürüldüler 

Dün Karaağaç mezbahasında hayli te
laş ve korkuyu mucib olan bir vak'a ol
muştur. Eyüblü celeb Neş'ete aid olup 
kesilmek üzere mezbahaya götürülen iki 
azgın manda ahırın demir parmaklıkları
nı kırarak dışarı fırlamışlardır. İki man
danın kudurmuş gibi etrafa saldırması 
üzerine orada bulunan halk her birı bir 
tarafa kaçmış, mandalar etrafa saldırma
ğa başlamışlardır. Mandaların tutulması 

ve sopalarla korkutulması kabil olmadı
ğı görülerek zabıtaya haber verilmiştir. 
Gelen polisler tabancalarile mandaların 
üzerine yürüyerek kurşunla her ikisini 
de öldürmüşlerdir. Bu suretle hayli te
laşı mucib olan hadise bir kazaya ve zi
yana meydan verilmeden atlatılmış, yal
nız mezbaha ahırının demir parmaklık
ları hasara uğramıştır. 

Nafia Vekilinin 
lstanbul • • 

ıçın 

temennisi 

lstanbul Belediyesi 1938 büdcesine yol ket taşlı yollar, Usküdar meydanı asfalt 
inşaatı için 325 bin liralık tahsisat koy- olarak, Gümüşsuyu caddesi kısmen as
muştur. Bunun iki yüz bin lirası yol in- falt, kısmen parke olarak yapılacaktır. 
şaatına, 125 bin lirası da memurin vesaire Bunlardan Gümüşsuyu caddesinin in
masrafına harcanacaktır. Belediye !en şaatına Belediye tarafından başlanmış
heyeti bu sene yapılmak üzere dört yüz tır. Belediye mühendisleri bu yolu Bele- ' 
bin liralık yol inşaatı projesi hazırlamış- diyenin ustaları ve ameleleri ile yapmak- Nafıa Vekaleti İstanbulun en güzel a
tır. Yolların inşaatı birkaç güne kadar tadır. Gümüşsuyu hastanesinden itibaren bidelerinden biri olan Yenicamiin mey
münakasa ile müteahhidlere ihale oluna- Taksime kadar imtidad eden yol kısmı dana çıkarılması için Eminönü meydanı
caktır. Bu paranın 200 bin lirası yukarı- iki ay içinde tamamlanacak, bilahare, 1 nın bir a~ evvel açılması işiyle çok ya
da zikredilen tahsisattan sarfolunacak, Dolmabahçeye kadar inşaat devam etti- kından alakadar olmuş ve şehrimize bü-
diğer iki yüz bin lirası başka taraftan te- rilecektir. yük yardımını esirgememişti. 
darik olunacaktır. Belediye Gümüşsuyu caddesini nümu- Eminönünün açılması İstanbulun jma-

1938 mali yılı içinde yapılacak yollar ne olarak yaptırmaktadır. Virajlar dever nnı müjdeliyen ilk umran harekztidir. 
ve açılacak meydanlar şunlardır: sisteminde, yani nakil vasıtalarının ko- Valide hanının yıkılmağa ba,şlanmasile 

Galata ve Hendek caddesinden Kulcdi- !ayca dönebilmeleri için pistlerde olduğu bu harekete bilfiil şahid olduk. Hana ilk 
bine çıkan yol asfalt olarak, Mercan yo- gibi karşıdan karşıya meyillidir. kazma vurulduğu gün İstanbul Belcdi
kuşu ve Ankara caddesi parke olarak, Belediye bundan sonra yapılacak yol- yesi Nafıa Vekili Bay Ali Çetin Kaynya 
Yenicami önü ve Reşadiye caddesi asfalt ların virajlı yerlerini bu şekilde inşa et- yüksek himmetiyle başarılan bu hadise-
olarak, Kadıköyünde bozulmuş olan pa- meği müteahhidlere mecbur kılacaktır. yi bildirmişti Dün Nafıa Vekili Bay Ali 

- ,,.. - ...... ___...._ - - .. ...... Çetin Kayadan İs tan bul Valisi ve Bele-

Müteferrik: 

Paket muamelatında kolaylık 
Yeni posta paket gümrüğü talimatna

mesi 5 mayıstan itibaren tecrübe mahiye
tinde olarak tatbik mevkiine girecektir. 
Yeni talJmatnameye zaman tasarrufu 
noktasından bazı formüller konmuştur. 
Eski talimatnamede mevcud küçük pa
ketlere aid bazı idari merasını kaldırıl
mıştır. Şimdiye kadar bu idari merasim 
yüzünden parti halinde gümrüğe gelen 
yüzlerce paketten daha geç olarak güm
rükten çıkan küçük paketler bundan son
ra en kısa bir zamanda halka verilecektir. 

Moskova elçimiz vazif ui başına 
hareket etti 

Bir müddettenberi mezunen şehrimiz
de bulunmakta olan Moskova büyük el
çisi Zekru Apaycfin dün Sovyet bandırnh 
Svanatya vapurile Rusyaya hareket et
miştir. 

inhisarlar umum müdürO 
haftaya geliyor 

Üç aydanberi Avrupanın muhteli! yer · 
lerinde tedkikat yapan ve halen Londra
da bulunan İnhisarlar Umum Müdürü 
Mithat Yenel bir hafta sonra şehrimize 
gelecektir. Mithat Yenel İngilterede bu
lunan mali heyetinıizin Londrada yap
makta olduğu müzakerelere iştirak et
mektedir. 

lnhiaarlann yeni kadrosu 
İnhisarlar umum müdürlüğünün yeni 

yıl kadrosu hazırlanmaktadır. Bu kadro
ya göre inhisarların merkez ve mülhakat 
teşkilat memurları arasında birçok deği

§iklikler yapılacaktır. Kadrolar, Umum 
Müdür Mithat Yenel Avrupadan döndük
ten sonra tasdik için vekalete gönderile
cektir. 

Esnaf hastaneıi açılıyor 

Müşterek esnaf bürosu için açılarak 
hastane binası için Cağaloğlunda Yeni 

Den iz işleri: diye Reisi Bay Muhıddin üstündağa şu 
telgraf gelmiştir: 

Yeni ileplerimiz 
İş Bankası ile Eti ve Denizbankların 

iştirakile kurulan sosyetenin İngiltereden 
satın aldığı. üç şilepten Bakır adındaki 

ilk şilebi dün akşam linıanımıza '!eJmiş

tir. Bakır şilebi fngilterenin Niyokestel 
limanından kömür yüklü olarak hareket 

etmiş ve İtalyanın Savona limanına uğrı
yarak yükünü boşaltmıştır. Sosyetenin 
Krom şilebi iki gün sonra, Demir şilebi 

de bir haf ta sonra limanımıza ge~irile

cektir. Her üç şilebin sancak çekme me

rasimi İngilterede yapılmıştır. 

Bakır şilebi 7,300, Demir şilebi 6,300, 
Krom §ilebi de 5,700 5afi tondur. En son 

sistem tesisatı havi bulunan bu şileblerirı 

en büyük hususiyeti, Tuna sularında da

hi işlemeğe elverişli olarak yapılmış ol
malarıdır. 

Dün gelen Bakır şilebi bugünlerde Zon

guldağa giderek kömür yükliyecek ve ilk 

seferini Marsilyaya yapacaktır. 

Kültiir işleri: 

Garsonlar mektebi açılamıyor 
Uzun zamandanberi açılacağmdan 

bahsedilen garsonlar mektebi §imdilik 

açılamıyacaktır. Mektebin yapılacak ba

lo, deniz gezintisi vesaire ile tedarik olu

nacak paralarla idamesine imkan görül

memektedir. Bu bakımdan kayıdlıst bin 

sekiz yüzü bulan garsonlar cemiyeti ida

re heyeti mekteb için devamlı varidat 

getirecek memba arıyacaktır. 

Postanelerde havale gi~eleri 
her zaMan açık olacak 

(Eminönü meydanının açılmağa baş

lanması münasebetile hakkımda göster
diğiniz duygulara teşekkür eder ve en 
güzel İstanbulumuzun büyük umranına 
teşebbüs ve muvaffakiyetinize hayı!"h 
bir başlangıç olmasını candan dilerim.) 

Şehir stadrnın Yenibahçede 
yapılmasından vazgeçilmedi 
Yenibahçede inşa edilecek şehir stadı 

için bir buçuk milyon liraya lüzum var
dır. Halbuki belediye reisliği Şehir mecli
sinden 1938 mali yılında imar işlerine 
harcanmak üzere ancak bir buçuk mil
yon liralık tahsisat müsaadesi almıştır. 

Bu para ile Gazi köprüsüne inen yollar 
yapılacaktır. 

Yenibahçedeki şehir stadının inşası bu 
sebeble 1939 yılına kalmıştır. Dünkü sa
bah gazetelerinden birinin §ehlr stadının 
yeri değiştirileceğinden bu işe elverişli 

bir saha aranmakta olduğu şeklinde ver
miş olduğu havadis asılsızdır. Şehircilik 

mütehassısı Prost tarafından hazırianan 
nazım plan Şehir meclisi tarafından tas
vib edilmiştir. Nazım planda iehir stadı 
Yenibdh'ç~de olarak gösterilmiştir. Şe
hir stadı yerinin değiştirileceği mevzuu
bahs değildir. 

Çöplerin denize dökülcıesl 
müteahhide ihale ediliyor 

Haziranın birinci gününden itibaren 
denize dökülmeğe başlanacak olan İs
tanbul, Beyoğlu ve Kadıköy, Üsküdar 
semtlerinin çöpleri bugün müteahhide 
ihale olunacaktır. 

Üç yakanın günlük çöpü yedi yüz met
re rnikabıdır. Bu mikdarın üç yüz elli 
metre mikabı İstanbul cihetine, diğer 
mikdan öteki semtlere aiddir. Haziranın 
birinci gününe kadar çöp istasyonlarının 
tamiratı da tamamlanmış olacaktır. 

Haşerat mücadelesi 
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lstanbu~da mevcud değirmenler 
belediye tarafından işletilecek 

Değirmencilerle yapılan temaslar neticelenmek Üzere. 
Vaziyet bu işlerle uğraşanları da merrlnun etti 

Hükumet buğday işlerinde mütevassıt
ları kaldıracak, fırınları birleştirecek, 
modern değirmenler kuracak ve ekmek 
işini tanzim edecektir. Bunun için icab 
eden tedkikler ikmal edilmiş vaziyette
dir. Haber şehrinıizde memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bu memnuniyet yalnız müs
tehlik olan halka inhisar etmemekte, ek
mek ve un işlerile uğraşan muhtelif züm
reler de memnuniyet beyan etmektedir
ler. 

Bu hususta ekmek yapıcılar cemiyeti 
reisi şunları söylemektedir: 

c- Ekmek yapıcı amelesi ve hamur
karlar fırıncılar elinde oyuncak gibidir. 
Amelenin çalışma saati müddeti tahdid 
edilmemiş, ona bazı haklar verilmemiş
tir. Fırınlar tevhid edilir ve hükumet 
mürakabesi mutlak olarak ikame olunur
sa biz pek çok ferahlıyacak, şevkle çalı
şacağız. Bu hususta hüklımetin bir an ev
vel tatbikata geçmesini beklemekteyiz.> 

Fınncılara göre 
Fırıncılar cemiyeti idare heyeti azasın

dan biri de şu fikirdedir: 
c- İstanbul belediyesi fırıncıları ara

larında şirket kurmağa davet etti. Şir
ket kurulduğu takdirde hem ekm~ğin 

maliyeti ucuzlıyacak, hem de kalite iti
barile daha yüksek bir ekmek elde edile
cekti. Maalesef fırıncılar belediyenin ver
miş olduğu müddet zarfında şirketi tesi
se muvaffak olamadılar. Bundan sonra 
hükfımetin vereceği kararı beklemekten 
başka çaremiz kalmadı. 

Biz, değirmenlerden un alır ve ekmek 
yaparız. Belediye ekmek için çeşni tes
bit etmiştir. Bu çeşniyi muhafaza etmek
le mükellefiz. Buna mukabil İstanbulun 
her semtinde ayrı ayrı ekmeklere rast
larsınız. Nihayet bu çeşniyi muhafaza e
dip, ekmek çıkaran fırınalr mahduddur. 
Ötekiler daima hileye sapmakta, nisbe
ten ucuza mal ettiği ekmeği, narh üze
rinden satmak suretile tesbit edilmiş 

k;ardan fazlasını temin etmektedir. Fırın
cılar arasında şirket tesis edildiği wman 
bu şekildeki hileler ortadan kalkmış ola
cak, fırıncılar muayyen mikdardan fazla 
kar teminine muvaffak olamıyacakttr. 

Asri değirmenler kurulduğu takdirde u
nun maliyeti de ucuzlıyacaktır. O zaman 
ekmeği şübhesiz hem ucuza yiyecek ve 
hem de nefis bir ekmeğe kavuşacağız.• 

Değirmenciye göre 

Mütevassıtların ortadan kaldırılması 

işine gelince, buğday tüccardan kırmacı• 

ya, bilahare simsara, oradan da değirme• 

ne gelmektedir. Ziraat Bankası veya be.o 
lediycler bu vazifeleri Üzerlerine aldık'• 
ları takdirde bu kimselerin kazandıkları 

;para tabii olarak kendilerine kalacaktır, 
İstanbul belediyesi et işini halletti. Niha• 

yet hayvanları kendisi getiriyor. Buğday; 
un ve ekmek işleri de buna benzer bir şe· 

killere sokulmalıdır. Bu takdirde ekmeğJ 
iki kuruş ucuza yemek işden bile değil· 
dir.• 

Belediyeye bu hususta yeni hiçbir e. 
mir verilmiş değildir. İktısad Vekfıletl 
her türlü hazırlıkları tamamladıktar 

sonra faaliyete geçilmesi için emir ··ete
cektir. İstanbul belediyesi ekmek mesele. 
si için bir sene evvel bir rapor hazırla· 

mış ve vekalete göndermişti. Halkın ucul 
ve temiz ekmek yemesini temin için ve

kaletten verilecek direktif dairesinde faı 
aliyete geçilecektir. ..................................................... -..... 

Aşot ;übilesi 
Rejisörlük hayatının 35 inci yılını doldur4 

muş olan san'atkar Aşot Madntyan jübi 4 
lesinin 4 Mayıs Çarşamba günü saat 21 de 
Fransız tiyatrosunda yapılaca~ını haber 
aldık. . 

35 senelik san'at hayatında büyük blı 

feragatle çalışmı.ş, lisanımıza dokuz tane 
dram, komedi, vodvil tercüme etmiş ve yüz
lerce piyesi sahneye koymuş olan Aşot Mil .. 
datyanın jüblesi için bütün san'atknrlıı.rı -
mız el blrliğlle hazırlanmışlıı.rdır. 

Jüble Çuhaclyanın Ollmpiya operaslle 
başlıyacak, Köse Kahyadan bir uvertürle 
devam edecek, Leblebici Horhor'dnn par -
çalar oynanacak ve uvertür nutkunu Şehir 
tiyatrosunun kıymetli sı:ın'atkflrlarından i 
OaUp Arcan söyllyecektir. 

BALK OPERETi 
BU IIAFTA YENl OPERETİNE 

BA~LIYOR 

----..-!"f"T."T::r::a Salı - Pangalh 
Kurtuluş 
Çarşamba- Beşik· 
taş Suat Park 
Perşembe - Ba
kırköy Miltlyadi 
sinemalarında 

iLK DIFA 

3- YILDJZ 
yeni operet - 3 PERDE 

dl:ir :::::~n:n:::~:;:::::~::~ l 
değirmen vardır. Bu değirmenlere hüku
met vaz'ıyed etmek üzeredir. Bu husus
taki temaslar devam etmektedir. Yakın
da anlaşma tamamlanacak ve bu değir
menler belediyenin emri altında çalış

mağa başlıyacaktır. Bütün değirmenler 

ayni elden idare edileceğinden fırınlara 
ayni cins mı sevkolunabilecektir. Aksi 
halde değirmenler tevhld edilmeden fı

rınlara ayni kalitede un verilemez ve do
layısile fırınlardan da ayni kalitede ek
mek çıkarılamaz. Bir fınnda bile muhte
lif ağız ekmek çıkarıldığı zaman ekmek 
başka başka kaliteler arzetmektedir. 

Şehzadebaşı (!FERAHıı sinemada 
Bugün, bu gece 3 şt\.heser film: 
TARZA.~ KUVVET KRALI 

Bu senenin en kuvvetll fllml 
l\IARGARiTA 

Tüccar da memnun 
Un işleri ile uğraşan biri de §Öyle söy

lemektedir: 
c- İzmir belediyesi fırınlara ayni kali

tede un vermeğe muvaffak olmuştur. Be
lediyenin elinde asri bir değirmen vardır. 
Her fırına un buradan verilir. Bu sebeb
le de İzmirin fırınlarında birbirine çok 

Aşk ve heyecan fllml 
KEN MAYNAR Süvariler Kralı 

Amerikan filmi 
cumartesi - Pazar mıı.tıne ve suvarelerde ı 

Ayrıca: varlycteler 

lstanbul Sahir 
' 

Tiyatrosu 
/ZM}R Elhamra 
ıinemasında her gece 
temsil vermektedir 

111111m111111 
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IRTUiRUL SADi TEK 
Bu gece 

• LÜLEBURGAZ • 
Halkevinde büyük 

müsamere. Heyet bir 
kaç güne kadar fs
tanbula dönecektir. yakın kalitede ekmek elde edilir. ______________ ....; ___________ --=-------------

Yarın akşam S Ü M E R sinemasında 
« Kadın asla unutmaz • filminin yıldızı 

MARGARET SULLİVAN 
JAMES STEW ARD ile beraber çevirdiği 

SEViSTIGiM iZ ZAMANLAR 
Fransızca sözlü büyük aşk filmini takdim ediyor. 

Cidden hlaat ve mlleaslr bir fllm. ---
Nesil lisesine bitişik bulunan bir ev mü
nasib görülmüştür. Bina seneliği bin se

kiz yüz liraya kiralanmıştır. On yedi o

dalı esnaf hastanesi önümüzdeki Cumhu
riyet bayramına kadar her türlü noksan
ları tamamlanıp açılını§ olaraktır. 

Postanede havaleler akşam saat beşten 

sonra alınmaz ve havale kısmı pazar gü

nü kapalı bulunurdu. Yeni gelen bir e
mirle postanelerde on yedi buçuğa kadar 

havale alınacak ve pazar günleri de ka

zalarda mektublarla beraber öğleye ka

dar, merkezlerde ak§ama kadar havale 
kabul olunacaktır. 

Haşeratm itlafı için Ziraat Vekaleti ta
rafın<lan Almanyaya külliyetli mikdarda 
sipariş edilen muhtelif cins kimyev! 
maddelerin ilk kısmı gelmiştir. Yakında 
ziraat mıntakalarına taksinı ve tevzi e
dilmeğe başlanacaktır. 

r Müni;u N;;;tt·~atrK~nseri 1 
l Çok zengin bir program 

Biletler tiyatro ıişelerinde ıatılmaktadır. ~--mr;::ı;slP' 



Zafranboluda imar hareketlerine 
başlamak tazım 

Kontrolsüz satış yapıldığı için gıda maddeleri çok 
pahalı, otobüsler işlemeğe müsaid değil, yollar da bozuk 

Zafranbolmıun um umt g6rü.nü§iL 

.lafranbolu (Hususi) - Tarihin en es- ı dır. Sebze vesaire de bu nisbette pahalı
ki çaglarındıt kurulmuş olan Zafranbolu dır. 
cumhuriyet devrinde mühim bir istihale Zafranbolu - Karabük arasında işllyen 
geçirmektedir. Buna rağmen kasaba imar otobüslerin adedi 20 yi bulmuştur. Bun
bakımından adeta hareketsiz bir halde ların bir kaçı müstesna, diğerleri seyrü
görülmektcdir. sefere elveri§ll değildir. Bu işi belediye-

Dort yanından bedava elektrik istih _ nin ele alarak hem varidatını arttırması, 
hem de halkın selametini temin etmesi el

salıni mümkün kılacak sular fışkıran 
Zafranbolu sokakları petrol fenerlerinin bette faydalı olacaktır. 
sönuk ziyası altında bulunmaktadır. Yol- Karabükteki inşaat olanca hızile devam 
laı·, otomobillerin değil, manda arabaları- etmektedir. Plansız yapılan binaların a
nın bile güçlükle geçebileceği dar \'1' bo- dedi yüzü bulmuştur. Karabükte bir ilk 

mekteb tesisi de düşünülmektedir. 
zuk bir şekildedir. Kasabada su pek meb- Zafranbolunun sekiz kilometre şarkın -
tul olmasına rağmen içilecek iyi su yok- da kurulmuş olan ve üç yüzden fazla e
tur. Her pınarın üzeri kara mürekkeble vi bulunan Konan köyü Karabük testsa-
Y«zılmış, bir (içilmez) işareti taşımakta- tı dolayısile çok değişmiştir. Bu köy mah
für Satışlar belediye tarafından iyi bir sulatını Kastamonu, Araç, Gerede, Zon
kontrole tabi tutulmadığı için yiyecekler guldak ve Bartında satmaktadır. Köyde, 
burada Türkiyenin her yerinden pahalı- köylüler tarafından beş dershaneli büyük 
dır. Koyun etinin kilosu 60, sığır etinin bir ilk mekteb binası yapılmıştır. Köy 
40, vnğın kilosu 160 kuruşa satılmakta- yolları da yeniden yapılmıştır. 
~~ .............. 

Trakyada ziraat Niksarda iki köyü 
işlerinde inkişaf su bastı 

Edırne (Hususi) - Bu sene Trakyada 
ka\'ak ekimi ve fidanlık işleri geçen yıl
d n çok üstündür. Vilayetlerin son ra -
Porlaı ma göre bu sene dikilen kavak çe
likleri bir milyondur. Bunlardan 400 bi
tıinı Kırklareli vilayeti dikmiştir. Bu sene 
en çok kavak diken yerler Saray, Gelibo
lu, Ç nakkale merkezi ve Edirnedir. Bu
tada bir kavak çeliği beş paraya malol -
ll1.ıktadır. Bütün belediyeler beş dekar
dan <ışağı olmamak üzere fidanlık aç -
mı lar ve bunları büdcelerine almışlar -
dır. 25-50 kadar fidanlık kuran belediye
lerle köyler bir arada ve köy kanununa 
da) anarak bu fidanlıkları kolektif olarak 
nçrnı 1lardır. 

F'ıdanlık açan veya selektör makineleri 
kurulan her merkez fenni bir tavuk is
tasyonu da açmıştır. Bunlar bir senelik 
Yiyeceklerini selektör çalkantısından çı -
kurmaktadırlar. 

Bu sene tavuklarda hastalık kaydedU
?nerniştir. Bir çok köyler yerli horozlarını 
ltodeyland ve Legorn horozu ile değiştir
?nektedirler. Bu mıntakada arıcılık ta 
llorrnal seyrini almış bulunmaktadır. 

Niksar (Hususi) - Kasabamıza ikl 
kilometre mesafeden geçen Kelkit ır -
mağı taşmış, yakınlarında bulunan A
da, ve Şahinli köylerini su almıştır. A
dada bulunan on iki ev tamamen sular 
altında kalmış, halk belediye reisi ve 
kaymakam tarafından kurtarılmıştır. 

Adada nüfusca zayiat yoksa da Şahin
liden daha bir haber alınamamıştır. 

Niksarda bir tecavüz 
Niksar (Hususi) - Tütün tüccarla

rından Müfid oğlu Fikri evine gider -
ken üzerine tabanca ile iki kişi tara -
fından on iki el ateş edilmiş ve Fikri 
ağır surette yaralanmıştır. Tedavi için 
Tokada gôtüril.lmüştür. Suçlu olarak 
Lüleci oğlu LCıtfü ve Aşcı oğlu Ah -
med tevkif edilmişlerdir. Tahkikat de
vam etmektedir. 

Yozgad elektrik santralı 
Yozgad (Husust) - Elektrik santralı 

ikmal edilml~, kabulü muvakkat muame
lesi yapılmıjtır. 

r ~ 

Sivasta 
Seyyar satıcılık 

Savra 5 

Gümüşh~ne yolundaki 
feci kaza nasıl oldu? Slvastan bildlrll~lne göre Blvasta 

seyyar satıcılık ve serglclllk men'e ya -
kın bir şekilde tahdtd edllmlşt.tr. Bun - Kamyonla beraber uçuruma uçan ve bir mucize kabilin .. 
lardan bır kısmı 9öyle derd yanmakta - d h 
dırlar. en ayatlarını kurtaran yaralılar vak'ayı anlahyorlar 

- « Bizim sergllerimiz şehrin köşe bu- Trabzon (Hususi) - Zigana yolun-
cağındadır. Ne şehrin manzarasını bo - da Köprübaşında yardan uçarak par _ 
znr, ne de gelip geçeni rahatsız eder. 
Şehrln temizliğine de zarar vermez, biz- çalanan 5 1 numaralı kamyonun yara -
zat biz muhittmtzln temiz olmasına ça- lı yolcularının bir kısmı memleket has-
11ırız. tanesine ve bir kısmı da askeri hasta -

Bizi sergicllikten ve gezicilik.ten me- neye yatırılmıştır. 
nettiler. •Diıkkun açın. diyorlar. Önce memleket hastanesindeki yara-

Hnlbukl bizim dükkft.n açacak kudre- l l 
timiz yok. İçimizde tüccardan veresiye ı arı ziyarete gittiğim zaman başhe -
aldığını satarak akşama ekmek parasmı kim B. Abdullahın odasında \•ak'arun 
çıkarabilenler pek çok. Yanı bütün ser - tafsilatını not ederken hemşire yara -
mayemiz sadece sl\ytmlzden ibaret ka. - lılardan bir tanesinin daha öldüğünü 
lıyor. Blzlm gene eskisi gtbl kA.r \'e ids- haber verdi. 
bimlze devam etmemize müsaade edll -
sın. Aksi takdirde çoluğumuzla, çocu • Vak'a nasıl oldu? 
(tumuzıa aç ve sem kalacağız... Pazartesi günü Trabzondan ayrılan 

Sergiclllğin bazı beledi endişelerle tah- şoför Reşad idaresindeki 51 numaralı 
dld edilmiş olması ihtimali varld olsa bl- kamyon Değirmendere ve daha ilerler
ıe seyyar satıcılı~ın men ve tahdld e - de götüreceği yolcuların bir kısmını 
dilmiş olma.sına ihtimal vermedik. Sey - daha alarak yolcu adedini kırk yediye 1 ııcia kwrbanl<Jrında.n t>m k•....,.tm"' 
yar satıcı her şehir için bir zarurettir, 1 ....... •• 
dlinyanın her tarafında da vardır. Be - çıkarmıştır. Bu yolcuların hepsi kışın nakledildikleri Gümüşaneden bir görünı'if 
ledlyeler yalnız bunların kılıklarını ve Trabzonda amele ve arabacılık gibi iş-1 
taııllyet ıekillerlni tanzim ederler. zn - Ierle uğraşır, yaz iptidalarında ekin ve t~k, .. gökleri yıkacak derecede bir gü -
rurl ınaddelerl halkın aya~ına kadar gö- ziraat için köylerine dönerler. rultu koptu. Taşlara çarptık, param -
türen seyyar satıcı ayni zıımanda ucuz Fennin ve aklın kabul edemiyeceği parça olduk. Kamyondan bir parça kal
ma! satan esnafdır. Dükkan kirası, müs- bir şekilde yük ve yolcu ile dolduru _ n:adı .. !1atırla~ığı.~~ g~re sağ kalanlar 
tahdeınln ücreti vesaire glbi külfetler - lan kamyon Hamsiköyünde bir arızaya bır muddet duştugumuz yerde bayguı 
den l'lzade olduğu ve dllkk!incıya nlsbet· 
le az kazançla iktifa ettiği için malını uğruyor, yolcuların hepsi iniyor ve bir yattık. l 2, 14 yaşında iki çocuğumu a-
daba ucuza satmak lmkfınını bulmuş - saat kadar bir tamirden sonra tekrar radun. Karanlık zindan gibi. Seslen -
tur. Bunun için seyyar satıcıl~ kaldır- yola koyuluyorlar. Fakat bu sırada en dim. Sesime ses verdiler. Yalnız anamı 
mak seyyar satıcı kadar şehir halkının kuvvetli zh·anın dahi üç dört :rretre babamı bulamadım. Burada mı yoksa 
da aleyhinde bir hareket olur. Bu bakım- J "t k' b ta d k" 
dan biz verilen malılmatta blr yanlışlık mesafeyi gösteremiyeceği kadar koyu 0 e ·ı a.s ne e mi . ım bilir ... 
olduğuna 1htımnı veriyoruz. Eğer haber ve kara bir sis mevcuddur. Gece ka - Asken hastanedekı hastalar 17 Ç')Cuk 
doğru ise herhalde gene bir tatbikat ranlığında Ziganayı aşan makine Doru- \'e _bir kadındır. Bunlar muhtelif yer -
1anlışlığı var demektir ve blz Sivas hal- la yakın virajlarda sür'atini kısamıya _ lerınden yaralanmış yatıyorlar. Yalnız 
kının menfaati he.sabınıı bu yanlışlığın rak Köprübaşındaki korkunç dönemeç- içlerinde bir yaşında hiç bir arızaya uğ 
dfizeltlleceğlnt fimld ediyoruz. d ___ .;..;.;..;;........;.;.;;.;.;.;;...;;.;.;.;:~~---_.;. leri dönmekte olduğu bir sırada uçu - rama an kurtulmuş bir çocuk var. Has-

M em leh elle ruma yuvarlanıyor. taların hepsine tetanos aşısı yapılm~, 
Çocuk bayr anu Bu ağır hamule ile birlikte uçuru - sıhhi tedabir alınmıştır. Buradaki J.as-

sı .... ıccud de 23 nisan uhyt·amı btiyük bir 
sevinçle kutıulanmı.ştır. Küçük yavrular Ço
cuk Esirgeme Kurumu için rozet dağıtmıt -
lar ve bir hayll iane toplamışlardır. Resim
de bu yavrulardan blr grup ııörtllmekte -
dlr. 

Kilkuyuda 
Tosyanın K.ilkuyu köyünde de 23 nisan 

bayramı büyük törenle kutlulanmıştır. Bay
ram günu köyde ilk okul talebeleri tarafın
dan müsamere verllmif ve pehll\'an güreı
lerl yupılmı~tır. 

Kllkuyu, İsklllp-Tosya yolu üzerinde et -
rafı ormanla çevrlll çok güzel bir köydllr. 
Köyün 1200 nufusu ve 180 evi nrdır. Köy
de üç sınıflı Vi: bir ö~retmenll bir llk okul 
vardır. 

Rizede 
Rize (Hususi> - Çocuk bayramı burada da 

büyük bir neş'e ile kutlulandı, merasim şehir 
bandosunun çaldığı ıstiklll marıı ile başladı, 
ıeçid resmi yapıldı, Halkevinde .blr balo ve
rildi, İstlklll mektebi talebeleri de bir müsa
mere verdiler. 

ma yuvarlanan kamyon kayalara çar- talar arasında Kadife de hadiseyi şöy
parak parça parça oluyor. Yolculardan le anlatmıştır: 
16 sı ölüyor, 2 7 yolcudan 9 u ağır, ı ı si - Sis vardı, Ziganayı geçtik. Makine 
de hafif surette yaralanıyor. Yarah - bırdenbire daha hızla koşmağa başla -
!ardan bir kadın yolcu kayalara tır - dı. Daha sabah olmamıştı. Biran evvel 
manarak şoseye çıkıyor. Ve gece ka - yerimize kavuşmak için sabırsızlanı -
ranlığmda imdad diye bağırarak etrafa yorduk, Makinenin içinde kalabalıktan 
sesleniyor. . ~oğ~lur gibi ol.uyord~k. Ne oldu, ne ~it-

Civardan ilkönce baba oğul iki kışi tı bilemem, bırdenbıre uçtuk. Makıne 
felaket mahalline geliyor. Vak'adan parça parça oldu ve hepimizi bir tarafa 
Dorul haberdar ediliyor. Hadiseden üç f~rlattı. Ben kolumdan yaralandım. Be
saat sonra jandarma ve memurlar vak'a ~11:1 ve bacak!arım dayanılmaz bi~ ~ğn 
mahalline gelerek ölenleri Gümüşhane- ıçınde, derenın ve kayalıkların ıçmde 
ye; yaralıları Trabzon hastanesine nak- şaşır.dun. kaldım. Çocukl?rım akhma 
!ediyorlar. Memleket hastanesine yatı- geldı. Bır de yanımda bır çocuk bul -
rılan Kelkitli Hidayet diyor ki: dum. Karanlık tanıyamadım; kendi ço-

- Biz Trabzona kışın gelir, yazın da cuğum zannettım,. meğer değilmiş. Ço
köylerimize döneriz. Kardeşimin bir at cuklanma seslendım. Baktım seslen ge 
arabası vardır. Bize akşamlan ekmek lıyor. Fakat ta uzaklarda; karanlıkta 
getirir; ben de şurada burada ev işleri n~reye _gideceksin. Yola ç~ıp imdad 
yapar çalışırun. Böylece geçiniriz. dıye b_agırmak :kluna geldı. Yanımda 

Makine ve şoförün yanı çok kala - buldugum çocugu da h-ucakladım. 
balıktı. Ziganada makine bozuldu. Şo - Topraklara taşlara ve kayalara tır -
för makineyi tamir ettikten sonra tek manarak şose yola çıktım. Karşı taraf
rar yola koyulduk. Çok sis vardı. Ço - ta ış~lar y~nıyordu. Yak1:ştım, im -
cuklarımla beraber eşyalarımızın üs - dad dıye bagı:dım. Hem bagırıyor hem 
tünde sayıklıyorduk. Birdenbire uç - de ışıklara dogru yaklaşıyordum. 
_. ·-.: ·- Fenerle yanımıza geldiler. Vak'ayı 

Kı zılcahamam orman mühendisi anlattım. Namludan çıkan kurşun gibi 
yanımaan f1rladılar. Nihayet üç saat 

ölüm tehlikesi geçirdi sonra jandarmalarla geldiler. Biz so -
Kızılcahamam (Hususi) - Orman ğukta bekliye bekliye sabah olmuştu. 

mühendisi Nuri Erkmen orman ıruıı - Kim ölmüş, kim yaralı görmüyorduk. 
takalarını teftişten merkeze avdet Makine bizi öyle uçurmuş ki ta uzak -
ettiği sırada son yağan şiddetli yağ - larda dere aşağılarında ölen bayılan 
murlardan çok yükselmiş olan Gebe - arkadaşlarımız vardı. 
ler köyü civarındaki çaydan kal"fı ta- e 
rafa geçerken sular bindiği hayvanı Bu feci hadiseyi mütea'kib Trabzon 

Pazar 01• Hasan Bey Diyor ki: 
sürüklemeğe başlamış ve bu arada Belediyesi kamyonlara yolcu ile yükün 
müvazenesini kaybederek hayvandan bir arada konmasını ve kamyonların on 
düşmüştür. Bir müddet suların cere - sekizden fazla yolcu almasını şiddetle 
yanına kapılarak gittikten sonra bü - menetmiştir. Öğrendiğime nazaran Gü
yük bir kayaya sarılabilmiştir. Bu ha- müşhaneden ehliyetname alan şoför 
li gören köylüler derhal imdadına koş- Reşada müteaddid müracaat1arına rağ
muşlar ve attıkları bir urganla sahile men Trabzon belediyesi ehliyetname 
çıkarmışlardır. vermemiştir. Badema Trabzon beledi -

1-0 - Hasan Bey artık mayıs • • .. her taraf zümrüd gibi .. 
geldi .. 

. .. Artık yaza eirdik de· 
mektir. 

Hasan Bey - Zannetmem, 
gazetelerde daha bir tane bo· 
lulma vak'asına rastgelme
dbnl. 

Muradlıda bir tarlada bir 
küp bulundu 

Muradlı (Hususi) - Göçmenlere veri -
len arazi traktörlerle sürülürken blr bu
çuk adam boyunda ve içi su dolu bir küp 
ile bir de tas bulunmuştur. Bulunan bu 
iki eserin hangi zamana ald olduğu ted
kik edilmektedir. 

yesi Trabzondan yük ve yolcu götüre -
cek otomobillerin şoför vesikalannı cia 
bizzat kendi fen hey'eti tarafından vi
ze edilmedikçe nakliyat yapmalarına 

müsaade etmiyecektir. 
Keskin de iki kişi daha öldü 

Keskin (Hususi) - Geçenlerde vuku 
bulan kamyon kazasında ağır surette ya
ralananlardan iki kişi daha ölmüştür. 

Bunlardan birisi Almandır. 



1 HAclUeler Karıumda =ı 1 K A o ı N ı 
SANA NE OLUYOR ilkbahar modelleri 

B ilmem Polonyada çıkan büyük 

isyandan haberiniz var mı? 

Gazetelerde okuduğumuza göre, orada
ki çingeneler kralı Janüz, çingeneleri 
hırsızlık etmekten, falcılık yapmaktan 
menetmiye kalkışmış. 

Bu vaziyet karşısında, çingeneler ara
aında büyük bir telaş baş göstermiş, 
muhtelif kabilelere mensub on bin çin
ıaene bir araya gelip bir ültimatom ha
:arlamışlar, ve hayatlarile oynıyan krala 
iayamışlar. Çingeneler, bu ültimatomla
nnda krala: 

c- Edebinle otur. Diktatörlüğe yelten
me. Verdiğin bu saçma emirleri geri al
mazsan, biz sana tükürdüğünü yalatma
aını biliriz!> demişler! 

Şimdi, kral, bu ültimatomu verenlere 
karşı, tedbi1" almakla meşgulmüş! 

baht kral varmış!> deyip sevinecek, hali
ne şükredecektir. 

Fakat, insan, bu havadise bakıp ta ha
diseleri hatırlayınca anlıyor ki, yirminci 
asrın havası, bazı krallara hiç te yara
mamaktadır. 

Yirminci asrın sert havasile imtizac 
edemiyen kralları benim sayıp dökmeme 
lüzum yok. Onlan benim kadar siz de bi
lirsiniz. 

Fakat bana öyle geliyor ki, yeryüzün
de, şu çingeneler kralından daha hayal
perest bir insan da mevcud değildir. 

Hazret, haline bakmadan ortadan hır
sızlığı, falcılığı kaldırmaya kalkışmış! 

Yeryüzünde hırsızlığı, falcılığı, ienin 
gibi meteliksiz, ordusuz, hatta ihtimal 
emirbersiz krallar değil, koca ordulara, 
muazzam salMıiyetlere, taclara, tahtlara, 
müstemlekelere sahib olan sahici hüküm-

* Eğer bu havadisi duyarsa, ülkesiz, me- darlar bile kaldıramıyorlar! 
teliksiz ve ümmetsiz Habeş imparatoru: Sana ne oluyor, a garib çingene? 

c- Yeryüzünde, benden daha bedı- ismet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
Ada tavşam ve komünizm 

um desi 
Rus ziraat komi

serliği tarafından 

bir av mecmuası 

neşrediliyor. B u 
mecmuada ahiren 
bir yazı çıkmıştır. 
Yazıyı yazan mec
muanın müdürüdür. Bu zat iyi bir avcı-

dır. Diyor ki: 

cEski rejim zamanında yabani tavşan

lar pek vahşi idiler. İnsanı yanlaı ına 

yaklaştırmazlardı. Şimdi ise vaziyet de

lişmi§tir. Rus tavşanı insandan ürkmü
yor. Bu da komünizmin insan gibi hay

van zihniyetini de deği§tirdiğinin bir de

lilidir.> 

cEluhdetü alerravi!• 

* Karades bahgımn garib 
bir hususiyeti 

Akşam yemek!~ 

rinden evvel meze 
olarak lezzetle ye
nilen cteke - kara-
ttes. garib bir 
mahluktur. Bu 
hayvanın gözü bir 
kaza neticesi çıka
eak olursa onun 
yerinde hemen bir boynuz peyda olur. 

Fazla hassas 
Bir genç 
cKaraköy• de oturan bir erkek oku

JUCWD, gazeteye yolladığı bir iş mek
tubunun alt kısmında gönül işleri için 
de bir yer tahsis etmiş, isminin ilk 
harfleri M. C. ile başlıyan bu genç: 

- Ben annemi hiç görmedim, ba • 
bamı çok erken kaybettim, bütün ha
yatımda tek bir kızı sevdim. Onu da 
kardeşimin küçük bir hatası yüzün • 
den kaçırdım. Çok bedbahtım. aklım
da, fikrimde hep o kız var, diyor. Ne 
yapmalıyım?• 

* Bu yaradılışta gençlerin müteaddid 
tipleri elimden geçti, sinir zaflarını 

bilirim. Bu itibarla bana mektub yol
byan gencin hikayesinde hiç mübala
ia bulunmadığına kaniim. Hatta eksik 

bile yazmıştır. Tahmin ediyorum ki: 
- Eline bir roman aldığı zaman a

cıldı bahislerinde göz yaŞl döker, ta -
nımadığı bir adamın bile felaketi kar
psında ağlar, marazi bir şekilde has
tadır. 

Bunun sebebi annesini hiç görmemiş, 
~ukluğundan itibaren anne hasreti
le yaşamış, arkasından da babasını 
kaybederek bütün hayatını felaket 
içinde geçirmiş olmasıdır. Hassasiyetin 

Bir yatakta birden fazla hasta 
yatan hastaneler 

Bizim Haseki 
hastanesinde ba
:ı:an bir yatakta iki 
kişi yatırılmasını 

icab eden yersizlik 
hastalığı, v3ktile 
Paris hastanelerin-
den bazı farında 
çok görülegelen 
bir şeydi. Mesela 1786 yılında, Otel Diyö 

hastanesinde, bir yatağa altı kişinin ya

tırıldığı çok olm~tur. O zaman uyuz 
hastalığının ilacı da bulunmamış olduğu 

için bu gibi hastalar, bu hastaıMlerd.e da

imi olarak yer bulurlardı 

* 
Bahklarm bir çoğu ses çıkarır 

denilen bir cins 

vardır ki bilhassa Amerikan denizlerinde 

bulunur ve gemilerden bu balığın ctam

bun gürültüsünü andıran sesi pekala 

işitilebilir. 

son noktasındadır. Bunun içindir ]ti 

sevdiğini sandığı genç kıza bir türlü 
söndürülememiş olan csevmek ihtiya
Cl> nın bütün kuvvetile yapışmıştır. 

Bütün bunlar derdin tahlili, devası
nı bıılmıya gelince: Güçtür. Bu güç
lüğü sadece tesadüf bu gencin karşı -
sına sevebileceği bir başka kızı çıkar
makla iktiham edebilecektir. Kendisi
ne yegane tavsiyem şudur: 

- Sinirlerine kuvvet vermenin yo~ 
lunu göstermesi için bir doktorla ko -
nuş, müstacelen de evlen, çoluk ço -
cuk sahibi ol. 

Sana çocukluğundan itibaren mii -
tehassiri olduğun aile sevgisini ancak 
çocuk verecektir. Ve göreceksin çocult 
»:evcenin de fevkine çıkacaktır. 

* Karagüınrükte Bayan cS. S.> ye: 
Bir kadın hayatında cuçuruma> düş

miye varıncıya kadar bir çok hatala. 
işliyebilir. Hepsini de tamir etmesi ve
ya unutturması mümkündür. Fakat 
bütün bunların içinde başlangıçta ge -
len bir tanesi vardır ki tamir edilemez. 
Sen onu yapmışsın. Çaresiz karşında
kinin merhametine müracaat edecek
sin. Hiç değilse bilahare ayrılmayı ka
rarlaştırarak resmi bir tamir istiye .. 
ceksin. Muvaffak olup olmamak zeka~ 
nın derecesine bağlıdır. 

TEYZE 

Kadıköyünde Mahmudbaba mezarlığında son zamanlarda kendisinden yüz çevirdiği 
Hacer isminde bir kadını başını taşla eze - ni söylemekte ve sevıyordum, bu iftiraka 
ret öldürmekten suçlu Hfuıeyinin duruşma- hammül edemedim, elimden bir kaza çık 
sına dün Alu'ca&da devam edJJmiştır. demektedir. 

Solda - Kapalı yakası serin havalar 
için çok pratiktir, uzunluğuna çizgileri 
uzun gösterir, belinin sıkılığı vücude in
celik verir. 
Sağda - Önü on düğme ile kapalı, ceb

leri uzunluğuna konulm~tur. Kumaşı 
kalın, yakası kapalı olduğu için en soğuk 
bahar günlerinde bile işe yarar. 

Üçle on yaş arasındaki 
çocukların çamaıırları 

Hüseyin metreslnl parasına tamaan öl -
dürmüş, öldürdükten sonra da kadının iki 
liradan ibaret olan parasını almış ve bunun 
bir lirasını yeni peJdahladığı metresine ver
miş, dljler tıamını da kendi üzerinde mu -
hafaza etmlftlr. 

Bundan evvelki celsede iddia makamı 
Hüseyinin cilrmünü sa.bit görerek hareketi -
ne uygun bulduğu ceza kanununa göre ida
mını istemi.şu. Fakat hey'etı hılkhne tahki -
katın müdafaa noktasından gen.lşletllme -
sine lüzum görmüş, Tercan ve Güre ceza ha
kimliklerine teıskere yazarak bazı phfdle -
rin yeniden ifadelerine müracaat edllmesini 
istemiş, burada da yeniden bazı §&hldler din 
lenllmeslni tarar184tırmıştı. 

Dün dinlenilen şahJdlerden Emine: 
-« Mezarlık içinde öldürülen kadın Cide

li Hacerdir. Kurbağalıderede helvacı Nezi -
rin evinde oturur. Bir gün beyaz ceteW, ba
şı kasketll b1r adam ve amele ID1ıklı W ki
şi ile oturup konuşurken gördüm. Biri bu 
Hüseyin ldl Ben de yanlarına pttlm. Erkek
ler kalkıp llWler. Ben Hacer lle konuştum. 
Hüseyin için dostumdur dedi. Hacer bana 
elli lira parası olduğunu ve bunun Kızıltop
rakda birinde durduğunu söylemiftL Alıp al
madığını bilmiyorum, demiştir.• 

Maznun Hüseyin: 
- Ben bu kadını tanımıyorum, ifadesini 

de kabul etmem. 
Diyerek kadının p.hadetinl reddetmıştlr. 

Şeref stadı bekçisini yarahya 
genç tevkif edildi 

Pazar günü on yedi yaşlarında Sadulln 
adında bir genç tarafından yaralanan Şer 
stadı bekçisi Salahaddin dün tabibi adli t 
rafından muayene edilmiştir. Beyoğlu hastc 
nesinde yatmakta olan yaralının yarala 
ehemmiyetli ve ağırcadır. 

Dün bu b.8.diseye adliyece el konulmuş 
tur ve suçlu Sadullah sorguya çekilerek te 
k.lf edilmiştir. HA.disenin sebebi biletsiz ola 
rak stada girmek meselesi olduğu ve bek 
lle aralarında evvelce başka bit sebebd 
husumet bulunmadığı tesbit edf.lınl4tlr. 

Haliç şirketi davalarından 
biri reddedildi 

Haliç şirketi tarafından Belediye ve İk 
tısad Vek.8.leti aleyhine birer dava aç 
ve Haliç vapurlarının belediye tarafından 
letilmeğe başladığı tarihten itibaren ha 
olan 7,500 lira menafi hissesinin tahslll is 
tenllmişti. Dün Asliye birinci hukuk mah 
kemesinde bu davalara bakılmış, İktısad V 
kaleti aleyhindeki dava mahkeznenııı vazı 
si haricinde görülerek bunun reddine, bel 
diye aleyhindeki davanın da rüyetine ka 
verllerek mahkeme başka bir güne bırakıl 
mıştır. 

Şahadetıne ltlzum görülen Basanın Bivas de mıryoııarmda on dördüncft kısımda ~alıştığı Dün bir yalancı şahit tevkif edil 
blldirtlmlş oldutundan Slvas Atırceza mah
kemesince ııorgusunun yapılmasına karar ve
rilmiştir. Tercan ve Güre ceza hAtlmllkle -

\ rlne yazılan tezkerelere cevab gelmediğin -
den te'kiden tez'keı-e yzıJını.ş ve 
Hüseylnln nk'adan t'VVel veya vak
adan sonra çaiıştıtı yerde ne -
zaret altında bulundurulup bulundnrul -
maıdığının sorulma.sına da lüzum görülerek 
duruşma 25 M&yı.! Peroembe gününe bırakıl

Dün Türklüğe hakaretten suçlu Balı 
hastanesi tahslldarlarmdan Esferyos'un 
ruşmasına Ağırcezada devam edllıniştir. 
lenllen şahid müşteki Hikmetin uşağı İsti 
ti evvelce hazırlık tahkikatı sırasında Ua 
si alınırken suçlunun Türklüğe hakaret 

Çocuk çamaşırında güzellik kadar dü
şünülecek bir nokta daha vardır: Dayan
mak meselesi. Çünkü bu çamaşırlar bi
zimkilerden daha fazJa oğulacak, hatta 
kaynatılacaktır. Kumaşlarının rengini 
atmaması ve oğul.maya elverişli olm;:ısı 

şarttır. UmuıniyeUe beyaz, diğer renkle
re tercih edilmelidir. Rengi bozulrnıyan 
perkal gibi bazı renkli kumaşlar da kul
lanılır. Herhalde - altı yaşından dar.a 
küçüklerinkini - ipekliden yapmamalıdır. 
Nansok, batist ve bunlara benzer ku
maşları tercih etmelidir. İyi cins jerse de 
fena olmaz. Kombinezon - külot en pra
tik biçimdir. Gecelik - bilhassa yedi ya
şından yukarı olanlar içiıı - kadın gece
likleri gibi günün modasına uydurulabi
lir, mesela koyduğumuz modeldeki tarz
da büzgüJü kol, yukarıdan bel, klrma!ı 
roba pek güzel olur. 

Soğuk havalar için uzun kolJu, şomizie 
biçimleri daha kullamşiıdır. 

Kombinezon, verev (sağdaki) veya düz 

parçadan (alttaki) yapılabilir. Linon, 

muslin ve batist gibi kumaşlar esasen ka

barık durmadıkları için verev yapmaya 
lüzum yoktur. Tual dö sua, pike vt?ya 

kalın vansuk verev kesiHrlerse daha gü
zel dururlar. 

Yuvarlak yaka pek küçük)ere yaraşır. 
Çünkü: Yüzü büsbütün bebek gibi gös
terir. Büyüklere kare yaka daha iyi gider. 

mıştır. 

Kantarcılar cinayeti 
teşvik eseri mi? 

Suçlu " Amcam bu cina
yeti işlemem için bana 60 

lira verdi,. diyor 
29 Nisan akşamı Kantarcılarda cami ö -

nünde Fevziyl beş yerinden alır surette ya
ralıyan NurinJn dün birinci lulh cezada sor• 
gusu ya.pılm1ı1Jtır. Nuri: 

- cAmcam Mldhatla tansı Saniyenin a -
ı·aaı açıktı. Blrb1r1nden ayrılacaklardı. Blr 
gün amcam beni çağırdL Rakı lçirdl ft bana: 

- Yengenin arkasında Fevzi d.olaf1p du
ruyor, bu namus ikimlzindir, diyerek bana 
Fevziyi öldürmek!lliimi tek!if etti. Hatıl alt
mış lira da para verdi. Elline bir de bıçak 
tutuşturdu. Ben de Fevzlyl ıörilnce amca -
mın söyledl!klerl aklıma geldi, kend1mden 
geçtim, bıçağı çekip rastgele saplatnlfllJl. 

Diye ifade vermiştir. 
Nurinin amcası Midhat bu ifadenln ya -

lan oldulunu Te onunla böyle bir feY ko -
nuşmadığını söylemiştir. Nuri tevkif ve Mid
hat ikamete rapten tahliye edilnıifth'. 

Beş yerinden yaralı olan ve cerrahpaşa 
hastanesine kald.ırılm14 bulunan Fevzinln 
yaraları aRırdır. 

Rupen sevgilisini ne için 
IHdOrmtiş? 

Dört gün evvel Şişlide Çimen soD.tında 
Anjel isminde bir kadını öldüren CRııpen>in 
cinayeti işlerken kullandığı bıça.t buluna -
mamıştı. Cinayetin aydınlanması noktasın -
da ehemmiyetll görülen bu bıçak dtln vak'a 
mahalllnde bir kanalizasyonda bulunarak 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Sorgusu yaıpılmış olan Rupen Anjel ile 
dört beş ay beraber yaşadıRını ve kadının 

1 Bacalısızın maskaralıkları : 

, 
. fj) 

f/ ~ 
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el sözler sarfettlğinl söylemiş oımasına r 
men dün Ağırcezada bu ifadeyi inkAr e 
miştlr: 

- Ben Esferyos'un böyle blr şey söyled 
~ni duymadım demiştir. 

Şahidin hazırlık tahkikatında Te sorg 
daltl ifadelerile yeni ifadesi arasındaki m 
bayenet üzerine yalan yere 4abadette b 
lunduğu anlaşılmış ve bir zabıt varakası 
tularak meşhud suçlara bakan Sultana 
med üçüncü sulh ceza mahkemesine sevk 
dilmiştir. Burada sorgusu yapılan İstirati 

- Ben okumak yazmak bilmiyorum. B 
ustam git karakoldaki kMıdı imza et d 
Ben de imzaladıın, demişse de yalan 
şahadette bulundutu anlaşılarak tevkif 
)ilmiştir. 

Poliste: 

Havadan gelen belA 
Fatihte Hattat İzzet sokağında otu 

Hasan dün evine gitmekte iken S 
evinin penceresinden başına bir ç · 
saksısı düşerek yaralanmıştır. 

Bir çöp amelesi bir anada 
hastalanıp öldü 

Şehremininde Mollagürani caddesi 
bir arsada bir adamın yattığı görül 
ve zabıtaya haber verilmiştir. Zabı 
belediye temizlik amelesinden 60 ~v 
rında Mustafa oğlu Yusuf olduğu an 
lan bu adamın öldüğü görülmüş ve 
kfımet tababetince muayene edilmi 
Muayene neticesinde Yusufun hasta! 
rak öldüğü tesbit edilmiş ve def 
ruhsat verilmiştir. 

Fatih Halk evinde konferans 
Fatih Halkevinden: Bugün aaat 

da Evimizde Sadi Irmalı: tarafından ( 
yürüklerinin biyolojisi) mevzuunda bır 
ferans verilecektir. Bu konferansa h 
geleblUr. 

Söndürülen ateş 1 

'' . ' r,, , ''· 
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iliy anın 

ponya seferi 
Yazan: H. Hancıoğla 

Antuvan, Şövalye Cemi, Poyraz Alinin karşısına oturttuktan sonra, çılgınca bir 
sevinç ile: " Tanıyamadın mı, daha hala tanıyamadın mı, Ali reis? Eski dostunu, 

sevgili efendimi, kahraman Cemi tanıvamadın m? " diye haykırdı 
Ve koltuk değneklerinin arasında 

boş bir çuval gibi sallanan o perişan 
kıyafetli adamı görür görmez; bir kah
kaha koyuvermişti. Fakat bu kahka -
ha, uzun sürmemişti. Birdenbire kesi -
!ivermişti. Çünkü, o sakat adam, An -
tuvnnı iliklerine kadar titreten bir ses
le: 

- Antuvan!.. Benim Antuvanım ... De 
mek ki sen, yaşıyorsun, ha... Halbuki 
ben senden ayrılırken, ümidimi büs -
bütün kesmiştim. Şu anda, bilsen ne 
bahtiyarım demişti 

Bu sözler, bir anda Antuvanın bey -
nini altüst ·etmiştl Gözlerini. o sakat 
adamın gözlerine dikmişti. Dimağı bir 
anda, h-uvvetli bir makine gibi işlemiş
ti. İnanılmıyacak bir rüya görüyor -
muş gibi silkinm~i Ve sonra; 

- Hayır .. bu, mümkün değil diye 
Kubilay Hanın, Japonyayı istila ede- istımdad ediyorlar, yalvarıyorlardı. Böy- söylenmişti. 

Cek 100,000 askerini nakle memur 3500 lece Japon adalarının karşısına gelmiş- Sakat adam, :Sözlerine devam edi - Şövalye içini çekti: cNe çıkar, Ali, 
parça gemisi, Çinin bütün ormanların- lerdl. yordu: reisten emir gelip te demir kaldırmıya 
<lan kesilerek inşa edilen bu muazzam Gemiciler b ir an evvel askerleri, dışa- - Nasıl, Antuvan .. yoksa, daha ha- mecbur olmasaydım, ben de arkandan 
donanma denize açılmıştı. rıya çıkarmak istiyorlardı. Fakat onud ıa beni tanıyamadm mı? Hakkın var. gelecektim. Fakat ne yapayım ki, va -

1291 senesinin sonlarına doğru Japcn kumandan, Japon sahillerinde nümayişle Artık ben, insan kılığından çıktım. İş- zifemi terkedemedim. Ve arlık senden 
ıSahillerinde görülen bu heybetli donan- dolaşmağı blrdenbire karaya çı'kmağa te böyle, bir külçe kemik haline gel - ümidimi kestim. Söyle, anlat, ne ol -
inanın Japonyayı istilli etmemesi imkan tercih etmiş, iyi bir ihraç noktası tı."ama- dim. Düşün Şövalyeni.. O kadar sev- dun? Bu halin ne? .. Kiminle \-unıştun? 
dahilinde değildi. Bu zamanda, Japonya ğa başlamıştı. Günler geçiyor, bir türlü diğin Şövalyeciğini! diyordu. 
lhtılal ve anarşi içinde yüzüyordu. Ho- harekete geçilemiyordu. Antuvan, çılgın gibi ellerini kaldır- Şövalye, ağlamaktan cevab veremi-
Oosların son deli evladı Takatoki millet Bir gün emekdar gemici dalgın gözle- dı. Heyecanından, çene kemikleri bir- yordu. 
&·e memleket ile alfıkadar olmaktan ziya- rini denize dikmiş! Ona bakarkE[1. iri kö- birine çarpa çarpa: Bu vaziyet, belki uzun sürecekti. 
Öe, 5000 köpeği ile uğraşmaktan, bunlara pek balıklarının kaçıştıklarını go~mi!.ş ve - Mucize .. mucize ... Bütün azizle - Bereket versin ki; en evvel, Antuvanın 
nltın ve gümüş madalyalar, nişanlar ver- hemen kumandanı yanına çağırarak: rin üzerine yemin ederim ki.. bu; ş:m- aklı başına gelmişti. 
:nekten daha büyük bir zevk duyuyor, _ Görüvor musun? Japonların rrıukad- diye kadar görülmemiş bir muciıe... _Hey Polin! o gevrek ge\Tek ağla
sarayın içinde, köpekleri için inşa ettirt- des halAskAr rüzgarı esecek ve bi:z.i ka- n·ye ba~ırdı. Ve. birdenbire $övnl- mayı şimdi bırak. Eğer unutmazsan 
\iği ikinci bir sarayda, onlarla oynamak- valıklar arasında batıracak. 1sterse'l J::Pl yenin önüne atıldı. O sak<lt adamm ö - sonunu yarın ikmal edersin. Çabuk, bir 
~n büyük bir zevk alıyordu. ~ldultu gibi dönP1im. İstersen hemen <iı- nünde diz çökerek ellerini yakaladı: şişe rcçina getir. Bu içıki, efendime 

Kubilay Han bütün bu vaziyeti öğren- sarı çıkın, bize de gemill'ri, rüzı:?arın ~"r- - $övalyem. benim aziz Şövalyem! biraz ferahlık verir. Haydi arkadaşlar, 
~işti. Korcden ve diğer Türk ülkelC'nn- rinden kurtarmak frrsa1'i1ı verin! de- Hayatta. seni bir daha göreceğimi 
..ııen J g·d·p gelen artı•stlerden h" .. ·a t . d Benı· af _ siz de masalarınızın başına geçin. Şu r.ı aponyava ı ı • mı·stı·. ıç umı e mıyor um 

"' · mes'ud dakikanın şerefine, birer bar -ç birisini mükafatsız bırakmıyor, on: ·Fakat dinliven voktu NetkPde rmek- {et, diye, hüngür hüngür ağlam:.ya dak şarnp daha için. Asıl eğlencemiz, ~ardan her zaman, Japondyanın vazıyetı' dar gemicinin söz'ıeri cıkh. Rüzniir es- başladı. H 
ınakkında haberler ~lı.yor u. meğe basladı. Gemiler kaYalıkfarda nar- Şimdi, orası birbirine kanşm•ştı. bu da~ik~d~ son;a ~~~or Po' e7a!; 
Artık vakit gelmıştı: calandılar. Yetmiş bin askt'r öldü. J\ Tüte- Bu hazin manzara karşısında, herkes g~~ a~. ars~ '_ be 'f 

1
1

' şara~ 
- Donanmayı vücude getirmek ıçin bakisi de .Taponlar esir oldu. ~aşırmıştı. Ça u , apının onune Ş ıç .. 

l>ütün Çin ormanlan kesilsin! emri, Çin- . . . Antuvan, Şövalyeyi kucaklamıstı. çıkarın, musluklarını açın, ~e. gıbı 
e ]d .b. t k 1 h 1 gct·r Kınk direğı ile tek bır gemı, da1Pa1ar k tı H kes şapkasını:. külahına yı ının gı ı ar.ra a ar usu e ı - d 1! k Koltuk değnekleri birer tarafa fırln - a ı n. er ..., 

bıişt· arasından kayarak Koreye o ru . oc;u- mışlı. Eski at ~ağı; çılgın bir sevinç doldursun doldursun, efendimin ~şkma ı. yordu. Zafer haberini sabırsızlıkla bPkli- • l eem· ~- 1) d e 
' b k · d · 1 e açılacak bu içinde efendisini kucag· ma alarak Poy- iı-c:in .. (Şöva ye ın .aş11o.ına. .. ıyen. ' "l.er es, engın enız er yen hakan. bunu bir müjdeci zannetmic;- r-
BSQo • • · t d çalısmak raz Alı·nı·n masasına dogw ru go-ıu··r·u·vor bir daha verin. Çalgıcılara da soyleyın. parça gemının ınsaa ın a :. - ti. Fakat ihtivar t-m('kdar gemiciyi kı:ır- J 

la lllükellefti. Sibiryanın şark deniz.inden ve: En neş'eli hava hangisi ise onu çalsın-
şısında görünce şasaladı. 

en üstad en büyük gemiciler getirilmiş - Ali Reis! Bak kimi getiriyorum. lar. 
~e inşaat: bunların emir ve idaresi altına - Ne oldu? dedi, J aponya fethedildi Kollarını hazıJ'lla. O kadar zamandır Bütün bu sözler, fasılasız olarak An-

~erilrnişti. mith? . . . - ıd ··. hasretini çektiğin dostunu, doya doya tuvanın ağzından çıkıyurdu. O böyle-
t tıvar gemıcı acı acı gu u. k ki a· b - d - k 1 d g- lan ge lkkanunda bütün inşaat bitmiş. 200.000 . . . uca a ıye agırıyor u. ce bagınr -en, masa arına a ı -
ker taşıyan denizin bu seyyar ka1eleri, - Havır hakan, dedi. Denı?.ın isvsn ve Poyraz Ali, yerinden fırlamıştı. Gör micilcr arasında da şu sözler konuşu -

ıhakanın gözü önünden bütün haşmetile tehevvürü sizin emrinizi dinlemedi. Yüz düğü halden ve işittiği sözlerden bir luyordu: 
geçiyordu. bin askerin hava tına ~.alol::ın bu_ tıuek~t 1 şey anlamamıştı. Gözleri, o perişan kı- _ Kuzum, reisi böyle çocuk gibi ağ-
~Ubilô.y Han en emekdar gemiciyi ça- icin bir zafPr takı degıl. fakat ol?rılc.>rm 1 yafetli adamın yüzüne takılıp kalmış- latan bu sakat adam kim? 

t.. :-- Nasıl, dedi. Artık hareket edilebilir, 
Qegil nü? 

lrdı: ruhlarının istirahati için bir mabod ;n~a tı. _ Tanıyamadın mı? 
ettirtebilirsinz. Cölde yürüvE>n ath. dP- _ Bu, kim .. Antuvan ne demek ıs· - H 

Gemici başını önüne eğmiş, cevab ver
bleınişti. 

- Neye susuyorsun? 

- ayır. 
nizde yüzen ı?emi ar~~ında~i farkı b!lmt- tiyor? diye mırıldanm~tı. _ Canını, hani Cezayirde .reisle kar-
venler icin ~l.bett:t boyle hır akıbet VRr- Antuvan; Şövalye Cemi, Poyraz A - deş gibi beraber y.aşıyan .. sonra, rci -
dı. O da J?Pl 

1
' ca ı. linin karşısına oturttuktan sonra, çıl - sin gemisinde bizimle sefere çıkan o 

- Ror.kaklıkla iUıarn 
lllısuyorum! 

Büvük hakan hiç sesini cıkarn1amı .. tı. gıncasına bir sevinçle: genç ve güzel delikanlıyı tanıyamadın 
edilmemek için Simdi davağa müstahak. sımarık J.ir en- - Tanıyamadın mı .. daha haJa tanı- mı? 

artık benım tçın outün 1ıayat bitti!> 

-Ay bu, o mu? .. 
- O ya, baksana Antuvan da (efcn-

diın) deyip duruyor. 

- Aman Allahım. Bizimle bütün 
harblere girip çıkan, o tığ gibi deli -
kanlı ne hale girmiş? 

- Her halde birinden zorlu bir kılıç 
yemiş. 

Garsonlar da hayretlere garkolmuş
lardı. Bir taraftan şarap fıçılarını so -
kak kaplSlna yuvarlarlarken, onlar da 
fiÖyleniyorlardı: 

- Efendimizin, efendisi! Her hal:ie 
mühim bir adam olsa gerek. 

- Kral birinci Fransuvanın dostu 
olduğundan bahseden efendimizin bu 
kadar telaş ve hürmet göstermesıne 
bakılırsa ... 

- Krallardan dostu olan bir ada -
mm efendisi ancak imparator, yahud 
Papa olur. 

- Bu adam ne imparator, ne de Pa-
paya benziyor. 

- Şu halde? .. 
- Öğreniriz. 
Asıl heyecanlı konuşma Poyraz Ali

nin masasında devam ediyordu. 
Antuvan, efendisinin bu vaziyetin · 

den son derecede müteessir olmuştu. 
Şövalye Cemin çok büyük ve kanlı bir 
macera geçirdiği anlaşılıyordu. Antu · 
van efendisine bu macerayı hatırlata · 
rak müteessir etmemek için hiç bir şey 
soramıyordu. 

Fakat, his işlerine hayatında bir kere 
bile ehemmiyet vermemiş olan Poyraz 
Ali, böyle düşünmüyordu. O kadar sev
diği şövalye Cemin bu elim vaziyetini 
bir an evvel öğrenmek için sabırsızla

nıyor, kısa kısa .sualler soruyordu: 
- Anlat, ne oldu sana? .. 
-Vuruştuk. 

- Kiminle? 
(Arkası var) 

' l\ubılay Han bir şey anlamamıştı: 
' - Yani bu ne demek? 

- Onu denizin dilinden, onun sözün-
~ aniıyanlar bilir. Deniz severken ısı
ban, okşarken boğan bir kahbedir. Onun 
h Yunlarına düşmemek, onun tabia! ve 
b~Yunu bilmekle-; öğrenmekle olur. İşte 
ls~ 0 nu bildiğimiz için, bu ayda gitmek 

cuk oldu!!unu anlıvordu. Islak aözlerini yamadın mı. AH Reis?. Eski dostunu.. -...,.==-----------
enı!in denizlere dikti. Bakı!'>tnda bir daha sevgili efendimi daha hala tamyama - Hı·,· t 1 e re Do·· n der ı· ı en he dJ' y e 1 er aldanmak delilii'iinde bulunmıvacai!mı dın mı? diye bağırmıştı. 
söylemek istiyl'n bir nedamet vardı. 

Poyraz Alinin vücudü, bir anda sar-

eınıyoruz. 

..._ l\ubılay Han birdenbire suratını as
...... ı~tı: 

~·-.Büyük bir hakanın karşısında deni
ı: ısyan ve tehevvürü, onu azminden, 
'l l'arından vazgcçirtemez. Ben ilkb:ı.han, 
~Pon..,anın istilası zaferi şenliklerile 
~a:lı~ ceğim. Bana o zamana kadar bu 
bıcı erı tes'ide yarıyacak her şeyi hazırla-

t hs nız. Haydi yola! 
%~ti ar gemici boynunu bükmüş, ge
haşıın gelmi , arkadac:lnrile hasbıhal!:' 
t ı ı. Onlar gitmekten, vuruşmak-
~ rkmuyorl rd1. G ddar bir rt•zga-
bıak c n~e .oyuncak olmaktan ve boğul-

t 1ctınab <'diyorlardı. 
erı.V: bu derd kalblerinde olduğu halde 
ba g;" denizlC're açılmışlardı. Denize kur

n ar kesiyorlar, onun hami ruhundan 

Nazarlarım son defa ihtivar l!"mirive 
cevirmi.c;ti. o hala bu gözlc>rin ;çin'! oik
katle bakıvordu. Hakan mabcub v~ utan
gaç sordu: 

- Kac kisi öldU? Kaç kisi esir ~itti? 
Gemici bilater<'ddiid cevab verdi: 

sılmıştı. Şövalyenin çehresine dikilen 
gözleri, yavaş yavaş açılmıştı. 

- iHey kadir Allah ... Cem!.. Karde -
şim, sen misin? .. 

Diye haykırarak, Şövalyeciğinin 
boynuna sarılmıştı . 

- 70.000 öldü. 30.000 esir gitti. 
Kubilay Hımın gözleri vasardı: 

Antuvan, Poyraz Ali, Şövalye Cem.. 
şimdi, üçü de hıçkıra hıçkıra ağlıyor

kin lardı. Herkes, susmuştu. Çalgılar ve o
bir yunlar durmuştu. Levent gibi Türk ge 

micileri yerlerini terketmişler; onla -
~tmek nn etrafında, geniş bir halka çe\'İrmiş

- Bu günahımı affettirebilmek 
ancak havatımı verebilirim. Ba~!<a 

şey yapamam. 

İhtiyar gemici hakanın intihar 
istediğini anlamıştı: 

- Vnktile olsaydı, iyi olurdu. Bövle
likle 100.000 cengaverin hayatı da kur
tulurdu. Fakat şimdi bu acı tecrübeden 
sonra bir tecrübe sahibini elimizden ka
çırmak ta onun kadar acı bir felaket de
ğil midir? Öldürdün, boğdurdun.. fakat 
buna rağmen büyük bir ders aldın. Bunu 
unutma! 

Bu söz Kubilay Hanın ölünceye kadar 
kulağında kalmış, onu maceralardan u
zaklaştırın ıştı? 

lerdi. 
Poyraz Alinin ilk defa ağladığını gör

dükleri için, hepsi de hayret içindeler
di. 

Poyraz Ali, şövalye Cemi bir türlü 
kollarının arasından bırakamıyor; hıç
kırıklar arasında, kesik kesik söyleni -
yor: 

- Bilsen, bana ne kadar acı çektir -
din. Dönüp gemiye gelirsin diye, seni 
orada günlerce bekledim. Fakat gel -
medin. Eğer b lr k aç gün sonra, koca 

Almanya aevlet reisi B. Hitlcre, doğwn yıldönümü müna ebctae bir ç0k 
hediyeler gönderilmiştir. Yukarıdaki resım, kendısıne gönder len b:r k s1m 
hediyelerin kamyondan boşaltılmasını göstermektedir. 



Güzel Amasyamızı tanıyalım 
Amasya kısa bir zaman içindelA'!.'asganı?.sılılı~~az!geti 
· d b. h. h ) . . ) k gunden gune duzelıgor mo ern ır şe ır a iDi a aca Sıtma mücadele heyeti bir senede 14,653 kiıiyi 
Yeni yollar ve geni köprüler yapılıyor. Şehrin ezeli 

derdi' olan su meselesi de kökünden halledilecek 

muayene ve 5,603 kişiyi tedavi etti. 

Amasya ( Husu • r 
at ) - Şehrimizde 
hallan sıhhati dai .. 
ma göz önünde bu • ı 
lundurulınakta es • 
naf, bakkal vesair 
Jş er.babı ınkı bir 
kontrola tAbi tutul -
maktadır. ŞehirdQ 
açık olarak meyva 
ve ıebze sattın! .. 
mamaktadır, 

Şehrin yegin~ 
sağlık milessesesi o
lan memleket has .. 
tanesi em yataklı ve 
bütiln konfbnı ha -
vidir. Burada gün .. 
de yüzlerce hasta 
poliklinik tedavisi Jtm4111a 1aaıtaneri ve ~ai 

görmektedir. Yeni ıene büdcesindı 
röntgen, emrazı sariye pavyonu ve i-

Güzel A masyadan Dci güzel görü.nü§ ve ucıli B. Tal4t Öncel cabeden müteferrik masrafiar lçin mü.-
Amasya (Hususi) - Yetil Amasya Şehrin içinden geçen havza • Amasya • 30 kilometrelik yolun silindirajı yapıla- hirn mikdarda tah.s1sat ayrılmış bulun .. 

kudretli bir vali ve nafia baımühendlsi Tokad yolunun 350 metresi 13 metre ge- oaktır. Bundan ba§ka hükfunet konağı maktadır. Sıtma ve frengi vak'aları da 
Necmeddinin elile başlanan imar ha- nişliğinde bulvar olmak üzere parkeye önündeki ahşap köprü de betonarmeye diğer yıllara nisbetle azalın.ıştır. 
reketlerl neticesinde bir kaç yıla kadar tahvil edilmi§ ve yol tamamen ağaçlandı- tahvil edilecektir. Halkevi binası için 33 Vir t h d dl .. d bir k k'" 
tanınmaz bir hale girecektir. Yapılan ve nlmıştır. 1938 yılı içinde de Amasya - İs- bin lira tahsisat konmuştur. Gene bu yıl aye u u an ıçın ~ ço oy· 
yapılacak olan işler meyanında yol, elek- tasyon yolunun 540 metrelik kısmına bul- içinde muhtelif yollar üzerinde on aded lerde kanal açılmak suretile ıayıstz ınt· 

ma bataklıkları kurutulmuştur. Son bir 
trik ve mezbaha en ba§ta gelmektedir. var olarak parke döıeııecektir. Bunun betonarme menfez yapılacaktır. Metruk yıl i inde 2475 m tr k 1 40700 Sıtma mücadele doktoru Refet, sıhhaf 
Elektrik -bekesi tevsi edilecektir. Çifte için ıimdiden 120 bin parke tuı alınını• bir halde bulunan Pirler mezarlığı ki • t ç 1 el 

8 
ana.zlve ....... l.,tir ··d·· ·· ş ·1 h""k,/\ t d kt s- -. s . ı. me re su ama yo u temı en .. ~ . mu uru en , u -um.e 0 oru 

motör meselesi de halledllmic:tir. ve beız bin lira ile bu vol üzer.lndeki be• milen 86açlandırılacaktır. Narlıbahçe de- B d 'L k 560 tr l"k · ka Cafer Arcan 
• • .r s nilen kat"fllıklı iki mezarlık kaldırılacak, un an uaş a me e ı ye~ı .. 

Son dokuz ay zarfında 4500 metre. ta- ev ve bir cami avlusunun istimllk mua- yerlerine ev, dükkan vesaire yapılacak- nallar açılmış, 16 bin metre mikabı çu- kişi muayene edilmiş ve 5603 kişi te ,. 
miratı esasiye, 1500 metre mildb taş ih- melesi ikmal olunmUJtur. tır. kur doldurulmuştur. Şehre çeyrek saat davi ediliniştir. Sıtma mücadele rc!sl 
zarı, 13 aded yeni köprü ve menfez, 14 Bu meyanda bir müddet evvel (Son Şehir hududları içinde müteaddid kap- mesafede Hacılar meydanı denilen ma- doktor Refet ayni zamanda iyi bir b~ 

, menfez ve köprü tamiri, 150 metre mika- Posta) nın temas ettiği asarı atikadan 0 _ lıcalar vardır. Bu meyanda Terzikö h _ haldeki 14 bin metre mik'ablık muaz - \ediyecidir. Şehrimizde resmi ve husu• 
bı harçlı istinad duvarı yapılmış, 11 bin lan bina meselesi de müsbet bir ıekilde mamı bir kaç yıl evvel nahiye müJ.. 1a_ zam bataklık ta kamilen imha edilmiş- si sekiz doktor, iki diş tabibi ve iki de 

A ' ur e t' B' fınd tm da 1"653 d metre mikabı toprak kazılmı§, 800 metre halledilmiştir. Gazetemizin bu yolda rimizden Celalin gayretile asri bir hale ır. ır sene zar a sı a n "' eczane var ır. 
mikabı toprak imla edilmiştir. yaptığı neşriyata Amasya halkı müteşek- ifrağ edilmiştir. Yalnız şehrin su mese- -.. - - _ı_,._ 1 

Bundan başka 7600 metre murabba yol kir kalmıştır. İstasyon yolu üzerindeki lesi henüz halledilmiş değildir. Bu işler, M y a ı a mu a lat o a ..... 
parkeye tahvil edilmiştir. Diğer müte - viran köprü, betonarme olarak sekiz met- kırk, elli senelik eski vaziyetini muhafa- e V ar S .~ 
ferrik masraflarla birlikte bu inşaat ve re tevsi olunacak ve Tokad yolunda on, za etmektedir. Vali TalAt Öncel iehrin d d 
tamirat için sarfolunan para 53 bin li- Amasya - Havza yolunda beş, Merzifon • su i§ini de kökünden halletmiye karar haşereler ı• m ha e ı• ı ı• 
radır. Hacıköy yolunda Hl kilometre ki ceman vermiştir. 

Amasyada.adli!fe Amasyanın kültür hayatı 
Ve zabıta ışlerı • • • 

Ziraat bankasının açtığı krediler çok müsbet netice 
veriyor. Ticaret işleri gitgide düzeliyor 

f l J.2~.u~anlı ve verı~~~1~~~ •• ru 
si) - 12 bin nüfus- adamıdır. Bir yıl -

j Ju bir vilayet mer - danberi maarif mü-
• kezi olan villyetl - dürlüğünde bulun -

mizde dört ilk oku1 maktadır. 

ve bir orta okul var- Bu ders yılı ba • 
dır. Köylerde de 26 11nda ilk okulları 

koruma hey'eti na -
köy okulu vardır. ffiile çok hayırlı bir 
Şehirdeki ilk okul • ~şekkül vücude ge-
lara 1400 kız ve er- ıtrilmiştir. Hey'etin Ama.TYanın ekonomtrini idare edenler. Soldan itibarenı Ziraat Bankası muhasibi 
kek çocuk devam Orta mekteb miidurü Hilmi "e maar11 reisliğini ticaret o • Ömer, baytar müdürü Vehbi, .ıiraat mM iirü Hilmi, Ticaret odası ;reisi Yasifl 
etmektedir. müdürü Nazım iası reisi B. Yasin Amasya (Hususi) - Sebze ve mey- göre hayvanlarda çıkan hastalık!arıd 

Orta okul mevcudu '00 ü mütecaviz- almıştır. Kurumun bütün azaları fakir vası bol olan Amasyada ziraat işlerine derhal önü alınmaktadır. Ehli hayvan• 
dir. Müdür, Hilmi, müdür muavini A- çocuklar için en ıbüyük yardım ve ala- çok ehemmiyet verilmektedir. lardan eşek, katır, manda, koyun ve sa• 
rif, öğretmenler Saadet, Fehime, Os - kayı g&temıişlerdir. Muhtelif çalışma- Elma ve armud ağaçlarına musallat ire gibi hayvanların adedi 326,855 dil\ 

:Amasyanın adliye m.ekan.izma.n: önde man, izzet, İbrahim, Bekir ve Kemal- lardan sonra toplanan iki bin liraya olan haşerelere karşı kış mücadelesi İdhalit ve ihracat 
ıağda tığırceza rdri lbra.him Etem, müs- dir. yakın bir para ile bütün fakir talebe - yapılmıştır. Ağaçlardaki ökse otu kök- . rl 
tcıntik Hayati, ortada emniyet c!miri Merkezdeki okullardan Yeşilırmak, nin ders levazımı temin edildiği gibi çe denilen tüfeyli nebat ta kimilen im- Amasyanın başlıca ihracat maddele 
HulUıi, yukarıdcı noter Avni, komiser beş sınıflı va fUbesizdir. 227 çocuğa da sağlam kumaştan elbise ha edilmiş ve ağaçların kuru dallan te- buğday, arpa, çavdar ve emsali hubu • 

Ferid Başöğretmen İibrahim, öğretmenleri diktirilm'•, ayakkabı yaptır1 1 .... ,.,..ır. Vi- mizlenerek budanmıştır Domuz ve ,bat, ceviziçi, badem, elma, armud, barY" 
~ ....... ~. · ya, pancar, yaş ve kuru üzümdür. 13~ 

Amasya (Hususi) - Amasyada ad- Naime, Safiye, Mecid ve Ahmedcik. llyet büdcesinin darlığına rağmen karga mücadel-~sind~. ~39 domuz ve na mukabil idhalatı :qıanifatura, hur • 
liye işlerinin sür'atle intac edilmesi hu- KılıçaSlaıi okulu beş sınıflı ve dört muallimlerin kıdem zamlan için k8fl 803 ~ga öldu~üştur. Buğday. ~e davat, kantariye, kırtaıdye, eczayı tılJlı' 
susunda büyük bir gayretle çalışılmak- bel"di B .. v tm Şe f, öjr • d d rruf lm k emsalı hububattakı hastalıklar ıçın .,1 
tadır. Başta ağır ceza reisi İbrahim E- şu lı rM. aşollA ~--etnSali: Dil ~t erece e tasa. yapıdilmişış, ol ullara 70500 kilo tohum ilaçlanarak ektiril- biye, ziraat aletleri, ispirtolu içkiler 
tem olduğu halde vazifelerine candan men er, u.a il, .ı.sme, , rrıya, ders malzemesı temin e t r. Mev- miştir. sairedir. 
sarılmı.ş olan hikim ve adUye memur- Zeynep, Suavt, Hikmet ve Hüsnü~ür. cud mektebler de esaslı bir tamire tabi Mıntakada baytar işleri de normal o- Bir yıllık ihracat 1 ,383,568, idhalit 
larının faaliyetleri halk tarafından Maarif müdürü Nazım Berksoy da tutulmaktadır. larak devam etmektedir. Meviirnlerine 3,077,737 liradır. _,11 

memnuniyetle karşılanmaktadır. Beş, 

altı yıl evvel Arnasyadan ayrılan Hav
za ve Ladik kazaları adliye işlerinin 

bura ağır cezasına bağlanması için Ve
kaletle muhabere cereyan etmektedir. 
icra işleri de yolunda yürümektedir. 
Son bir sene zarfında Amasyada belli 
başlı bir zabıta vukuatına tesadüf edi
lememiştir. 

Noter Avni de halka karşı çok ko -
)aylık göstermektedir. Noter, 933 se-
ne5i sonlarına kadar vekfileten idare 
edilen bu müessesenin kazancını mez
kur tarihdenberi zikre şayan mikdarda 
arttırmağa muvaffak o.lmuştur. 



1 Resimle haftanın hadiseleri 1 

General Franco kuvvetleri gün ge~tik çe daha kuvvetli hamlelerle hükuJT1etd 
lspanyoı kuvvetlerini zorlamaktadı:-lar. Yukarıdaki resim ihtilalcilerin son sis
tem bombardıman tayyarelerin! ve bu tayyareler tarafından bombalanan bir 
tehrin havadan alSrilnüf(lııü göstermektedir. 

Yubndüi resim ele İspanyol dahili harbinin yeni bir safhasını göstermekte

*r. ll'ramız hududuna muvasalat e<len ihtilalci İspanyollar. Fransavı selamla

~. ft bu vesile ile ufak bir sero!'!lonl yapılmı§tır. 

Bir leJahatten avdet eden Arnavudluk kralının hemşireleri vapurdan çıkar 
~~ kadınlardan milrekkeb bir Arna vud askeri kıt'asının geçmekte olduıtınu 
~·~. ve derhal IÖfdillünüz e\bl c hazır ob vulyetini alarak kıt'ay1 as
~ 1elAmJ•m1f1arcbr. 

Deniz Harb Okulunda dünkü merasim 
Harb Okuluna 
sınıfına geçen 

ve Hamidigege sancak verildi, lıarb 
talebelere diplomaları tevzi edildi 

Bu yıl Dmb !besinden mczıı.n olanak Mrl> amfma geç en IHıhri11elileT bir cTCdA 
Heybelladada DenJs ll&rb oıtuıu .,.. llle -

slnde dün Barb okuluna sancak verilmeel 
ve bu J1} llleJi blUren okurlarm barb muıı
na ıeçmeleri parlak blr telı:llde kuUulandı. 

Mekteb binasının pnlf meydanlıtında 
tQplanan, seferber ballnde harb okulu ta -
!ebesi ile diploma alacak mezunlar, Türk u
kerlne lıAa blr intizam ile sıralanmışlar, do
na.nma komutanı Amiral Şükrü Okanm ıeı
meslnl belı:llyorludı. 

Saat H e 10 kala, Amiral 'ükrü Okan ya
nında maiyeti oldutu halde c\lmle kapısın
da göründü. Bando muzikanın çaldığı aelAm 
ha naı araaında, talebeleri teftiş etti. 

Bundan sonra sancak verme meraslmlne 
ba§landı. Önde ba.ndo muzlka olduğu halde 
geçen Deniz Harb okulu, yağız bir Türk bab
riyellslnln t.aşıdılı tanlı bayrağımızı Amlra
lın karşısına getirdi. Amiral, bayrağı, Harb 
okulu komutanı Albay Ertutrula tevdi ve 
teslim ettikten 1<>nra ıunlan söyledi: 

cKomutan; 
Bu sancak Türk mllletlnln temiz yqa -

mlf, yaşayan, yaşayacak olan mukaddes na
muau, Türk askerinin de dünkü, bugı\nkü "Ye 
yarınki şerenı günlerinin sembolüdür. 

Onu Cumhuriyetimiz gibi seve seve en teh 
ilkeli zamanlarınızda blle canınızla, ka -
nınızla koruyacağınıza, onu dalma yüksek 
ve temiz tutacatınıza eminim. 

İşte bu 19refil aancatı Büyült Cumhur 
Başkanımız Atatürk namına sizlere ve okul 
alayına teslim ediyorum. 

Kutlu ve muUu olmasını can ve gönül -
den dilerim .• 

Buna karşılık olarak da Lise ve Harb o
kulu komutanı Albay Ertuğrul gayet heye
canlı ve vakur blr sesle ceva b nrerek ez -
cümle ıöyle dedi: 

•- Arkadaşlarımın, en Büyük Başımızın 
hakkımızda gösterdltl bu yüksek itimada H.
yık olabllmekllllmlz için karada, denizde ve 
ha"Yada, her zaman ve her yerde sancağımı
zın ıanını canımızdan aziz bilerek icabında 
utan, Cumhuriyet ve "Yazlfe uğrunda ıeve 
ıne canımızı feda etmek llzım geldiğini, he 
plnize yeniden batırlatımn. 

Karalarda olduğu clbl denlllerde de hiç 
bir zaman Türk aancatı, düıpnan eline bı -
rakılmamıft,ır. Bazı a&'Jaşlarda ıemllerlmiı 
batmış, armalarunız budanmış; giz veya di• 
reklerimiz denize yuvarlanmış ve bu meyan
da sancatımız da deniz suyu lle uılanmıttır. 
Fakat her sancak, hayatta kalabllen son as
ker tarafından kurtarılmıştll'. Kurtaramıya
caklannı anlayanlar ona sarılarak beraber 
gemicinin ta.bil mezarına, denizlere gömül -
milftilr. 

İşte alzln tarafınızdan Büyük Komutanı
mız Amlralnnız karş18lllda söz veriyorum. 

Düşman "Yeya dilfmanlar ne kadar çok 
.,.. kuvvetli olursa olsun ve biz ne kadar 11-

kttıt vaziyette bulunursak bulunalım tçtmls 
de yapyan bir ferd kaldıkça bu sancak ell
mlzde bulunacak ve o bizim kuvvet ve ıafer 
ka:rnatwnız olacaktır. 

Sayın Amiralım, en btıyüt Başbuğumuza 
aal8ılmaz ballılıtımızıa ftlktır hlalerlmlzt ar
zetmenlzt okulum namııD aanı ile dilerim. 

Sat ol Atatürk ı Bal ol Türt mllletl 1 Bat 
ol Türk a&ncatmml• 

Mekteb Iııomutanının aözleri de a:rni heye
canla alkıtJanmJ.ttır. 

Bundan sonra Hamldlye okulunun aanca
lı da ayni merutmle verildi. Sancatı teaUm 
alan Hamidiye truvuöril kmnandanı Yar -
bay Necatı özdeniz de bir nutuk 16yl1yenk 
töYle dedi: 

Yarl»•1 Neeatlnln li:rlm 
•- Bugftnden itibaren Hamldlye ıemlll 

mevcud terem vazlfelerlne ilAveten en kut
sal bir vazife da.ba alıyor. O da blztm na • 
mas ve tereflmlze emanet edilen bu ıanca
tı Ttirke J&lı:1'ır tekllde gemimizde muhafa
za etmektir. 

Deniz aavaoıarmm hedefi diifmanı imha 
etmektir. Dtıtmanı 10k etmek ıçtn ya.paca -
tımız 'bu çetin aavqm en l1kıfık zamanla -
rında blu verilen bu aaneatı dQfünerek ye
ni ft taze hamleler alacap, mlllet ve mem
lüetlmiz'e olan ftllfelerlmlzl batırlayaca • 
tıs. 

Bize tellım edil• n ADCalı 'Bamld.IJt 
pmtatnde 80ll 4am1a Jı:anımı• Jı:adK muha
fua edtcel& ster ldr sDn 10n erbnlle " 

Mektebe verilen Mncak, ge çid reSTl"uıcıe ıerefle geçerken 
son damla kanımıza kadar muharebe edip ı 
de batacak olursak blze emanet edilen bu 
sancak da bizle, geml.ınlzle beraber batacak, 
fakat dü§man ellne dü1JDiyecektlr. Temiz ve 
berrak .uıann der1nllklerine bizle beraber 
gömtilecelı: olan bu aanca.lı: orada 90CUlı:lan -
mız için ebediyen J&f&J&Calı:tır. 

Bize bu mutlu günil yap.tan n bize oa • 
nunızdan aziz §erem aa.ncatmım veren mu 
Başbuğumuz Atatürk'e minnet, filkran ve 
en derin baflılıklarımlıZll1 11eWmesln1 bQytlk 
Amlralımızdan hürmetle dlleris.• 

Bunu mııt.ealclb Deniz Harb mufına P • 
çen okurlara numara mulle Amiral ltlkrtl 
Okan tarafından dlplomalan verllm1ttlr. 
Meçleri de aımf atıbaylan, ytlzbqı Adnan ta
rafından takılmJ.ftır. Meçleri talı:ılan J9Dl d 
bay namzedlerlnln, Amlralın ellnden diplo
malarını alırken <sat ol> dl1• lilrleY1flerl, 
gayet mtıheyyiç Ti o nlllbette ml.nuı derin 
bir manza.ra arzed}Jordu. 

Diploma tevzü merasimi Mezun unıfın b1rlnctat Mtlnlb öıı:ten•e bir 
altın aaat. Wncl&t tı.an Telcau'a n lçlln
cüail Vedll Brer'e birer altın blem bed!J• Emin At.tın. İhsan Tezcan, Ziyaeddin Erde. 
edildi. Diz, Suad özatay, BOsameddln Tunçay, Bür• 

Burulan IOD!'a, olı:Ul komutam Ertulnı1 hanecldln Talayman, lltinlp Ökten, Hllml At 
talebeye ftZlfelerlnl hatırlatan blr qleT töre, Arl1 Yengtn, Brtutrul Kemerdere, Er .. 
"Yerdi. 

Yapılan 10n nımıt ıeçldden IODft, mera- tet Krdem. Balld Ka1al, Hllm1 Pırat, Fabli! 
aıme nihayet verilerek, d&TeWler mektebin BDgin, Selçuk Brer, l'et.ııı Gürel, Kenan 80. 
ıenlf salonunda huırlaıunıf olan .enıtn er. Vedat .Anıu, P1kret Abay. 
büfede 1zaz olundular. 

DantJiler ara.unda iatanbuı Denls Ku - Müfne mufma a)'nlanlar 
mandanı Yarbay Mahmud, GedW1 mettebt Nacl Dnpollu. Şemseddin Artunç Nec• 
müdürü Yarbay Hllml. mektebin eatl mtl - ' 
dtklerl, emekli ıübaylar ff blr oot 8'mııar meddln Onceı. Kenan Akfar, l!Unaai Özve • 
yer almJ.ftı. ren, Nureddin Bayaan, Necmeddln Berln. 

e Nuri Türldf, Vedll Erer, ljevtet Tatotıu, Sil· 

Bu yıl Denli I.ıe-tnden 44 ıenı Hart» o- ltJS&D Bral, Raalın Akınael, Receb Yalçın• 
kuluna pçımiftlr. Arlı:adaf]an ıaratmd&n a- bp, Nuuhl 06tmıen, Bilrbaneddln Türt • 
prlanarak Bamtdlyeye seçen ba pnfler, o- men, Orban Krer, fJtlkrtl Bayraktar, Turp4 
rada at&Jlıanm ıörecelı:lerdlr. • . 

Ohwte ....rma aınluJar Btımeraan, lluata.fa Korkut, Ibrablm PılclJI. 
OeW Atdan. BlfJD Omu. BlllDd Ka1U. Hattı Ba•ecl. Orhan AnkoL 



to SaJfa 

,.. 
lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

Halıçıoğlunda Topçu. okulunun elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
5/Mayıs/938 Perşembe gilnil saat 14 de Tophanede levazım imirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 712 lira ilk teminatı 53 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle bera-
ber belli saatte Komisyona gelmeleri. c509> c2492> 

,,,,,,,,.,. 
Maçka kışlasının arkasındaki binanın üst kısmının tamiratının pazarlıkla ek

siltmesi 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım i.mirliği 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3822 lira, ilk teminatı 286 lira 

65 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İstanbul K. İnşaat 'f\lbesinden alınır. İs
teklilerin kanuru vesikalariyle beraber belli saatte Komisyonuna gelmeleri. 

c507> c2490> 

Maçka kışlasının keşfi mucibince tamiratının pazarlıkla eksiltmesi 4/Mayıs/936 
,Çarşamba günü saat 14,45 de Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyo -
nunca yapılacaktır. Keşif bedeli 4263 lira 18 kuruştur. İlk teminatı 319 lira 74 
kuruşfur. Keşfi bedeli mukablı~nde 1st. K. İnşaat şubesinden alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalnriyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri c508> c2491. 

~ 

Maçka kışlasının arkasındaki binanın bodrum katının tamiratının pazarlıkla 
clu.ıltmesi 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım !mirliği 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3890 lira, ilk teminatı 291 
lira 75 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İst. K. İnşaat §Ubeslnden alınır. İs -
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

c510> 24.93> 

~ 

Eşya ve Techizat amban için 50 bin metre kanaviçe 4/5/938 Çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede levazım amirliği satınalma Komisyonunca pazarlıkla ek -

siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 lira, ilk teminatı 562 buçuk liradır. 

Şartname .ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. c5lh c2494> 

lstanbul Orn,,an Alım Sahm Komisyonu riyasetinden: 
Florya park şehri civarında orman umum müdürlüğü tarafından ağaçlandırı

lan sabada yapılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Yapılcak tesisatın keşifnamesine tevfikan muhammen bedeli con bin> 
liradır. 

2 - Şartname, plan ve haritası lstan bul Orman Başmühendisliğinde görüle
bilir. 

3 - İhalesi 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 da İstanbul Orman Başmü-
hendisliğinde icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi c750> liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin berveçhiati şeraiti haiz olınası lazımdır. 
A - Bu taahhüdü ifa etmeğe mali vaziyetinin rnüsaid olduğunu bildirir ticaret 

odalarından reSıni vesika ibraz etmeleri. 

B - Teklif rnektublarını 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 a kadar Or
man Başmühendisliğine vermiş bulunmaları. 

C - Talihlerin bizzat veya musaddak vekaletnameyi haiz vekillerinin ihale 
gün ve saatinde Orman Başmühendisliğinde toplanacak komisyonda hazır bu
lunnıaları. c2237> 

Ankara Borsası kapanış 
fiatları 2. 5-1938 

ÇEKLER 

Londra 
Jf n-Yol'll 
PU'la 
ll1IADo 
Brtlbll 
A~ 

CeneTN 
8of7a 
~ 
P-t 
YIJaU 
M&W14 
Berile 
V&ı'fOT" 
BudapeeU 
Bütno 
Beıarad 
Yokohama 
Mo.koYa 
Stotholm 

Açılış Kapanış 

630, "°· 
0,791656 0,791 

26,912S 25,94~ 

16,0396 15,0S96 
4, 701& 4, 7011> 

16, 7460 16, 7460 

'·" J,44 
6',4920 6S,4920 
ı,4222 1,4222 

n. 7380 S2,7S80 -. 
22.69&1 
ı,9686 
4.1950 
5.9880 

106-0317 
54,6238 
2,7210 

13,8275 
s.os 

-. 
12.6984 
ı.9686 

4.1950 
5.9880 

106.317 
J4,fi238 

2,7210 
2!.W75 
s.os 
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Anadolu p. " Git 
petln 

A. im. " 60 ndell 
Bomont1 - Ntlttar 
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Twlı:.oa 
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98 fj() 98 50 
JO 60 10 60 
8 60 

12 7ö 
1 ıu 
7 
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TAHViLAT 

Açılıı Kapaıııı 
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Anadolıa mil. l>tllD 

PARALAR 

Alış 

,I ! ;tırt aıtını 
~ı:::n•o•ı•o.. ... a. .. IİI .......... 

Mayıs 3 

ADETA BlR UCiZEI 
diye Bayan inci 

-
itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiftim. Şimdi on 1e11e daha 
renç görlhıllyorum. Bütün arkadaflanm hyu 
cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan incinin tedari 
1rörmeden evvelki ha-

kiki fotografı 

Yalnız 7 gün kadar 
bu tecrübeyi y~pınız. 
Siz de ıayanı hayret 
bir ten temin ile daha 

genç göriinmüş 
oluraunuz. 

cBcnim için hakikaten bir 
mucize oldu.• diye Bayan 
İnci beyan ediyor. Haf ta 
zarfında bu derece şayanı 
hayret bir tarzda değişece
ğimi zan ve ümid etmiyor
dum. Bütün arkadaşlarım 
daha genç ve daha sehbar 
göründüğümü söylüyorlar. 

Bayan lnd kullandığı 
b&tOn güzellik leva
zımabnı arkadqlanna 

tavsiye ediyor. 

Bayan lnci'nin güzel
lik levB21mab kullan
dıktan 7 gün •onraki 

hakiki fot ografı 
Cidden bu cazib tenime 
gıpta etmekle beraber na
sıl temin ettiğimi de bil
mek istiyorlar. Bu da gayet 
basittir. Cildin hakiki un
suru olan Tokalon kremini 
kullanınız. Siz de benim gi
bi gençleşip cazib bir ten 
temin ediniz.• 

1 BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Sabn aldığınız T okalon kremi vazolannın bü-

yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti
ğinizde beheri için S kurut alacak, ayni zamanda"' 
kıymettar mlikifatlan bulunan T okalon müsaba-
kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim ede-
cektir. 

Şehrimizin tanın:mı§ 

Tüccar terzi 

J. İTKİN 
Halefleri 

Hiçbir yerde ıubeleri bulun· 
madığını bildirir ve ( J. iTKiN 
halefleri) ismini mümasil isim
de bulunan firmalarla karıt
brmamalannı muhterem mil§"' 

terilerinden rica eyler. 

Adrese dikkat: 
Beyoğlunda, lstiklAI caddesi 
No 405 Telefon : 40450 

İstanbul İkinci İcra Dairesinden: 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Llret 700,000,000 
tht.ıyat akçesi Ltret 145,'769,154>51 

Merkez! İdare: MİLANO 
İtalyanın bqlıca oehlrlerindt 

ŞUBEl.ERİ 
fngutcre, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesi, Brezilya, Şlll, t1rugua7, 

ArJantın, Peru, Ekvatör Tt 

Kolumblyada 
AIDyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddes1 KarakOJ 

Palls <Telef: USU /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: AlAlemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyotıun

da: bt.ıkıll caddesi Telef. 4104G 

izMtRDE ŞUBE 

38/1501, 38/1502 No. iki dosya İstanbal Asliye tJçüncö Bukak Mabke111,. 

ile ve hakkı hapis suretile merhun olup sinden: Şaziye tarafından Oözt.epe Tapne~· 
bu kere paraya çevrilmesine karar ve- teb sokat 8 numarlı evde oturan CelAl aıe1: 
· - · .. ik' · k Kır hine mahkememlzln 936/1454 numarab e1os 

nlen Beyoglu Ferıkoy ıncı ısım yaslle açılan boşanma davasında: Müddei 

sokağı eski 76/1, 7612 ve yeni 70, 72 aleyhin yeni lkametgAJunın meçhul oınıa-9' 
numaralı binalarda dabaklığa aid ma- haseblle dava an:uhall UAnen teblll edil "' 

kine, yıkama dolabları, elektrik motö- miş ve tahkikat günü olarak da 1/6/938 saJS 
rü vesairenin birinci açık arttırması günü saat ıo tayın kılınmış olmakla murıı•: 
1 O /5 /9 38 tarihine müsadif Salı günü lleyh Ce1Alln mezkür gün ve saatte mabte 

t 9 dan 11 e kadar yapılacaktır. Bu meye gelmesi veya blr veltlll kanunt gönde~ 
saa mesl ve aksi takdirde hakkında gıyap tsr1' 
arttırmada mahcuz e.şya muhammen n lttıhaz edUece~ tebııt makamına tfllıı' 
değerinin yüzde yetmiş beşini bulma- olmak üzere llftn olunur. (1063) 
dığı takdirde ikinci açık arttırma 

17/5/938 tarihine müsadif Salı günü ~·--> DİŞ TABİBi .._ __ , 
saat 9 dan 11 re kadar yapılacaktır. • 
Alıcı olanlar muayyen gün ve saatte RA T}P TÜRKOGLO 
mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaat ederek pey vurarak malı al
maları ve mezkılr makinelerin bina -
dan çıkarmağa aid masrafların da alı -
cıya aid bulunacağı ilan olunur. (735 7) 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ı6, Kat ı de hergnıı öğleden 
sonra s:ıat 14 den 2v ye kadnl' 
hastalan kabul edor. 



Başvekil 9 Mayısta 
Belgrada gidecek 

Celal l3ayann Yunanısuın seyahatin den bir intıba: Seldnik istasyonunda 
Fot.o Kem al Çakas 

(Bagtarafı J inci sayfada) millet arasındaki anlaşmanın ve dostlu-
trenle Sirkeci garına gelmişlerdir. ğun kuvvetlenmesine engel teşkil edecek 

Başvekil, Türk bayraklarile süslenmiş hiçbir şey yoktur. 
olan garda, Vali ve Belediye Re.isi Mu- Milletlerimiz bu güzel yolda müçterek 
hittin tlstundağ, General Halis, belediye bir emniyetle ilerliyecekler ve d"lima 
?eis :muavini Rauf, Emniyet Direktörü müreffeh Qlacaklardır.> 
Salih Kılıç, Üniversite Rektörü Cemil Cellll Bayar askeri teftİ1' ederken: 
l3ilscl ve bazı profesörler, Üniversite ta- - Nasılsınız? diye sormuş, asker: 
lebesi, diğer mektebler talebtleri, il:!.ısad, - Varol! diye mukabele etmiştir. 
deniz, idare mahafili erkanı ve halktan Başvekilin kısa nutku, birçok yerinde 
lnürekkcb büytlk bir kalabalık k:ı .. şıla- alkışlar ve: 
lnıştır. - Yaşa! nidalarile kesilmiştir. 

Bir bölük asker ve bir polis müfrezesi Cclfil Bayar, bir müddet evinde ;"tira-
Sclam resmini ifa etmiş, Başvekilin aske- hat ettikten sonra, akşam üzeri, Dr. A
ti teftişi sırasında askeri bando tarafın- rasla beraber Tophaneye yanaşmış olan 
dan marş çalınmıştır. Akay işletmesinin Burgaz vapuruna bin-
Başvekil vali vesair karşılayıcıların el- m.iş, vapur 18,30 da Tophaneden hareket 

lerini sıktıktan sonra, halk arasından a- etmiş, 18,50 de Haydarpaşaya vasıl ol
Vukat Teologos Gülbaloğlu Türk ve Yu- muştur. Vali, Emniyet Direktörü. deniz 
nan milletleri arasındaki dostluğu ve kar- müesSE'satı erkanı vesair bazı zevatla nh
deşlıği tebarüz ettıren bir hitabe irad et- bma çıkan Başvekile, 1ngilterenin '.Anka
llıiştır. ra sefiri Sir Persi Loren iyi yolculuk tc-

Teologos, sözlerini bitirdikten sonra, menni, Başvekil de kendisine teşekkür 
Başvekilimize, eski bir Türk san'a~karı etmiştir. 
tarafından yapılan, kara ve beyaz sedef- Bir kıt'a asker, bir müfreze polis ve as
lerle musanna, kıymetli bir f'otograf çer- keri bando ile karşılanan Başveldl ve Ha
Çevem takdım etmiştir. riciye Vekili, orada bulunan Vali ve Be-

Bundan sonra, Başvekil kendisini kar- lediyc reisi muavinlerile askeri erl~anın 
ıılıyanlara şu cümlelerle Yunanist:ın se- ellerini sıkmışlar, Ankara trenine hağla
Yahati intıbalarını anlatmıştır: nan hususi vagona binmişlerdir. Bu sıra-

c- Yunanistanda gayet samimi duygu- da, garda toplanan kalabalık bir halk 
larıa karşıl~ık. Ben ve arkadaşım Dr. kütlesi: 
Aras, dost ve müttefik devlet payitahtın- - Yaşa! diye bağırarak Başvekili uzun :a ve geçtiğimiz bütün merkezlerde bize uzun alk~lamışlar. bu alkışlar. tren ha
d arşı gösterilen dikkatin resmiyet hu- reket edinciye kadar devam etmiştir. 

1 
UdJarını çok aştığını, Türk - Elen dost- Başvekil, Ankarada büdce müz:ıkere
~nun tamarnile geniş halk yığır.lanna leri bittikten sonra tekrar ~ehrimize dö-

tıka1 etmiş olduğunu anlamış bulunu- necek ve ağlebi ihtimal 9 mayısta, Yu
;~ruz .. ~efaha doğru yürüyen ve miUi goslav Başvekili Bay Stoyadinoviç.in zi
d engım kurmuş bulunan Yunanistan- 1 yaretini iade etmek üzere Belgrada ha

an Çok iyi hatıralarla avdet ettik. İki• reket edecektir. 
~ .............................................................. . 

Fransız - balyan Meclis encümenlerinde 
görüşmeleri tedkik edilen kanunlar 

det_ari~ 2 (A~-~ - Ga~e~eler Blon - Ankara, 2 (Hususi) - Bugün adliye 
b Cıano goruşmelcrmın yeniden encümeninde tütün ve tütün inhisarı 
d aşlarnasını büyük bir nikbinlikle kay- hakkındaki layiha müzakere edilmiştir. 
., etınekte ve iki memleket arasında bir Meclis dahiliye encümeni de köy kanu-
"'retlsi tad P anlaşmasının en geç 15 Mayısa nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi-
di 

1
ar tesbit edileceğini bildirmekte _ ne ve mezkCır kanuna yeni hükümler ek-

r er. lenmesine dair olan projeyi tedkike de

ite Jur gazetesinin fikrine göre müza -
bn~ler, HiUerin İtalyayı ziyareti sebe
'Ca'~ lllahsüs derecede talik olunmıya -

~tır. 

eıÇi~igaro, Romaya bir Fransız büyük 
l°ollalllin ~aha bu ay sonundan evvel 

nacagını haber vermektedir. 

Fransız kabinesinin 
toplantısı 

ha~~ris 2 (A.A.) - Kabinenin 1bu sa -
lş .. 1 toplantısından sonra matbuata 

agrdaki tebliğ verilmiştir: 
!ar }{abine ibugün öğleden sonra nazır
lan ~eclisinin tasdıkine arzedilecEk o
e!lnitı~~arnamelerin ilk projesini tedkik 

'";{ ıı-. 

Amerika f otograf sergisine 
İştirak ediyoruz 

Ankara 2 (H ~ • usuSi) - Hazirctllda Ame-
llelrn~n Baltimur şehrinde :ıçtlacak bey
~ar,.;~ el fotograf sergisine iştirakimiz ta-

• ~r etrn· ti s tlzer 1§ r. ergide teşhir edilmek 
S e 67 fotograf gönderilrr,iştlı. 

l>e ergiye fotograf mütehassıslarımızın 
8azetecil · . . d . . 

ltı.ekt d" erımızın e ıştır:ıki arzu edil-
e ır. 

vam etmektedir. 
Sübay rütbe isimlerinde bazı değişik

likler yapılmasına dair proje de milli mü. 
dafaa encümeninde tedkik edilmişti'". 

Hükumetin Mec1ise verdiği 
yeni bir layiha 

Ankara, 2 (Hususi) - Su işlerine tah
sis edilmek üzere 31 milyon liraya kadar 
istikraz akdi ve bu maksadla Ziraat Ban
kası tarabndan ihraç edilecek tahville
rin hazinece kefalet edilmesi hakkında, 
hükumet Meclise bir kanun lAyihası ver
m~tir. 

Kazanç vergisinde 
yapılacak tadilat 

Ankara, 2 (Hususi) - İktısad encüme
ni yarın Parti grupundan soura toplana
cak ve Maliye Vekili Fuad Ağralının hu
zurile kazanç vergisi kanununu değişti
ren Uyihanın müzakeresine devam ede
cektir. 

Denizbank mürakıbhkları 
Ankara, 2 (Hususi) - Denizbaıık mu

ra kıblıklarına Maliye Vekaleti n:ımma 

Tahsin Aynizade ve İktısad Vekileti na
mına sabık Edirne belediye reisi Ekrem 
Demiray tayin olun.-ıuş1ardır. 

Hitler bugün 
ltalgada 

(Baı tarafı 1 Uıci .sayfada) 
mum kumandanı General Kaytel ve di
ğer askeri ve sivil erkan olduğu halde bu 
akşam saat 16,30 da hususi trenle Roma
ya hareket etmiştir. 

lzmir ve 
şiddetli 

ha valisinde 
yağmttrlar 

Hitleri taşıyan hususi trenden beş da
kika evvel diğer bir klavuz tı·en yola çık
mıştır. Hitler istasyonda büyük mera
sim ve tezahüratla uğurlanmıştır. 

Hususi tren yarın sabah (bu sabah) sa
at 7 de Brenner hududuna varmış bulu
nacak ve akşam saat 20,30 da Romaya 
vAsıl olacaktır. 

Kral Emanüel ve Mussolini, H\tleri 
bizzat ka.rşılıyacaklardır. İstasyondan 
doğru saraya gidilecek ve gece bir ziya
fet verilecektir. 

İtalyada alınan tedbirler 
Londra 2 (Hususi) - Hitlerin Romayı 

ziyareti münasebetile İtalyan polisi sıkı 
inzibat ve emniyet tedbirleri almıştır. Bu 
cümleden olarak birçok şübhell kimseler 
muvakkaten tevkif edilmiştir. 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
liğinin odasına isabet eden bir yıldırım 
duvarda pek cüz'i bir sıva döküntüsü 
yapmış, elektrik lambasının ampulünü 
yakmıştır. Handa bir panik vücude şeti
ren bu yıldırım nüfusça hiçbir zayiat 
yapmadığı gibi bina da hiçbir hasara uğ
ramamıştır. Tramvaylar da bir müddet 
için işliyememiştir. 
Düşen yıldırımlardan biri de Scğuk

kuyuda çalı toplıyan Aliye isabet etmiş 
ve kendisile merkebini kömür haline ge
tirmiştir. Diğer iki eve de yıldırım isabet 
etmiştir. 

Egenin muhtelif mıntakalarına ceviz 
cesametinde düşen dolular yüzünden, 
mahsul epeyce zarar görmüştür. 

Güzel yalının istinad ettiği Üçkardeş
ler dağında heyelan hissedilmiştir. Bal
cova köylüleri, geceleri volkanik olan bu 
dağdan korkunç sesler geldiğini söyle
mektedirler. 

Bu ziyaret rnünasebetile 80 Alınan ga
zeteci, daha dün akşam Berlinden Romn-
ya hareket etm~lerdir. l\lwızur nelıri taştı 

Fransızlar ne diyorlar? Ankara, 2 (Hususi) - Buraya gelen 
Paris 2 (Hususi) _ Hitlerin geçen se- haberlere .göre son günlerde yağan şid

ne kararlaştırılmış olan Roma seyahati, detli yağmurlar neticesinde Munzur ve 
o tarihtenberi cereyan etmiş olan bey- Harçik suları ikişer metre yükseln'jştir. 
nelmilel siyasi hadisat dolayısile, ~imdi Ovacığın Pulur köprüsü ile Mameki köp
tamamen yeni bir veçhe almış ve husust rüsü arasındaki tekmil ağaç köprüleri su 
bir ehemmiyet iktisab etmiş bulunmak- almıştır. Bunların enkazı kancalarla kur-
tadır. tarılmıştır. 

başlayıp kovadan dökülürcesine yağan 

yağmur fasılasız altı saat sürmüştür, 

Yağmurun şiddetin:den iki ev yık1lmışsa 
da halkın çadırlar altında olması ~beb!· 
le nüfusça zayiat olmam~tır. YağmUl 

devam ettiği müddet zarfında üç defa 
zelzele olmuştur. Bu sarsıntıdan da ayrı• 
ca bir ev yıkılmıştır. Bundan başka 2g 
nisan akşamı iki defa daha yer sarsıntısı 
olmuştur. Zelzele 29 nisan gecesi de dur. 
madan fakat hafif olarak devam etmiştir, 

Bursaclan yardım 
Bursa (Hususi> - Şehrimizde bulunan 

askeri emekliler tarafından Kırşehir fell! " 
ketzedelerlne yardım olmak üzere Kız.ılaJ 

şubesine 1so lira teberru edilml§tlr. 
Erzurumluların yardımı 

Erzurum 2 (Hususi) - Kırşehir felft.ket. 
zedelerine yardım maksadlle şehrimiz me 
murl:ırı maaşlarından asgari yüzde bir te.rr 
ketmişlerdlr. 

Hnlk da tehalükle yardıma koşmnkt.arll11> 
Bir gün içinde (550) llra toplanmıştır. 

Köylülerin )'ardımı 
Kızılay Ankara Merkezinden: Yer sar <J 

sıntısından dolayı Kırşehir havallsl fela"ketı-ı 

zedelerlnln bir an evvel imdadına yetıştırll-i 
mek uz.ere ufacık bir k:ôy olan Behramlı bal-ı 
kı tarafından on dört lira seksen kur U$ rnulf 
tnrlnrı Halim Torun elile veznemize tesll.n:I 
edllmistır. Bu köylulerlmlzln yüksek ham\ .. 
yetıerlni gazetenizle ilanını saygılarımla d"ı 
lerlm. 

nal ebze komi.syoncul:ırının tebeıTÜÜ 

Filhakika, Habeşistan harbı· esnasında Harçik suyu üzerindeki asına tel köp- Matbaamıza hal sebze komisyoncuları n~ 
kurulmuş olan Roma - Berlin mihveri, rünün ayaklarını su götürmüş, köprü su mına Osman Ergül ve Hasan Demir ı 
Avustoryanın Almanyaya ilhakını müte- içinde askıda kalmıştır. can gelerek hal sebze komisyoncularlllll'ıi 
akip, İngiliz _ İtalyan anlaşmasının ta- Mameki, Hozat ve Nazimiyede de bü- Kırşehir Ielflketzedelerine verilmek üzere a• 
hnkkuku ve ayni şekilde bir anlaşmaya yük cesamette dolu düşmüştür. Şehre ralarında toplam!§ oldukları 110,50 llrnyı te~ 

hücum eden sulardan iki ev ve üç dükkan dl et.mlşlerdlr. Bu para Kızılay şubesi.ne tev .. 
müncer olması beklenen Fransız - .İtal- dl edilmiştir. 
van müzakerelerinin ba .. lamasile esas yıkılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. Per- ....... hnli d t b ~ k 1sy 
.J !i' • . " Scuze n e e erru yapım om on .. 
gayesinden inhiraf edettk, sırf bir ideo- tek - Mameki yolunun Mercımekkoy cular şunlardır: 
lojik mahiyet almıştır. kısmı yakınındaki yerde Mercimek köp- Kabzımallardan Receb 10, Osman 5, Al:., 

Bu yeni vaziyeti pek iy1 takdir eden rüsünün bir tarafı su hücumlarile harab saraylı Hasan 5, Usta Dodos 5, Kara Hüseyi.Q 
Hitlerin, Mussoliniye bazı yeni teklifler- olmuştur. 5, Tanaş 5, Yuvan 5, İbrahim 5, Kirynko tf• 

de bulunacağı tahmin edilmektedir. Orta ve Şimali Anadoluda zelzeleler Kara Mehmed 5• Niğdeli Receb 3, Eft1m 2l 
Saffet 2, A:bdüsselMıı 2, Arpacı Eşref 2, ko ., 

Müteaddid vesilelerle Almanyanm Ankara, 2 (Hususi) - Bugün Muğla, ml.syoncu Ismall 2, vatan kahveci.si. Baki 2, 
müstemleke taleblerini müdafaa ve sulh Sinob, Kastamonu, Yozgadda kıs& fası- müteahhld Asım 2, bostancı Şevket 2, kab °' 
muahedelerinin tadiliu.i terviç etmi§ olan lalarla sarsınblar olmuştur. Nüfusça bir zınıal Klryako l, Ali Muharrem 1, Cemil Binı 
Mussolininin, şimdiki yeni şartlar altın- :zayiat olmadığı gibi maddi zararlar da göl l, Şl§llll Receb 1, İsmail 1, Celru l, Ham., 
da bu yolda devamına ihtimal verilme- kayda şayan değildir. dl 1• Fethi Akalın 1, Kayserili Mehmed l~ 
mektedir. Celrıl ve Demir 1, Müslim 1, Vnngel 1, .Meh '.'.'( 

l\tuğlada yeni bir 2elzele med 1, Gözlüklü İbrahim 1, Kdnl ı, Tnki ~~ 
İngiltere ve Fransa ile giri~i.ş olduğu Muğla 2 (A.A.) - Dün gece saat 22 yi Muharrem 1, Büyük KD.nl 1, Azor ı. Krunıl; 

iyi münasebetleri takviye etmek arzu- otuz gece tekrar şiddetli bir yer ı:arsın- l, Nuri 1, Osman pehlivan 1, Hüse~iıı 1, ~ 
sunda bulunan Mussolini daha ziyade, f- tısı olmuştur. Kazaların hiç birinde yo 1, Anastas l, Adanalı Haşlm 0,50, Naim; 
talya ile Almanya arasındaki dostluk t kt B-t- 1 Ismall 0.50, Hüseyin o.50, Fahri 0,50, ismetı ba sarsın ı yo ur. u un sarsıntı a!" doğu 0,50, Eyüb o,so, Yako, 0,50, All 0,50, Hnyn 

ğlarının idamesini . de ihmal etmiye- istikametinden geliyor. Sarsıntılar şiddet- 0,50, Ahmed 0,50, Yani 0,50, Kaso o,50, Sefer 
rek, Londra - Faris - Berlin arasında bir 1i olmakla beraber hasar ve zayiat yok- 0,50, Haydar 0,50, zeki 0,50, Mordo 0,50, Mua 
nevi mutavassıt rolünü oynıyacaktır. tur. tnfa 0,50, Simon 0,50, Esad 0,30, Kara Ail 

Mussolininin, Almanyaya karp her- Keskinde zelzele ve yağmur 0,25, bakkal Kamil 0.25, Hasan çavuş 0,25. 
h · b. ask rl Feyzi kaptan 0,25, Lut 0,25, Rüstem 0,25, A-
angı ır e taahhüde girişmesi muh- Keskin (Hususi) - 27 nisan :ıkşann rab surı 0,25, Hanefi 0,25, Fevzi 0,20. 
t~clolmamahlaberabe~d~l~atik s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

~~~a~~a~ı~~rdım edeceği muhakkak sa- S f y A S E T A L E M J N D E 
İngilizler ne diyorlar? 

Londra 2 (Hususi) - Berlinden Man- (Baştarafı ! üncü ıayfada) 
rik ederek Bağdad hattına bir başka ma

çester Garoian gazetesine bildirildiğine 
göre, İngiltere ile Fransanın askerl işbir- nia ihdas etmiş olmak için Halebi işgal 
li

" ettirmişlerdir. 
·gi hakkındaki anlaşmalarından kuşkulan 
mış olan Alman efkitn umumiye.si, Hit- Fransız topraklarından yüz çeviren 
lerin Romayı ziyareti münasebetile iki Cermenlerin maksadı şimdi böyle bir is
devlet arasında askeri bir ittifak yapıla- tikarnete teveccüh etmiştir.> 
cağından bahsetmektedir. Ben, yukanki satırları, bugünkü diplo-

matik mücadelede kendine mahsus bir 
Diğer taraftan Deyli Tclegrafın istih-

b 
görüşü ifade ettiği için aldım. Kanaatim-

aratına göre, Mussolıni - Bitler görüş-
meleri esnasında İtalyan - Alman asken ce yazı, hayli vüs'atli bir kariha mahsu-
ittifakı mevzuu bahsedilmiyerek, yalnız lüdür ve Almanlarda böyle iştiha olsa bi-

iki devlet genel kurmaylanmn teşriki ::..::.::.~~~~-~~ •• :.:1~~~~:=::.~ .. ~~ 
mesaisi imkanları görüşülecektir. lını asla unutmıyacaklardır. Berlin - Ro-

Almanlar ne diyorlar? ma mihveri menfaat birliğinden doğmuş-
Berlin 2 (A.A.) - Siyasi meıhafil tan- tur. Bu siyasi tesanüd, Avrupa ve bü

tanalı ifadelerle Hitlerin Romaya yap3.- tün dünya sahalannda olduğu kadar iki 
cağı seyahatin ehemmiyetinden bahset- memleketin Milletler Cemiyetinden çe
mektedirler. Burada Anşlus yüzünden kilmclerinde ve İspanya dahili harbi gibi 
Roma - Berlin mihverinin iki müessisi a- çetin mesele karşısında ittihaz olunan 
:rasındaki dostluğa hiçbir veçhile halel hattı harekette kendini göstermiştir. Bu 
gelmediği intibamın tevlidine uğraşıl- müşterek siyasetinin kuvvetinin ta şimal 
maktadır. Alman rnehafili, İtalyan - Al- denizinden Ak.denizin göbeğine kadar u
man dostluğunun bilhassa bu iki memle- zanan topraklarda dinç, disiplinli ve mü
ketin etraflarında bulunanlara karşt it- kemmel teclıizatlı 120 milyonluk bir küt
tihaz ettikleri hattı hareket dolayısile leden, Alman ve İtalyan milletlerinden 
kendilerine yapılan insafsızca muhalefet almaktadır. Mütecaviz olmıyan ve fakat 
yüzünden daha ziyade arttığım bydey- mes'uliyetlerini müdrik bulunan bu kuv-
lemektedirler. vetin tesiri altında birçok Avrupa mese-

. İtalyanlar ne diyorlar! leleri milletlerin ve hükfunetlerin daha 
Roma 2 (A.A) - Gazeteler başmaka- adilane bir tarzda anlaşmaları yolunda 

lelerinl Hitlerin Romaya yapacatı .ziya- tavazzuh ve inkişaf göstermeye başla-
rete tahsis ediyorlar. Jlll§tır.> 

Giomale d'İtalia diyor ki: Tribuna gazetesi de f(>yle yazıyor: 
cMussolini ile Hitler arasında yapıla- cİki §efin mülakatı iki milletin müU-

~~ bu yeni mülikatm üç balmndan bü- katıdır. Fapstlik ve nuyonal sosyalist
yuk ehemmiyeti vardır; İnkılibm inki- lik müşterek bir mficadelede ittifak et
şafı, Alman ve İtalyan menfaatlerinhı mi~ bulunuyorlar. Bu mücadeleler umu
müşterek müdafaası ve Avrupa dünya ınt Avrupa haritasının değiştirilmesini 
siyasetinin te'.kimülü. değil, Avrupa medeniyetine esas olan un-

İtalya ile Almanya, sulh muahedeleri- surların himayesini ve milletler ve ırk
le haksız muameleye uğrıyan yeghe bü- lar arasında daha adllAne münascbat te
yük iki devlettir. Tarihlerinin bu acı fas- sisini istihdaf eylemektedir.> 

mide henüz rnevcud değildir. 

* Eski Belçika başvekili Van Zee1and ye-
ni ve eski dünyada, İngiltere ve Fransa-

!Van Zeela11dın 
pllnı gene 

dlrillyor 

nın r i c a 1 a r i
le iktısadi bir ted
kik yaptı. Bugün· 
kü siyasi sıkıntı ü.._ 
zerinde müessir o-
lan iktısadi aın:1-

leri gözden geçiren Van Zeeland alaka
darlara mühim bir rapor hazırladı. Fakat 
bu rapor Milletler Cemiyeti misııkına 

sadık kalmak istiyen memleketlerin şid
detli bir muhalefetine uğradı. Çünkü 
Van Zeeland bugünkü iktısadi krizi ber· 
tarnf etmek için gümrük manialarile 
kontenjan usullerinin kaldırılmasına ve 
ilk madde ile sermaye buhranı ç'?ken 
memleketlere, Sovyet Rusya müs~na 
olmak üzere kafi mikdarda kredi açılma
sına taraftar bulunuyordu. Ayni zat, 
beynelmilel bir büro vasıtasile idare e .. 
dilmesini muvafık gördüğü bu işlerin Mil .. 
letler Cemiyeti teşkilatından ayrı bulun .. 
durulmasında da ısrar ediyordu. Baz.an. 
taraf tar kazanan, hazan da gösterilen 
muhalefet neticesi duraklıyan bu planın 
tatbiki için şimdi İngilterenin bazı teşeb
büslerde bulunduğuna şahid oluyoruz, 
Milletler Cemiyeti teşkilatına bağlanını
yacak müstakil bir büro, cemiyetin ik•ı. 
sadi teşkilatile müvazı olarak· bu pL: n 
için tatbik çareleri nrıyacak. Buluo bul· . 
mıyacağı cidden şüpheli olmakla be.:abel! 
şurasını kat'iyetle iddia etmek mümldn· 
dür ki Van Zeeland pltlnı, Milletler ec .. 
miyetinin gayelerinden başka emeller ga .. 
düyor. Bunu ona bağlamak demek, mu .. 
vaffakiyetsizliği p~in olarak davet et.o
mek demektir. Bundan dolayıdır ki Varı 
Zeeland planının dünyaya huzur getir
mesi şimdilik beklenebilecek bir ıey de. 
lildir. - SeliM .RGg&p Emec 



YALNIZLIGIN TADI 
San'atkar Safiye ve 12 benzeri 

Haber aldığımıza göre, san'atkflr ı Onlar bittabi, bu tevil karşısında akar s ·• 
Bayan Safiye, muhtelıf müesseseler a- ların duracağını sanıyorlar. İçlerlndr ı t
leyhine davalar ikame etmek mecbu - zıları da, ıSafiyeıı adile ortaya çıvaıdııd ı 

• 
Çeviren: 

Neyyir 

Genç kadın amcasının yanında artık yal nızltğın doyulmıyan zevkine kavu§mtıştu 

hele kışına doyum olmaz. Allah için sby- ı hennemle değişmek ... Bunu artık dünya
le, şu sonbaharın güzelliğini hangi kala- da yapmazdı. Artık c Yalnızlığın doyul
balık şehirde bulabilirsin. Daha dur bu- mayan zevkine> ermişti. Bu zevki bir da
gün ilk günün ... Yalnızlığın zevki tadıl- ha kolay kolay bırakamazdı. 
dıkca çıkar. Burada seninle ne güzel va- Parmakları gerildi, sıkıştı, avucundaki 
kitler geçirec~iz... mektubu buruşturdu, parçaladı, ayaklan-
Köşke doğru yürüdüler. Taş merdiven- nın dibindeki kuru yaprak yığınına attı, 

leri ağır ağ1r çıktılar ve gözden kaybol- sonra dönüp bahçıvana seslendi: 
dular. - J ak, bırak orayı da, önce şu yığından * başla! 

* Ayni yerde bir kaç dakika sonra sık 

çam dallarının arasından bulutlu gö~e 
ince bir duman yükseliyordu. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Holandalmm aşkı 
Yazan: 1\1. Dekobra. 

Çeviren: Faik Bercmen 

_..... --···· ........... -··---
B. Millet Meclisinin 
dünkü· toplantısı 
Ankara 2 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Hilmi Uran'ın BaŞkan -
lığında toplanmış ve celse açılırken 
Kayseri meb'usu Veli Vasinin vefat et
tiğine dair olan Başvekalet · tezkeresi 
okunmuştur. Ayağa kalkılmak ve bir 
dakika sükut edilmek suretile müte -
veffanın hatırası taziz edilmiş ve bu -
nu müteakib ruznameye geçilmiştir. 

Meclis, Karaisalının Mansurlu kö -
y ünden Ali kızı Ayşe Gelgctin ölüm ce
zasına çarptırılmasına aid mazbatayı 
tasvib etmiş ve posta telgraf ve telefon 
umum miıdürlüğü 1934 yılı hesabı 
kat'isine aid kanun Hlyihasını da ka -
bul etmişt ir. 

Büyük Millet Meclisi Çarşamba gü
nü toplanacaktır. 

Yeni Afyon hastanesinin 
temeli atıldı 

Afyon 2 (A.A.) - Gittikçe çoğalan 
talebeye dar gelen lise binasına ilave 
olarak yapılacak pavyonla yeniden 
yaptırılmakta olan 100 yataklı hasta -
nenin temel atma törenleri yapılmış -

tır. 

. . hanendeler birer soy adı takmak lhLıyatı ı 
rıyetınde !kalmıştır. göstermişler. Fakat onlar da ilanlarına cS..ı· 

Dün, açıldığını öğrendiğimiz bu da- fıycıı lsmlnl 200 puntoluk harnerle yazıyo • 
valann mevzularını ve mahiyetlerini lar. Ve bu soy adını da, bu ismin altın"· 
de anlamak istedik. Bayan Safiycnin reklA.mı hazırlayan hattatın imzası sekiırırl" 

. . ilave ediyorlar. 
a~•ukatı, bu hususta bıze şu ızahatı ver- Bugiln ortada her boydan, her Llptr 1. 

dı: her biçimden, her renkten, her neviden 1.ıır 
«- Safiye, bugün, memleket hu - 11Safiye11 var. . 

dudlarından bütün Balkanlara yayılan, Ve ıbu aSaflye. bolluğu içinde, halkın tnk· 

bir ucu ta Mısıra, hatta küçük mik - lidlerden korunabilmesine hemen hemen 111 
kfın yok! 

yasda A vrupaya ve Amerikaya kadar Siz de takdir edersiniz ki, aynı devi at?. 
uzanan, çok geniş bir şöhret yapmış o- hattA ayni muhitte ortaya bir düzine .s -
lan bir san'atkardır. flyeD çıkması, ve bütün bu Safiyelerin de ..ı 

«Safiye> denilince, herkesin mu - gannlye olması, sade tesadüfe at.edilebllı · • 
hayyilesinde canlanan şahsiyet, kıy - cek bir keyfiyet sayılamaz. 

Bu şöhret istismarına göz yumY"'aya iın -
metli san'atkarımızın neş'eli ve sevim - kan yok. Çünkü görülüyor tı, kanuni hlç ı ır 
li simasıdır. mahzuru olmadığı sanılan bu usul, meml ·• 

Bu ltlbarladır ki, Safiye, memleket.in her ketin lçlne, gittikçe dal budak salarak ya • 
köşesinde kendisini halka takdim etmek 1 - yılıyor. 
çln, kendi adından başka bir sıfat, veya l - Ve bu gidişle çok yakında, bu cSaf., t• 
sim kullaıımaya lüzum görmüyor. kalabalığuun ortasında asıl Safiyeyi bul • 

Hattli, kO.tl derecede maruf blr firma ha- bllmek hemen hemen imkll.nsız olacak! 
llne gelen ıcSafiyeıı isminin nihayetine, soy Haklltl Safiye, bu istismarın sebebı) et 
ndı olarnk seçmiş bulunduğu Ayla ismini bi- verdiği dedikodulardan bittabi mutee_,:, r. 
le lifi.ve etmiyor. mutazarrır olmaktadır. 

Biz, bu sözlerle, açıldığını l§lttiğinıiz da- Faraza fena şöhret yapmlf bir mües.5Cse-
valar arasında bir münasebet sezmeye ça - nln kapısında cıSafiye• ismini görenler, ve 
b::ılıyoruz. bir moda haline giren bu taklidclllkten bıt· 

Fakat şimdlllk adının yaıılına.sını iste - tabi haberdar bulunmıyanlar, şüphe yok ti 
ıniyen değerli ve maruf avukat derhal llAve san'atkfı.rın lehinde bir hüküm vercmiyc -
ettiği cümlelerle, blzl bu zahmetten kurta - ceklerdlr. 
rıyoı· : Vakıa, memlekette, maruf san•atkrırı· 

- Fakat gelin görün ki, bugün ortada, mızın. sesini hattA simasını tanıyanlar tnıll 
rSaflye. isınlle şarkı okuyan bir düzine ba - bir ekseriyet teşkll eder. Ve onlan aldat -
yan varı.. maya imkan yoktur. Fakat san'atkann uğ -

Beyoğlundakl bir gazinoya giriyorsunuz. radığı manevi zarar, büyümek istidadında 
Gazino duvarındaki bir ant, 1111.e .:Safiye• görünmektedir. 
nin orada okuyacağını müjdeliyor. Oradan Bu itibarladır ki, biz, yıllarca sürmüş çe· 
çıkıp bir başka gazinoya &'irlnlz; ayni ilanı tin bir çalışmanın mahsulü olan bir şöhre -
göı'eceksinlz. tın hıır vurulup harman savrulamıyacağını 

Sinemaya gidiyorsunuz: Dublajı yapıl - göstermek zaruretini hissediyoruz. Mahke -
mış bir Amerikan filminin tevziatı araaında meye müracaat edişimizin sebebi de budur!• 
şu cümleyi okuyorsunuz: 

aBu filmin şarkıları, Bayan Sariye tara -
tından okunmuştur .• 

Bir yerde, «Ayvazım geh diye bir pr'kı 
dinliyorsunuz. Biraz sonra sı.e, bu farkıyı 
plağa okuyan sesin, Saflyeye ald oldutunu 
söylüyorlar. Ve inanmazsanız, plAtın üze -
rindeki etiketi gözünüze sokuyorlar. 

Bir Şehzadebaşı kahve.sinde, bir Sirkeci 
kıraathanesinde ortaya çıkan bir çıtırtkan, 
orada bulunan müşterllere tu sözleri ııöy -
lfıyor: 

« - Gelecek pazar günü, burada Bayan 
Safiyeyi dinleyeceksiniz!• 

Galata, Tophane gazinoları da, sahne -
lertne birer Safiye çıkarmalı: ıayretlnl esir
gemiyorlar. 

Anadoludan gelen bUdiklerJmlz, bize, bir 
çok şehirlerde birer cSaflye• dlnlediklerlnl 
soylüyorlar. 

Biz, İstanbuldald misalleri hatırlayınca, 
Anadoludan gelen bu haberlere lnanm& -
mak için 6ebeb göremiyoruz. 

Hattl\ oralarda, lbu gayret.ln daha Uerl 
gotürüldUğunü tahmin edlYonJZ. 

Bunları yapanlardan bazılarUe rörtıf -
tük. Bize: 

- Efendim, dediler, biz, okuttuğumu3 ha
nendelerin nüfus kağıdlarile hareket1mlz1n 
dürüstlüğünü is'bata hazırız. Ortada, Bayan 
uSafiye. adlle meşhur olmut bir san'atkD.r 
var diye herkes ismini mi detlftlrecek? 

• Biz avukattan sonra, san•atktırımızı d• 
konuşturmak istedik. Bayan Safiye, evveıı. 
mütevazlane bir ketumiyet ıösterdl. Fnkll' 
ısrarımız karşısında izahat vermek mecbu -
riyetlnde kaldı, ve: 

- Ben, dedi, halktan gördüğüm buyih< te' 
veccühün başkaları tarafından küçük m:ı.k -
sadlarla suiistimal olunmasına müteessırıın ! 
Halkın aldatılmasına lsmlınln vasıta edil -
mesine mani olmak mecburiyetindeyim. Jı;
mimln kullanılmasından yalnız kendim z:ı. ' 
rar görseydim, lakayd kalablllrdlnı. Fakııt 
ortada, işlenmekte olan bir haksızlık var. ve 
ben, bu haksızlığa göz yummak hakkına nı::ı
llk değlllm. Hiç bir teşebbUsde bulunmadı • 
~mı takdirde~ işlenmekte olan iğfal cümtlırı' 
iştirak etmiş sayılmaz mıyım? 

İsmlmin, kendimden ziyade başkalarınırt 
zararına istismar edilmesine mani olmayı bır 
vazife saydığım içindir ki, kanunun mOdt\ -
halesini ve himayesini istemek mecburiye ' 
tinde kalıyorum h 

• Bu .sözlerden, çok yakında, orljlnal blr d• 
vaya daha şahld olacağımız anlaşılıyor. J{a· 
nunl müeyyldelerimizln, bu sarih lstlsmarı 
önleyeblleceğinden emin bulunduğumuz fç.fl• 
sevimli san'atklirımıza şimdiden: 

cı- Geçmiş olsun!• derlzl 
Selim TeYlik · 
~ 

' . . ....... , 
. ı ..... ' 

Baş, diı, nezle, &Tip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

festen sonra kapının önünde bekliyen hücra bir tarla kenarındaki evinin oda-

ıson Posta'mn edebi romam : 59 uşağının kulağına: sında idiler. 
- Hemen şimdi otomobili arka hah- Münir yarı baygın olan Celileyi bir 

t 

1 i Ah, Şu Hayat! 
: -Yazanı Nezihe Muhittin ---

- Yani? , 
- Yani derhal sizi tevkif edeceğim!. 
Münir gene şaşaladı. Bir lahza ö -

ni.mdeki koltuğa çökerek düşündü. Ve 
dejenere kafasına hemen gelen btr fi
k irle tekrar doğruldu. Şimdi yumuşak 
' e baş eğen bir sesle: 

- Peki -dedi- demek ki kanun na -
m na hareket ediyorsunuz, iiize itaat 
edeceğim! 

- Buyurun Münir bey.. size cebir 
i~timal etmek istemiyorum. Kurtulma
nızı da temenni ederim. 

Bu nazik mukabele üzerine Münir 
b raz sertieşerek: 

- Fakat kurtulduğum gün sizin için 
iyi olınıyacakt:ı.r sanırım!. 

Müdür gene o acı gülüşile: 
- Zarar yok! -dedi- ben vazifemi 

yapmış olayım da .. 
- PekaJ.a.. yalnız sizden bir dakika 

müsaade rica ediyorum... Zevcem he
yecandan bayılmış ... Kendisini son de
fa olarak göreyim? Bir diyeceğiniz var 
mı buna? 

Müdür başını salladı: 
- Görebilirsiniz .. ben burada bekli -

yorum! 
Münir zindandan çıkan bir mahkı1m 

gibi kendini dışarı atta. Genif bir ne-

çed.cki küçük kapının önüne getirl kanapeye yatırarak oda kapısından ses-
-dedi- lendi: 
Uşak sür'atle ~ağı, kendisi de üçer - Bize mükemmel bir i9}ti tepsisi 

dörder atlıyarak merdivenlerden yu - hazırlayın! Sonra da bizi kendi h ali -
karı çıktı. mize bırakın, bu gece tam bir keyif ya-

Celilenln odasına gir ince şaşaladı. pacağız! .. 
Genç kız güzelce giyinmiş, güler yilzle Kapıyı kapadıktan aonra bitkin bir 
bir kanapede oturuyordu. Yanına bir halde y,atan genç kızın yanına geldi: 
saniye bile yaklaştırmayan o buhranlı 
o baygın hasta Celile birdenbire ken .. - Kalk otur bakalım.. ne de güzel 
dine gelmişti!.. Münir fazla düşünemez- giyinmişsin!. Hastalığın ~i değil mi? 
di .. bir deli gibi karyolamn örtüsünü Kalk, karşıma geç. Bu ıeoe düğünü -

kaparak genç kızın başına geçirdi ve müz vart. 
onu bir saniyede sararak çırpınmasına Celile cevab vermedi. Nereye gel -
meydan vermeden kucaklayıp dışarı mişti? Neydi bu hal? Uyuşmuş gibty ~ 
çıkardı. O irl yan, kuvvetli insan için di. 
narin yükünil, arka bahçenin kapısın- Milnir tuvaletin üstünde duran ko -
da bekliyen otomobile g6türmek hiç bir lonya poliv'izatfüünü yakalıyarak kı -
zahmet değildi.. bütün bu 1şler bir iki zın yüzüne sıktı.. Celile kımıldadı, de-
dakika içinde olup bitmlştl rln bir iç çekişile doğruldu. 

e Münir onun ellırint, ll:ollaruu, elli-
Mada.m Antilfldnfn Feriköyitndt yer•k: 

( A ricası fJOf) 
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Cevad kaptan önünden koşuşarak top başına seğirten neferlerin arasından 
ilerlemek istedi • Tam adımını attığı sırada kulakları sağır eden bir gürültü 

duyuldu. Ve destroyerin kazan dairesinden simsiyah bir duman 7ükseldi 
~ Cevad kaptan yı:ldırım hızile, 
~ apılara çarparak dışarı, güver -
il Ye fırladı. Kapının önünde ikincisi 
'4.e burun buruna gelmişler, çarpışmış-
tdı .. 
~Vad kaptan sordu: ı 
- :Ne oluyoruz! • 

tı·İ~inci kap~n heyecandan titr iyen 
<I ~ı uzattı. işaret parmağının göster -
~Ki noktada, sereninde 'İngiliz deniz 
) Yrağı görülen bir tahtelbahir duru -
~r, aradaki az mesafe sayesinde, tah
l:l ~ahirin topunu ateşlemek üzere ol-
Uğu iyice farkediliyordu. 
Süvarr, ikinciyi bıraktı. Önünden ko

~arak top başına seğirten neferlerin 
,~ından ilerlemek istedi. Tam adımım 
)'i tıgı sırada kulaklan sağır eden, gemi
.., sarsan bir gu""rültü duvuldu, ve destro 
,er· • -
eeı ın kazan dairesi taraflarından yuk-
tey~n Simsiyah bir duman bütün güver-

1 kapladı: cHil, kovan başında bulununuz!> 

;n l>eykişev.ket yarayı almıştı. .. rılmıştı. Hala bir karabulut gibi deniz - Mesafe, saniyelerle birlikte eriyor; go-
~ u kulakları sağır eden patlama ve gu den bir kaç metre yüksekte kalan siyah mineler, 15 den 4 de kadar alçalmış , 3 e 
~t~e.yi saran kara duman arasında iti - dumanları geride bırakmıştı. Şimdi hedef inmiş, 2 yi bulmuş ve nihayet karinenin 
ta liııı zor muhafaza edebilen Cevad kap- .iyice görülebiliyordu. Yalnız topçular kumlara sürtülüşünden çıkan hışırtı bil
l' rı elini alnından geçirdi. Yara acaba ne- 'bir türlü kendilerine gelip te ateş açamı- tün mürettebatın gönlünde bir ferahlık 
~eydi? l3 · yorlardı. hasıl etmişti. Peyk, yarayı aldıktan, yani 

leıt u. enıektar. Osmanlı destroyeri, mem- Cevad kaptan, bütün soğukkanhlığına torpili yedikten sekiz dakika sonra Bi -
~as~tın bir sandalı bile büyük bir ~eniz rağmen bir an için verdiği ateş emrillin gados sahilinde baştan kara etmişti. 
~d tası saydığı bu buhranlı h.~r~ gunl~ 1 hala yerine getirilmediğini farketmiyor- Bu karaya çıkış tam zamanında ol -
llo~ batması, batırılması muhım bır du. O, şimdi bütün dikkatini bir nokta- muştu. Sekiz dakikalık seyir esnasında 

Ce n sayılırdı. ya teksif etmiş, altındaki tekneyi her sa- süvari geminin iskele bordasında tam ka-
\'ad kaptan haykırdı: niye bir parça daha yakınlaşan karşı sa- zan dairesine isabet eden yerinde, yani 

..._ 'I'o ba ı C" P şına. hile atmak, orada baştan kara etmek, destroyerin kalbinde M.sıl olan bu yara 
llrı Uverteden sıyrılan dumanların ara - muhakkak bir batma feltıketinden kurtar- tesirile karinenin kamburlaştığını, bu es
la da, top başında mevki almıya uğra - mak .. Genç süvari bunu düşünüyordu. nemeden meydana gelen çekici ve itici 
la rı neferlerin gölgeleri görünmeğe baş- Etrafında olan bitenleri yalnız bu cep- tazyiklerle zırhların, gemi aksamını bir-

l'l"tıştı. Cevad kaptan haykırıyordu: heden tedkik ediyor; bir an evvel karaya birine rapteden ek yerlerinin oynadığını 
~ Ne duruyorsunuz? Ateş! varmak, hem gemiyi, hem mürettebatı sc- adeta duyuyordu. Ve biricik kurtuluş ça-

ltı edef, dumanların arasında kaybol - Jamete ulaştırmaktan başka şu anda ka- resi, verdiği kararın tatbiki, ve bu tatbi
tıi ı.ı~~· Üstelik düşman tahtelbahir i mi- fasında bir sey yoktu. Ve bu hal bu iti- kin muvaffakiyetle neticelenmesine bağ-

ll'ı.ını t b' birl d t r ~ ' ~~skaraotpunu ır k ar ına ·aı e.ş pıyor, 
1 

dal sayesinde gemi kurtulacaktı. lıydı, baştan kara etmek! 
~ .. . opun mas ara mermı en ey-

1 
Cevad kaptanın kulakları ne top sesleri Cevad kaptan tekmil mcvcudiyctile 

l'ilı uzcnnden aşıyor, dumanla çev - arıyordu, ne de düşman merınilerile meş- kendisini hasrettiği bu işin başarılışma 
Ça} destroyerin üzerinde ince 1slıklar guldü. O, şimdi yalnız tulumbaların uğraşırken bir aralık ikincinin tekrar ya-
~ Çala geride denize düşüyordu. muntazam gümbürtülerle çalışışını du - nına çıktığını, ve omuzuna dokunduktan 

dıı Vad kaptan kolundan çekildiğini yuvor boc:alan suyun şarıltısmı işitiyor· sonra: 
Ydu· 1 " ' )" · • ..._ 'E. gözleri gitgide yaklaşan Bigados kıyı- - Cevad Bey; düşman tahtelbahiri bi-
l) Y! Ne var? Kim o? larında baştan kara edilecek noktayı seç- zi takib ediyor! dediğini duydu. 
Umanı d U"k bi ·· "f · ll'ıa ~ ann arasın a 8 1 r unı or- meğe, kestirmeğe çabalıyordu. (Arkası vnrJ 

~~c~olgeleşmlş bir denizci belirdi. Bu, 
G 1 kaptandı .• 

!ılhl eıni, yarayı alır almaz koşmuş, mer
di, :~ açtığı yaranın başına gitmişti. Şim
tiye k tertibatı aldıktan sonra da süva-

S·· haber vermek için onu arıyordu. 
L ll\>ar· " ~ ıntn sert sorgusuna tatlı bir ses-

' "'ab verdi: 

Bug··nkü program 
ISTANBUI 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Salı 

Fotoğraf ta 

Okumaktan zevk duyması 
beklenen bir genç 

lzmirden Kema 
lin suali de fU: 

- Mektebdı1 mu
vaffak olacak m -
yım? 

Okumaktan zevk 
duyuyorsa muvaf
fakiyet mutlaktır, 

Bu çağında bütün 
çalışmalarını tab-. 
siline vermesi tav
siye olunur. 

• . Çahşkan bir tip 
Ankaradan Hie· 

ran Kartal karak
terinin tahlilini fa

tiyor: 
Huyuna gidilir· 

se işe koşturulur. 

Çalışır. Eğlenceyi 

sever, sıkıntılara, 

güçlüklere pek ta
hammül göstere
mez. Kendisini ka-
yıdlara tabi tutmak istemez. 
hareketlerden hazzeder. 

• 
Hovardaca 

Kafasile çahşabilecek bir tip 
Kadıköyünden 

Bürhan im.zasile 
ıoruluyor: 

- Hangi mes
lekte muvaffak o
lacağım? 

Bu tip, kafasile 
çalışmaktn muvaf
fak ola bilir. Eğer 

arzusu da varsa 
doktor olması tav
siye edilebilir. 

• 
lntizamperver bir tip 

Koc.acli okuyu. 
cıılanmızdan .M. 
Nuri de karakteri· 
nin tahlilini isı :. 

yor: 
Her §eye koıuy· 

lıkla bağlanmak 

istemez. Temizliği, 
intizamı sever. Ca· 
nı tatlıdır. Kendi
disini mes'uliyet-

~-------,.,,.,,------. 

lere sevkedecek işlere girişmez. 

• 
Duygu ve fikir ayrıhkları 

Sirkeciden lıf eh· 

Sayfn 13 

ha Sönmez imzasi
, le soruluyor: 

- Muvaffak nla
cık mıyım? 

Tahammülü, 
batına pek düşkün 
olmaması; ameli 
işlerde daha nya
de muvaffak ola
cağına delAlet et
mektedir. 

• ToksözlU bir genç 
Ankaradan M. 

Ahri de karakteri
m soruyor: 
Ağır başlı v .! 

durgundur. Muhi. 
. tini bulduğu .za. 
man konuşkan ve 
neş'eli olur. Mü· 
nakaşa ile hallede 
mediğini yumru
lile neticelendir-

mek ister. Bazan toksözlü olur. 

• 
Çahşkan bir yavru 

Okuyucuları • 

mızdan Turan ôz

kan da §tLnU soru

yor: 

-Muvaffal 

cak mıyım? 
İtaatli ve çalış

kan olan iyi ço-

cuklar elbette mu
vaffak olurlar. 

• 
Huyuna göre gidilmesi 

gelen bir tip 
U şakta11ı SühtJ 

Mehmed de karak
terinin tahlı1in · İs· 

tiyor: 
Göründüğü ka· 

dar sert ve aksi 
huylu değildir. 

Huyuna gidilirse 
tatlı sözlü ve azm 
olabilir. Eline para 
geçerse eelenceli 

t 

IAzım 

vakit geçirmek, keyiflerini yerine getir· 
mek ister. 

1 

• 
Münakaşadan çekinmiyen bir tip 

med de ftLnu soru- Kütahya okuyu-
yor: cularımızdan M. 

- Her arkadCl§' Duran da karakte-....._ neniın; Cevad Bey! 

lıasıı liaı.. Siz misiniz? Ne haber? Yara 3 l\Iayıs 1938 Salı 

Gözlerden 
Miitemadigen 
Yaş ahması •• 

• seviyorum, fakat rini sonı.yO"': 

tıu Ve nerede? Öğle neşriyatı: 
12.30: PJO.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: PIO.kla Türk musikisi. 13.30: Muh
tellf plak neşriyatı. 

...._ilci; dudaklarını kısarak anlattı: 
~%\'ara tehlikeli; vaziyet te kötü! Tam 
~lıtı dairesi bölmelerine isabet etmiş; 
ltrq~ Parçalanmış. Müsademe paleti at- Akşam ne rlyatı: 
tlı.itı • tulumbaları işletiyorum ama, ü- 17: İnkılftb tarihi dersi: Üniversiteden 

...._Yok! naklen. 18.30: PIAkla dans musikisi. 18.45. 

...._~hile ne kadar mesafedeyiz? 
, }:!~ beş gomin~! 

1at1...,. ır ikinci yara almazsak belki kur
·ı~! 

'N 
, S~ Yapalım Cevad Bey? 

~ol>~u ız, efradın başından ayrılmayın . 
tralttıı kUınandanını da bana gönrlerin ! 

, ,;de anza yok değil mi? · 

Konferans: Eminönü Halkevl neşriyat kolu 
namına: Nusret Safa. 19: PJAkla dans musi
kisi. 19.15: Konferans : Bakırköy Halkevi na
mına Dr. Kudsi (Cumhuı iyet Türkiye.sinde 
sosyal yardım). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafındaıı Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava rapo
ru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söy-
lev. 21: Tahsin Karakuş ve arkadaşları tara-.ı:okı 

' ~ · fından Ti.İrk musikisi ve halk şarkıları, <saat 
...._ ş~Zanlar ve ocaklar çalışıyor ya? ayarı>. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber-
' A_~dlUk çalışıyorlar! lerl. 22.30 : Plakla sololar, opl'ra ve operet 

· İltiııc·a! ... Haydi sfz vazffenizin başına! parçaları. 22.50 : Son haberler ve ertesl gü
\>'d lta 1 Yanından ayrıldıktan sonra Ce- nün programı. 
lı'ıaltinePtan kamarasına koşmuş, hemen 
lıııaıı b·telgrafına sarılmıştı. Telfıştan bo-

' S ır sesle emrini verdi: 
• 

ANKARA 
% on sÜr'at! 

l1 nra b' 3 l\layıs 1938 Salı 
\ lt} ?)} k ızzat sarıldığı dümen dolabı - Öğle ncŞrlyatı: 
lıtln~ a arasını çevlrmeğe başladı · us -

l '4,(-ın b~ " ' 12.30: Knnşık plak neşriyatı. 12.50: PJ!ik: 
'r }f" uyuk blr hızla karıştırdığı su- Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: DahJ-
~o":s~Uklenirken yaralı Peyk ağır, ağır ıı ve harici haberler. 
'llt'atıe nı ~araya doğru çevirdi; sonra, 
J:a~a~ Bıgados kıyılan istikametine 
~ 

12 
a başladı. 

'ltrıaltt düşman tahtelbahiri hala topunu 
~ u,. kan Usannıamı§tı. Peyk sahile doğ
~ <.fi laşrn ğ • !sıra k a a başlayınca o da onu ar-
'1•~or ~\'alaınağa yeltendi, hem topunu 
l\.rt~ enı arkasından koşuyordu .. 

' Peykin güvertesi dumandan sıy-

Akşam ne riyatı: 
18.30: Plflkln dans musiklsJ. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları CH. Rıza ve arka-
daşları). 20: Saat flyarı ve arabca neşriyat. 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Le-
man ve arkadaşları) . 20.45 : Keman solo (Nec
det Remzi Atak) Piyanoda: (Marscl BD. 
21: Sıhhi konuşma : Dr. Zek!H Tahir Burak, 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans ha
berleri. 22.15: Yarınki program 

Bazı kimselerde, büyük ve çocuklar da 
dahil olduğu halde bu bal görillur. Du -
rup dururken bir gözden yaşlar akar 
durur. Bunun sebebi gözde bulunan ve 
yaşları gözden alıp buruna kadar gö -
türen kanalların tıkanıklığıdır. Mahim -
dur ki gözün üst kapağı iç tarafta tıpkı 
tükürük bezleri gibi fakat ta.bil onun kü
çük mlkyasda modeli olan yaş bezleri 
vardır. Oradan ifraz olunan göz yaşıdır 
- ki tuzlu mikrobsuz temiz bir sudur
gözün üzerini ıslatarak burun tarafına 
sıznr, oradan mevcud kanallar vasıta -
slle evvelfi yaş kesesine oradan da bu -
runun içine sızar ve tebahhur eder g1 -
der. 

Herhangi bir şeye müteessir olursak 
ağlarız. Fazla yaş Uraz olunur ve bır 

kısmı dışarıya göı yaşı ıekl!nde bir kıs
mı da bu kanallar nsıtaslle buruna a -
kar. Onun içindir k.1 çok ağladığımız za
manlar bir taraftan göz yaşlarımızı bir 
taraftan da burunumuzu sUerlz . 

İşte fz1yoloJik olarak normal insan -
lnrda göz yaşı cereyanı böyle vaki olur. 
Fakat göz 1aşının böylece cereyanına 

mahsus olan bu kanallarda bir tıkanık-
lık veyahud darlık vaki olursa o zaman 
göz yaşları dışarıya akar durur. Ve ak -
dıkça tahrlşata sebebiyet verir. Mlkrob
Jar da işe karışarak bll§.hare ynş kese -
sinde lltihnb husule gelir. Onun için bu
nu tedavi ettirmekte ihmal etmemeli
dir. Ekseriya birkaç defa mll salmakln 
bu yol açılır. Faknt daha ilerlemiş vak'n
larda esaslı bir müdahale! cerrnhlyeyc 
1ht1ya'Ç hasıl olur. Ameliyat yapılan vak
alar nihayet bir hafta on günde lyJ olur. 

Cenb isteyen okuyucularımızın posta 
pulu yollamalarını rfca eclerb. Abl tat
cllrde lstelderl mukabelesiz kalabilir. 

bir arkada§' sev- Zekidir. Üst 
miyorum, sebeb? ba§ına, intizam ka-

Ruhi ve ahlaki yıdlarına dikkate-
benzeyişler insan.. der. Fikirlerini ça-
lan yekdiğerine buk değiftirebllir. 
daha yakınlaştırır. Münakapdan çe-

Bu sevmeyiş, evvelce cereyan etmi§ bazı kinmez. Rahatın· 

hMiselerin infial ve iğbiranndan ileri dan fedakarlık yapmak niyetinde değil 

gelmiyorsa; sebebini: Fikir ve duyıu ay- dir. • 
Münakaşacı bir tip 

rılıklarında aramak icab eder. 

• 
Hedefler daima muayyen 

olmalıdır 
Sirkeciden '.Ali 

imzasile 
yor: 

sorulu-

Emelle ı . ııh! 

kavu§acak mıyım? 
Makul ve meşru 

düşünceler, muay
yen hedef ve pll
na dayandıkça mu 
vaff akiyet ihti
malleri çoğalır. 

• 
Çalışmak, daima çalışmak 

Beylerbeyinden Feyziye de fotografı

nın dercini ıstemiyerek soruyor: 

- imti1ıancla muvaffak olacak mıyım? 

Çalışmadan muvaffak olmak ve dileği 

tesadüfe bağlamak arzusu, beyhude bir 

bekleyiş olur. Çalıştıktan sonradır ki 

muvaffnkiyeti beklemek bir hak olur. 

Kadıköyünden 

Rüknüddin. soru-
'Jlor: 

- Muvaffak o • .ı
cak mıyım? 

Gözü büyüklük· 
tedir. Olur olmaz 
ıeylerle gönlünü 
almak, kandırmak 
pek kolay değildJr. 
Gösterişi sever. 

Münakaşa yapar. Fikirlerinin üstte kal
masını ister. Bunların bir kısmı ınuvaf
fakiyet alametleridir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim 

Adres 

DİKKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
6 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

' 
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" San Post. _ om macera romanı: 105 SPOR .--
'lf şa eden idam olunur!·., Estonga mektubu: 

Harb sanayi casual8n arasındakl ... mUcadele 

Dolçiyef ateş saçan gözlerle Olandaya bakarak dişlerinin arasından mırıldandı: 
.. Olanda, ben sana benden başkasına gittiğin zaman öleceğini söylemiştim. işte 

sözümde duruyorum. Sevdiğin erkekle beraber öleceksin! " 

Estonya güreşlerinin son 
safhaları nasıl geçti? 

Size hazırladığun bir ziyafete mış gibi deluietle inlemişti. Biçare ka - Etrafıma m~yus bir halde bakındım. 
Berlin olimpiyadında kazandığımız birinciliğe ve 
Balkan şampiyonluğumuza rağmen, güreşte Şimal 
memleketlerinden hala bir hayli geride bulunuyoruı 

az vakit kaldı. Evet, ziyafet! Ha - dının bütün Azası donmuş gibi gerilmiş- Akşam karanlığı odaya iyice dolmuştu. 
rikulada bir ziyclet!. Çünkü bu - ti. Dolçiyefin getirdiği bu adam, çene - Olanda, kireç gibi kesilen yüzile, ar -
nu hakettiniz. Zira lüzumundan fazla leri titriyerek, adeta delirmiş gözlerle kası üstü hareketsiz yatıyordu. Ve Dol
zeka ve cesaret gösterdiniz. Burayı bakıyordu. çiyefin Kont dediği mermer kanapenin Tallin (Hususi surette gönderdiği - bini yen-diği gece biraz sanra da !J' 
keşfedişiniz bile hakikaten çok zeki Dolçiyef ayni kanlı kinile her ikimi- üstündeki adam Van Holzenlerin genç miz arkadaşımızdan - gecikmiştir.) - man şampiyonu Letonya şampiyonuJI~ 
olduğunuzu gösteriyor. Fakat nasıl zin yüzlerine baktıktan sonra birden _ kontu, odanın loşluğu içinde garip ga- On ikinci Avrupa güreş şampiyonası yendi. O gece tesbit edilen serilere ot 
gaflete kapıldığınıza hala hayretteyim. bire taş kulede gümbürtülerle a:tseden rLp parlıyan gözlerile bakarak, ağzıııda dört gün süren müsabakalardan sonra zaran Mehmed Alman şampiyonile iY 
Böyle bir yerin bizim gözümüz altında bir hiddetle bağırdı: bir şey mınldanır gibi gürültülü bir nihayete erdL Dokuz güreşciden iba - reşecekti 
olacağını ve dünyanın bu kadar mühim _ Öleceksiniz! dedi Hem de dünya- tarzda çiğnemesine hala devam ediyor, ret olan takımımız içinde Çoban Meh- Birkaç defa dünya şampiyonluğu~ 
bir meselesi etrafında yıldınmlarımı - ya ibret olacak bir ölümle .. Muhterem ağzı burnundan sızan siyah kanla med başda olmak üzere Saim ve Kü - zanmış Horn Fişerin yerine gelen ftl' 
zın ınöbet beklediğini nasıl tahmin ede- Kont tam beş dakika sonra sizı geldiği bulanmış bir halde açılıp kapanıyor- çük Hüseyin burada en güzel müsaba- manya şampiyonu pek heybetli bir ~ 
mediniz? Çok garip! Yoksa Olanda ka- semaya tekrar götürecektir. Size harb du. Böyle !kımıldamadan, en azablı, kaları yapmış oldular. Dört gün de - kib olmamakla beraber Mehm~ 
dar siz de beni ahmak veya aciz mi adaleti, evet, harb adaleti namımı. teb- en korkunç bir şekilde öleceğimizı ve .vam eden şampiyonada Hüseyin ve Sa karnı ağrımağa başladı. İdmanı za.P 
tarzed.iyorsunuz? Dünyaya hükmetti.- buna hiç bir insanın mani olamıyaca - im üç, Çoban Mehmed dört müsabaka olduğu için bir türlü kendine güvene' 
recek silahları bile elimizden almıya liğ ediyorum: Cürmünüzü biliyorsu - ğını görüyordum. yaptL miyen Mehmetli hasta bakıcı gibi bJ ' 
kalktınız. Olandayı almak kadar ko - nuz! Muhterem dostlanm, idama mah- O vakit gözümün önünde cereyan Eski Federasyonun, yeni federasyo- şının ucunda bekledim. O tıpkı Artı$.' 
!aylıkla hem. Tuhaf, çok tuhaf!. kfunsunuz! eden bu ahvalin korkunç bir rüya, na devrettiği takım bu devir muame - terdaın olimpiyadında olduğu gibi ıtıJ' 

Sonra benim kendisini hayretle din- Tüylerim ürpere ürpere Dolçiyef bir kabus old1ı1ğunu, herhalde ŞJmdi lesi esnasında iyice toparlanmadığı ve desinde bir ağrı duymağa başiarnıŞtlo 
lediğimi görünce, birdenbire, son dere- mel'ununun bu Kont dediği adama ba -. uyanacağımızı düşündüm, -ve tekrar hele burada Mustafanın elinde çıban Mehmed bermutad yemeğini yatl' 
ce ciddileşti: kıyordum. Adam ya bir şey mınldan - direndim- mecalsiz bir halde, fakat in- çıkmış olması, takımın daha parlak bir ğında yedi. Yatağından kıpırdamı~ 

- Genç erkanı harb! dedi. Zanne - makta, yahud ağzında bir şey çiğne - liyerek çırpındım. Sonra, bu korkunç derece ile İstanbula dönmesine ciddi kapıdan dışarı ayak atmıyan Mehıııev 
deı·m, Avrupa ve dünya hakkmda lü- mekte idi. Fakat mermer kanapenin tl- halin insan dima&11na sığmıyacak deh- mani teşkil etmiştir. müsabaka sabahı bir gün evvelki sik' 
zumundan fazla çok şey öğrendın. Fa- zerinde dahi duramıyacak bir halde, a- şette bir hakikat olduğunu ve böylece Bununla beraber itiraf etmek ve gö }etinden tam beş kilo kaybetmiş. ?d~ 
kat bilmeliydin ki hayatta bazı esrar deta sallanır gibiydi. Bu -korkun; ndam hiç bir şey yapamadan, kıskıvrak bir rebilmek lazımdır ki Şimal memleket- sinli Ahmed kiloları hamamda verOJ' 
vardır ki öğrenenle beraber sır olnu- iğrenç iğrenç geviş getirdikçe burnun- halde, ölümü bekliye~ek, birka~ daki- lerini temsil eden İsveçliler, Finlandi ,_ Mehmed sıkıntı ile ayni işi yatağırıD' 
ya mahkfundur! Evet, çok iyi anladın.. dan kara bir kan çizgisi ağzına doirru ka sonra patlayacak bır bomba ile ber- yalılar, Estonya ve Norveçliler sade yaptı. Yüz on kiloluk Mehmetli bir ~ 
lyi keşfettin. Planlar henüz kımsenin sızmakta idi. 

5 
hava olacağımızı görünce son derece bizden değil, diğer bütün milletlerden cuk kadar masum ufalıverm~ gö:rıııer 

eline geçmiş değil Ben de buna kanüm. B"t" " w k - k t't d.w. bir yeise kapıldım. de üstün bir güreş tarzına maliktir - insana garib geliyor. Yusuf Asla~oıtl 
,.. . .. .. . u un azamın sogu sogu ı re ıgı- ka ) 

Evet, kaşıf JorJıoyu uvey kardeşı o - . h' u· G dd Dol . f' b' h (Ar sı var ler. her babayiğitin tahammül etmiye 
l , b d 1 k 11 h 'f "}- nı. ısse ım. a ar çıye ın ız1 a- - ·- Ç b Mehmedi H ··ı 'b' .. IAJ b"' an meş .~ u a a, o .. a eş en ~ . kikaten mezarından çıkardığı anlaşılan o an · o ergu gı ı vu - kadar ağır şakalarına melUI me u 

dürmüştur!. Sadece Jor1ıonun keşfını k li b' .. 1 ... 1 b h t 1 . 1 8 1 cudü dolay:ısile istisna edecek olursak kan Mehmedi yaka paça müsabakJ~ 
" . w. anser ır o u l e er ava e me : lS - u m a c a \1 Japonların bazı adamlarına vadettıgı t digıw• . 1 t 0 akit b . . diğer güre.şcilerimizin minder üstün - götürdük. Emniyetsizlik fena şey, . ,.. e nı an amış ım. v: u şerırın . ~ı • 

anlaşılıyor. Bır kısım planlar Japon - .. .. k d d . b' fr tl b k de ufaldıklannı, tamamen müdafaa ha- hala Alman diyor da, bir daha dew- • 
. . '? 0 All h b' yuzune o a ar erın ır ne e e a - ek k İ elet l~rın elıne geçtı mı. ~ası~ı . ~ ı- tım ki dışarıya çılonağa ha?Jrlanmış linde kaldıklarını şampiyona p açı yor. cab eden yardım ve tavsiy -.ıtıl 

lır. Fakat Japonlara mı. Gulerım ... Ja- 1...,..,. 1, b' d b' d d 1 bir şekilde ortaya vurdu. den sonra Mehmedi kuroanlık koç Y:(;J 
l 

_ h' b' o cu• me un ır en ıre ur u: d .. b k ponların A•vrupadan a acagJ ıç ır şey / Kendi kiloları haricin e musa a a mindere çıkardık.. Almanın Mebln , 

Yoktur. O"lu"mden bac::ka! - Son sözünüzü dinlemek nezake- w b k 1 .. ·ı ·mı'z . 1 d n.· ç ba kor -ı yapmaga mec ur a an gureşcı erı , nazaran ınce o uşu ur Al o nı 

Genç dostum, sen de bu işde bir Ja- tini gösteririm, hay hay! dedi. Bir şey 2 hakiki kilolarını temsil eden güreşciler kutuyor. Çat buradan çat şuradan de.t; 
pandan daha aşağı cür'ete kalkışmadın mi söyliyeceksiniz? 3 karşısında müdafaadan başka bir şey ken bir oyun al başına bela)'l. Me~~ 
doğrusu! O halde mükafata hakefün, Ben Olandaya baktım. Biçarenin yü- yapamıyorlar. Tabii her şeyin bir had- her şeye rağmen mindere çıktı~ ~ 
hakettin! zü ölü gibi sararmış ve gözlerini yum- 4 di var. Minderin içinde ve dısında ra - ra ilk hamlede saldırmağa, her çeıcıw 

Dolçiyef yüzümü ateş saçan gözlerle m~tu. İhtimal bayılmıştı. Sonra başı- 5 kibine sülük gibi yapışan güreşcilerin el ensede Almanın epeyce hatırını sat' 
yakarak sustu. mı, taşların arasından kin ve hiddetle S çok yüksek bilgilerine inzimam eden mağa başlayıp da açılır açılmaz biZ pt' 

Sonra cehennemi gözlerle Olandaya yüzüme bakıma-kta olan Dolçiyefe çe- adale ve nefes f.aikiyeti ile tahammül ticenin lehimize olacağını kestirın~ 
döndü: virdim. Artık nefesimi kesmiye başlı- 7 edilmez bir şekil alan acı bir tazyik güçlük çekmedik. Almanın hakiki , 

_ Olanda! diye bağırdı. Ben sana da- yan ağır taşın arasından ancak işidi - } karşısında zaten bütün varlığını yenil- çışile geçen devre Mehmedin ıeJıiıı 
ima benden ba~kasına gittiğin zaman lir bir halde çıkan sesimle ve ağzımdan ı mcmek için harcayan güreşci, kıskıv- bitti. . • 
öleceğini söyledim. İşte sözümde duru- bir kan pıhtısı gibi fırlıyan bir nefret- rak yakalandığı zaman dayanma kud- Kur'ada Mehmed alta düştü. Çi\11 d 
yorum! le: retini kaybedince boyun eğmekten baş lenmiş gibi duran Mehıned müddl, 

Sonra tekrar bana döndü. Korkunç - Kudumıuş doktor!. diyebildim. SAliDAN SOLA: ka çare bulamıyor. böylece doldurdu. Mehmed üste çı y 
bir istihza ile gülüyordu: Dolçiyef omuzlarını sllkti. . 1936 Berlin olimpiyadındaki dünya kınca iyi çalışmağa başladı. Niteldııt ,J 

_ Hı'ç bı'rı·ru·z konuşmuyorsunuz! de- Sonra, birdenbire tekrar ateş gibi 1 - İstıcar etmek. biriınciligw ine ve beş senedenberi Bal - yi bir vaziyette belinden yakaladığı. Jl.., 
2 - Meşhur bir şark masalının kahra - . 1 w v • an ~ 

di. Tuhaf!.. Oo, korkmayınız!.. Diğer parhyan çakal gözlerile: kan şampıyon ugumuza ragmen ın - mını on beş dakika, yirmi sanıY _ .. ~ 
sözümde de duracağım. Ziyafetim ha- - Evet doktor!. diye bağırdı. Uk - manı, mesken. . .. .. mak lazımdır ki minder üzerinde Şi - mağlup etmeğe muvaffak oldu ve F 
zır! Hem de bir doktorun şöhretine li- ranya ordularının gözünün önünde a- 3 - Erkeklerın yuzunde çıkar, yalvar- mal memleketlerinin bulunduğu mev- çok alkışlandı. ,ıı 
y.ik olacak bir ziyafet. Hem müsaade teşe atılmış bir kalay kağıdı gibi eridi- mak. ki ve vaziyetten bir hayli uzaktayız. Bu galibiyetten sonra Estoıı11" 
edin de bu ziyafette bizzat sizı ebedi ğini görmüş doktor. Evet, doktor! He- 4 - Bir spor, bitirmek. Uzun seneler rnuvaffakiyetlerini al- KotJkasa rakib olarak meydanda le•,,, 

5 - Bir Avrupa ırkı, valide. w b .. kü i 1 a ı - · çe'" misafiri edecek olan bu ~tonun çok ki- piniz öleceksiniz! Hepiniz sadece ölmi- kışladıgunız ugun şamp yon ar, Y - Mehmed bütün nazar an uzenne ~ 
bar sahiblerinden Sir Kent de bulun - yeceksiniz. Harbiumumiden kalmış bil- J> - Genişlik. rın minder üzerinden ayrılırken mev - miş ve Tallin başdan aşağı onu relcl 
sun. Ben başka türlü düşünmüştüm tün insanlar ölecektir. Zira, ben gözle- 7 - Din ve devlet i§lerlni ayıran ideo- cud bilgi ve kabiliyetlerini de beraber etmeğe başlamıştır. ?d' 
amma, talih sizin hakkınızda daha par- rimle gördüm. Milletler.in en necib, en loji, işaret edatL götüreceklerinden, yerlerini doldura - Her tarafta Koban, Koban diy~ 1' 
lak bir ziyafet hazırlamama fırsat ver- temiz, en ulvt yaradı.lmış insanları kah- 8 - Evlerin önündeki ufak bahçe. cakların daha fazla sırıtacağını nazarı medden 'bahsediyorlar, ondan resitıl 
miş bulunuyor. raman duygulan altında umumi harbde 9 - Makedonyada tütünile meıhur btr itibara alarak Şimal tarzının muvaffa- imza a].ıyorlar. Ömer Besidl 
Vahşice bir kin ve istihza ile konuş • öldüler, on milyonu öldü. t O milyon şehir, istikbali keşif. kiyet sırlarını arayıp bulınağa çalış - d" 8 

il k h dılın . ..1d.. 10 - tsım, yakın bir akraba 1 ..:ı Sındırgıda yen·ı bı"r bele ıy makta olan Dolçiyef bunu söyler söy - as a raman, yara ı.ş ınsan o u. ma ıuır. YUKARIDA.~ AŞAliIYA: aht .. t k' ff kiye 1 k 
lemez, kapıdan dışarıya çıktı. Merdi - Geriye kalanlar korkaklar, harisler, sa- Bu an ar gureş e ı muva a - binası yapı aca _.tt 

k tl d w•l ., B 1 ı· du" a 1- Çelikle alakadar bir meslek. t1·mı·zı'n sırrı olacaktır. Şimdi gelelim t ""' 
venleri indi. Aşağıda açılan bir kapının a ar egJ mı· un ann nes 1 ny - Sındırgı (Hususi) - Çarşının or • ~P 

• gıcırtısını işittim. Bir dakika sonra Dol- yı doldurdu. Sizler, bu insanlar an - 2 - Ek, kısa zaman. son güreşlere: da çirkin bir manzara teşkil eden ve w 
k k tli"-,ar1 ölm"'kten bac:: 3 - Eskiden yazı kurutmak için kulla- Hüseyin - Pertunen (Finlandiya) "--le"' çiycf mel'un bir gülüşle, ayakta salla - ca yer yer a cuıu a ~ ~- lonca olan kadim belediye binası ..,... f 

k b. ma 51nız Herkes o"le nılan toz, Boğaz haricinde önünde sık sık Fı'liz sikletin en '\1'ı:lman gu"reşcisi ti ,., nan, son derece zayif, yüzü ölü yüzü a ır şeye yara z · - J - yece yıktırılmış ve belediye heye --...ı 
gibi kireç rengi, fakat gözleri garip ga- cektir. Elbette öleceksiniz, elbette!.. vapur kazaları olan bir mıntaka. Finlandiyalı ile Küçük Hüseyin çok vakkaten Parti binasının iki odasını ~ 
rip parlıyan, kuru, uzun boylu bir ada- Korkunç tedhişcl birdenbire etrafına f - Dayanmak, bir renk. cesur bir güreş yaptı. Finlandiyalının etmiştir. Yakında şehrin güzel bir Jt~ır 
mı kolundan tutarak içeriye getirdi. dehşetle göz gezdirdi. 5 - Dilsiz, erkek, isim. hakimiyetile geçen müsabakada Hüse- de modern bir belediye binası yaptırv-

Ayakta sallanır gibi yürümekte olan Sonr;:ı., tekrar omuzlarını silkerek, 6 - Su, yalnızlık. yin kendini iyi bir şekilde müdafaa et- caktır. ~ 
bu d k 

d ki t k ıtu t 'b' b' .. 1 Ol d b 7 - Alman parasL miş, on dokuzuncu dakikada hasmının ..... ___ ........ _ .. _ ......... - ... ---;:. 
a amı apının yanın a aş o - aş gı ı ır yuz e, an aya, ana ve o bir kafa kol kapması yüzünden mağ _ 

ğa oturttu ve yıldırunlı bir sesle: gev~ getimıekte olan ve şimdi bur - 8 - İnanmak, bir film stüdyosu!Jın 
- Lfıtfen şuraya oturunuz, muhte- nundan sızan kan bütün ağzına bulan- ismi. lup olmuştur. 

rem Kont• ... dedi. Misafirleriniz nazik 1 d b kt 9 - Yabancılar, kırmızı. Saiın - Schafer (Alman) Eczaneler , 
mış o an a ama a ı: Takımın en ihtiyatlı güreşcisi Saim 

ev sahiblerile birlikte ölmeyi arzu edi- - Bu iş de bitti!.. 10 - Eskiden baia rütbesinden sonra eo.rl A . B• rece Nöbetçi olan ecsaneler .~· 

Nöbet el 

1 
ı gelen rütbe, lzmirin bir kazası. serbest gürej'-<e vrupa şampıyonu 0 

-
yor ar. Dedi Hiddetle kapıyı örterek gitti. lan rakibile kıısa fakat sert bir güreş :btanbul clhetlndekiler: 1' 

S b. d" d" Q d tit d' y ğı d 1 1 d' Aksarayda: <Sarım), Alemdarda: ( • onra ıze on u. an a re ım. avaş yavaş, a r a ım ara mer ı\•en- ·vaptı. Hırçın bir güreşci olan Schafer l!I' 
Zi Dol 

· f. "zl · k d · l rl · kte ld - i ·d· d ,, dülkadlr), Beyazıdda~ (Baydar), __ .41: 
ra, çıye ın go erı o a ar ganp e ırune o ugunu şı ıyor um. t burgu vaziyetinde Saimin kolunu ters matyada: (Erofllos), Emlnön~ 

bir kinle parlamakta idi ki odaya ak - Sonra ayak seslerinin gürültüsü kesll- bükmek suretile mağlfııp etti. (Bensason), Eyü.bde (ıli.l.kmet Atıaı:;,: 
şam karanlığı basmıya başlamış olma- di, kule kap~ının açılıp kapandığını da 2 Güreş 15 dakika 25 saniye sürdü. Fenerde: CEmUyadU, ŞehrerııiD ") 
sına rağmen uzaktan gözlerinin ateş duydum. .3 N Hakemin dikkatsizliği hakkında yapı - CBamdD, Şehzndebaşmda: cttnı.,ersl rd'' 

'bi lt ·· .. d Karagiimriikde: (Fuad), Küçük:p~_.. • 
gı parı ısını goruyor um. Şimdi taş oda birdenbire sessiz kal - e,. E lan protesto için üç İngiliz lirası harç <Necatı Ahmed>. Bakırlr:öJUnde: ,,,..~ 

- Size Kont Van Holzeni takdim c- mıştı. O vakit, boğakulzımı sıkıştıran ta -
5 

" istediler. pan>. 
derim! dedi. Henüz yeniden dünyaya şın tazyikı altmda aklarını çınlama- ~-+--+---t~ Doğrusu beynelmilel federasyona Beyofla clhetlndekiler: ' 
teşrif edeli üç gün olmuştur. Sizi, mü- ğa başlamış olmasına rağmen, son bir 6 yakışacak kadar güzel ve parlak bir İstikl~ caddesinde: (Delluuda> •. ~: 

d fa k d. i t ı w ı t x.... dk ıatada: (Hüseyin Hüsnü), T~a~ • saade ederseniz, o teşyi etsin!.. Biraz e en ırn opar amaga ça !Şun. ~ sistem.. Hakemler ortalı5 ... ma i ata-, (Llmonclyan), Pangaltıda: CN 
ayyaş .bir adam olduğu için keyif halin- Can havlile ~ biraz oynatabilmek ı- g dursunlar. zava.llı Saim kafilenin ikin- yan), Beşiktaşda: (Nall Halid). ~: 
dedir. Pek kusuruna bakmaı.sını:r.., u - çin telcrar yerimden deprenerek uğraş- el sakat adamı oldu, kolunu kıpırdata- .. Bolaziçi, Kadıköy ve Adalal' et ' 
marım! tım, uğraştım. Beynim uğulduyordu. 9 mıyor. ÜskUdarda: <ömer Kenan>. sarO',ıet' 

Hadiseyi yan baygın bir halde sey - Fakat, derin bir yeisle ve bitab bir Çoban Alman pmpiyonunu de: (Nuri), Kadıköyilnde: <Modal,eıte'': 
kez>, Büyükadada: <Halk), HeY 

reden Olanda bağlı yattığı yerde Dol - halde, huna bla iınkAn olmıyacağını.. nasıl yendi? (Halt>. 

çiyef'n bu sözünü işidince boğazlanır- görerek kesilip kaldım. 1 Evv•lJcl bulmacanın h4ltedilmif ıekli Çoban ilk akşam Danimarkalı rakl- '-----------~ 
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Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Avrupa Hattında Mühim Tenzilat 
Avrupa hattında 5/Mayıs/938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına mühim len

lilat yapılmıştır. 
1 - Sirkeci - Yeşi1köy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her hangi 

bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakliyatın ücretleri, aınıf farkı ara -
llılnıaksızın, ton ve kilometre başına; perakende c3>, asgari beş ton ücreti veril
?tıek tartiyle c2, 5, ve asgari on ton ücreti verilmek şartiyle c2> kuruşa indiril • 
?tıiştir. 

'l'enzilat mikdarı % 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli • İstanbul arasında 
•l>eYnir, manüatura, tuhafiye, kavafiye, bakkaliye, züc<.'aciye... gibi:t bir sınıfa 
tibi eşyadan ton başına: 

Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuruş yeTine 
700 Ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 
2- Sirkeci. Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her hangi 

bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş ton ücreti verilmek 
lartiyle ton ve kilometre başına cl,50> kuruşa indirilmiştir. 

3 - Avrupa hattının her hangi bir istasyonundan Sirkeci • Yeşilköy kısmında 
~Unan istasyonlardan birine en az on ton ücreti verilmek şertiyle nakledilecek 
doJoı.ıe ve çuvallı zahirelerin, yağlı taneleri, tohumların ve çekirdeklerin nakil 

ticretıeri bütün mesafe için ton başına c400> kuruşa indirilmiştir. 
f - Fazla tahsilat için istasyonlara mü raca at edilmelidir. c2424> 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
Keşif bedeli 

Lira Krş. 
Muvakkat teminat 

Lira Krş. 

2999 72 225 
lıfevcud keşif ve şartnamesine göre Prcventorium ve Sanatorium arazisi da

hilinde yapılacak yolun toprak ha!ri ile bina önündeki mecra ve maslak yeri 
"~Yetinin şartnamede yazılı tarzda yapılması işi 5.5.1938 tarihine tesadüf eden 
l>erşembe günü saat 15 de istanbulda Cağaloğfonda Yüksek Mektebler Muha -
'1pliği binasında pazarlıkla ihale edil ece ktfr. 

'l'aliblerin bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğün.' 
den münakasa gününden bir gün evvel tarihli ehliyet vesikası almaları ve pa
~rlığa başlamazdan bir saat evvel depozitoların Yüksek Mektebler Mulıasipli
li Veznesine yatırılması şartt~r. 
}{eşif ve şartnameyi görmek üzere Preventorium Direktörlüğüne, daha fazla 
~at almak için de İstanbul Bayındırlık Direktörlüğüne müracaat edilmesi 
ilan olunur. (2499) 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 34909 ili 52345 
?tıetre yazlık elbise kumaşı kapalı zarf us ulile ihalesi 17 /Mayıs/938 Salı günü saat 
ıs de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
·>'«pılacaktır. 

2 - 'Muhammen bedeli 28789 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 2159 Urn 25 
kuruştur. 

3 - Şartnameler bir lira kırk beş kuruş mukabilinde Satınalma komisyonund:ın 
lluıabUir. 

t - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını 
~e saatinden bir saat evveline ksdar komisyona vermeleri ilan olunur. c2512> 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

TESİS TARIB:t : 1863 

8ermaıtll: ıt...... hısllla llrul 

Tilrklyenfn bqbca ıehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanlstan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, P.omanya. 
Suriye ve Yı;nanLstcmda Filyallerj 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaasısı 

HergOn öğı.eden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, 'Binbirdirek 

Nuri Coııker sokak No. 8-10 

Son Posta 
=-=------------=----====----==---:ı 

Yevml. sıyası. Havadis ve Halk ıuetul ... 
Yerebatan, Çataıoetme aokak,, U 

ISTANBlJL 

Gazetemizde ~'lkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ..... Kr • Kr. 

TÜRKİYE 1400 'if>O wo 15ll 

YUNANİSfAN 2340 1220 710 27ı) 

ECNEBİ 270ı) 1400 bOO soo 

~bone bede1i peş!r.dır. Adra 
değıştirrr.ek 25 mnııtur. 

Gelen evralı ,,,.ri 1Jerilme2. 
l"nlardar mea'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektublar:ı 10 kurUfluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 102000 metre kışlık elbiselik 

kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/5/938 Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 15378 lira olup şartnamesi 14 lira 54 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını 

eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. c833> c2480> 

,,.,.,.,., 
Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 100 bin metre kışlık elbi

selik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 25/5/938 Çar
§8lllba günü saat 15 tcclir. İlk teminatı 15150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 14 lira 

25 kuruş mukabilinde Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonundan nlınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kar.unun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektublariyle birlikte ve ihale saatinden en az bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. c834> c2481> 

,,.,.,.,., 
Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 65000 metre kışlık elbise

lik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa ya konulmuştur. İhalesi 20/5/938 Cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 10512 bu ~uk liradır. Evsaf ve şartname 927 ku· 
ruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır.- Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vcsaikle 
teminat ve teklif mektublarile birlıkte ihale saatinden en az bir saat evvel An· 
karada Komisyona vermeleri. ' c835> c2482> 

~ 

Kor Merkez birlikleri ihtiyacı için sekiz ton yumuşak, 24 ton sert olmak üze-
re 32 ton buğday açık eksiltme ile olı!'laoaktır. İhalesi 19/5/938 Perşembe gü

nü saat 16 dadır. İlk pey parası 146 liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek isti
yenler her gün İst. Levazım imirliği sa tınalma komisyonunda ve Çorluda Kor 

Satınalma Komisyonunda görebilirler. istekliled kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Satınalma Komis
yonuna müracaatları. c838> c2522> 
---

1 İstanbul Belediyesi İlanları -ı ----------' 
Floryada kiralık dükkanlar 

Mevsimlik İlk 
Muhammen ki- Teminatı 

rası 

Floryada 15 No. lı Dükkan 80 6,00 
, 16 > > 80 6,00 

• 17 , > 120 9,00 

• 18 > > 80 6,00 
> 19 , , 60 4,50 
, 20 , , 60 4,50 

Yukarıda semti ve mevsimlik muhammen kiraları yazılı olan Florya dükkan
ları 939 senesi şubatı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttır

maya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/938 Per-
ıembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2062) 

~ 

Temizlik i§leri hayvanlarına lüzumu olan 65 bin kilo arpa açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bir kilo arpaya 5 kuruş b,edel tahmin edilmiştir. Şartnamesi le

vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
247 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuj)ile beraber 4/5/938 Çarşam-
ba günü ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2214) 

Mıw 

Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe • Kartal yolunun soğuk asfalt 
kaplama inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif ve buna müteferri evrak 222 kuruş 
mukabilinde Nafia Müdürlü.ğünden alı, nabilir. İstekliler 2490 No. Iı kanunda 
yazılı vesikadan başka Nafia Vekaletinden alacaklan fen ehliyet vesikasile 3322 
lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/938 Perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2451) 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Lira Kr. 

Galatada : Müeyyit zade mahallesini.n Hocaali caddesinde 
kam eski 22-24-26, yeni 28-30-32 sayılı üç evin 
7 /37 payı... -661- 10 

Kadıköyünde: Caferağa mahallesinin Terakki ve halen İleri so-
kağında kain eski 33, yeni 26 sayılı ve 303 metre 
96 desimetre murabbaı arsanın tamamı. -607- 92 

Fatihte : Kirmasti mahallesinin Küçük Karaman caddesin-
de kain eski 24-26, yeni 26-28 sayılı üstünde oda-
lar; bulunan iki dükkanın 60/120 payı. -1150- oe 

Ortaköyde 

Kumkapıda 

Beyoğlu 

: Dere sokağında kain eski 27, yeni 25 sayılı odalı 

dükklnın tamamı. 

: Çadırcı Ahmedçelebi mahallesinin eski Bahçeli 
yeni Asmalımescit sokağında eski 15, yeni 18 sayı
lı evin 1/6 payı ... 

: Pangaltı Teşvikiye mahallesinin Hamamcıeınin ve 
Kuyulubostan ve Mekteb sokağında kain eski 5 
mükerrer sayılı ve 584 metre murabbaı müfrez 

--350- 00 

-160- 00 

arsanın tamamı. -2365- 00 

Beşik taşta : Sinanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesinde kain 
eski 49, yeni 72 sayılı ve altında bodrumu olan 
dükkanın tamamı. -950- 00 

Tophanede : Karabaş mahallesinin Ya,ğhane sokağında kain 
eski 12, yeni 10-16 numnratnj sayılı üstünde biri 
asma olmak üzere üç katta iki oda ve helayi havi 
dükkanın 1/2 payı (İkinci tertip mübadil tasfiye 
vesikasile). -400- 00 

Samatyada : Sancaktar Hayreddin mahallesinin eski Demirci 
Oskiyan (Demirci Osman), yeni Cambaziye Mek
teb sokağında klin en eski 52, eski ve yeni 40 sa-
yılı evin tamamı. -260- 00 

Yukarıda yazılı mallar 10/5/938 Salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede
line istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talihlerin % 7,5 
pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak yevmi mezkfırda defter -
darlık Millt Emlak Müdülüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(M.) (2329) 
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r ve Mideniz boznlc. dlJlnl.,. paslı 

Ko_onya ve Losyonlarında Bu Ay Başından ltib~ren Tenzilat 
1 

çekiyorsanız siz d" on binlere• kiti tilıf 

H SAN Kolonya 
ve Losyonları 

Kr. 

Küçük cep titesi 1/24 litre 25 
Cep §İ§eaİ 1/16 )) 40 

Küçük 1/8 )) 60 

Orta '1/4 )) 110 

Düz büyük §İ§elerde 150 
Sekiz köşe 150 
Büyük 1/2 )) 210 

)) 1 )) 450 
)) top kristal 1/16 )) 50 
)1 )) )) 1/8 )) 80 
)) ,)) )) 1/4 )) 150 

Hasan o dö lavant 
(Eau de lavante) 60 

)) )) )) )) 150 
Hasan buz • ateı kolonyası 25 

)) )) )) )) 60 

NESRİN Kolonya 1 

ve Losyonları 1 

Kr. 1 

15 1 
25 

1/24 
l/16 
1/8 
1/4 düz fite 

.. 

1/4 Karafa, fantazi 
1/4 » alb köy 
1/3 
1/2 )~ 
1/1 ~ 
Açık litreıi 
1/4 Lükı kutu 
1/8 )) )) 
1/6 Top kristal 
1/8 )) )) 
1/4 )) )) 
Traı kolonyası 

)) )) 

)) )) 

1/4 Litre 
1/3 )) 
1 )) 

40 
50 
60 
70 
90 

110 
210 
200 
100 
60 
35 
50 
90 
30 
60 

150 

tecrübe ediniz. MIDB ve banak• 
lan yormadan ve alışbrmad811 

ishal eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE, EKŞi· 
LIK, ŞiŞKiNLiK YANMALA· 

R 1N1 GİDERiR. 
lştiha ve aıhhatiııizi diiı:ellir. lciJ_.ı 

gayet liitif; teairi kolay ve müleJJi.dir. 
Soıı derece tebif edilmi~ bir tuz eılmakl• 
mÜmHil hiçbir müatahzarla kıyas bıı.I 
etınez. . Mnzoo iıim, Horoz markııaına dikbıL 

> Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, PiyerloU 
caddesinde 21 numarada berg1111 

Ô~leden sonra hastalarını kabul 
~ .................... ~ ............. mııı_. ...................... 211 ............................................. r ~-.. ....... ede~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Böbreklerden idrar torba.sına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblannı kökftnden temizlemek için (HELMOBLÖ) k~lanınu;. 

L 
Böbreklerin çaltfmak kudretini artınr, kadı:ı, erkek idrar zor· 
luklarını, eıki ve yeni Bet.oğukluğıınu, mesane iltihabı, bel 
ağrısını, ıık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak ballerrini 
,tderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimizin retmi 
ruhHtını haiz bulunan HELMOBLÖ her ecı:anede bulunur. 

... • • • 1 ' • • • • • .. . :. - • • • .:. •• 

ÖksUrenlere va 
göijUs nezlelerlna KATRAN BAKKI REM 

Karariğer, böbrek, t~ ve kumların
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
niz.i U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra :Yarım bar • 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

MEZHEBLER T ARIHI 

ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİLİK 
ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI? 

Ziya Şaklrin bu luymetll eıerl çıkmııtır Maarif Kltaphaneı!ndc 5 Kuruıtur. 

Yalnız E V 1 N 1 Z D E deRil, C E B 1 N l Z D E bile 

bir bulun· 
şişe mah 

NERViN 
UYKUSUZLUK • SİNiR AÖRILARI • 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - BAYGINLIK -

BAŞ DÖNMESi, • ÇARPINTI v• 

SiNiRDEN Heri gelen buton RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER 
ne nebatı ne kimyevt zehirli hiç bir madde yoktur 

......... ----•• Her eczanede bulunur. 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın

dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ve en ucuz 
fiatlarla yalnız. 

Baker Matazaıarında 
satılmaktadır. 

'-·------------------~ 
___ ,..,mıl!'ll ______________ ..,... 

OOYÇE ORIENT BAKN 
Dre dner Bank Şuhel.I 

Merkezi: Berlln 

Türkiyedehi pbeleriı 

Galata • İstanbul • lzrıuı 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü han!ıa iıi ~ 

İlan Tarifemiz 
Birinci aahila 400 hraı 
lltind sahile 250 » 
Vçüncü sahile 200 • 
Dördüncü uıhile 100 • 
lr aahileler 60 • 
Son ıahila IO ıt 

Muayyen bir müddu .ıarfmda faıla
ca mlkdarda illn ·yaptıracaklar aynca 
tenztlAth tarlfemizden tatlfade ect .. 
eeklerdtr. Tam. yarım ve çeyrek n1fa 
lllnlar tçin ayn bl.r tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nm tlcad fllnlannı aıa 
lfler için ıu aelreae müracaat edJl. 
melidir: 

-· 
lllncılık ltoUektll Şirke'*' 

K&hraman.zade •• 
hkara caddesi 

.... ~,-=-------.,.._ 

Son Posta Matbaası 

Nefriyat Müdilril: Selim Ragıp Emet 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİBLEB.I: A. EkTem UŞAKLlGIL 

Yeni çıkan plaklar 
•ayan lfakat 

No. 270206 - HQzzam esrkı - Sakın üznlme !evgtll tıı 
Rdlt şarkı - Şu seven kalbim 

Baran Safir• Tok•r 
- Hicaz şarkı - Şen kız balkondan bakar 

Karcigar şarkı - Yürük kızı No. 270207 
Baran Nadire 

- Hlcaı ıarkı - Bir rakı ver al bardaktu 
HO.zzam şarkı - Sana baktıkça No. 270208 

Baran Mahmure f•n••• 
- Rumba - Usandım erkeklerden 

Kaynana şarkısı - ( Bayan Perihan lştirak'lle) No. 270209 

Egzema ve en muannit cild y~ralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden lsteyiniz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: _.. -
I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında Şartname ve Projesi mucibine' 

yaptırılacak kargir ve betonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi inşaatı ~·· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur: 

11 - Keşif bedeli 16. 730 lira 3 7 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 Ii· 
radır. 

III - Eksiltme 9/ V/938 tarihine rastl!yan Pazartesi günü saat IS,30 ~ 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacS~ 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar Je"'' 
zım ve mübayaat şubesile Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerm fenni evrak ve vesaikini :toıJ• 
sarlar İnşaat Şubesine lbraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. lJ 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yat.1 
ehliyet vesikasını ve % 7.S muvakkat teminat parası veya mektubu Jhti"~ 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat « 14.30. a kadar ~t 
karıda adı geçen alım komlıyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verl11ııi 
olması lazımdır. c2327» 

Türk Hava Kurumu 
25.ci- TERTıB 

BUYUK PiYANGOSU 
Birinci keşide 11/Mayıs/1938 dedir. 

,Bilgilk ikramiye: 40.000 Liradır••' 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri' 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet milkafat vardır ..• 
Şimdiye kadar Binlerce kiıiyi zengin eden bu piyan,011 

iıtirak etmek suretile ıiz de taliinizi deneyiniz ... 

AVRUPANINVENİŞİVASİ HARİTASI 
Biıtı.ln dcYleılrrin bayraklarıla nufusun~ haYi yeni takılmalh harita çıktı. 
Ru 8 r"nkli harita . 1 M a d r i f K i ı a' p h a n e ı i t ade yalnız 6 kuru1tur· 


