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Yazı iileri telefonu: 20203 PAZAR - 8 MAYIS 1938 

Roma ve Prag dün 
siyasi faaliıetlere 

sahne. oldular 
Hitler ve Mussolini beklenen nutuklarını dün akşam 
söylediler, /ngiltere ve Fransa da, Südet Almanlarına 
muhtariyet verilmesini Çekoslovakyadan istediler 

--·············-······················· .... --···· ..... 

lfitlerin Ronuı seyafuıt!n. mel btr tntıba.: liftler tJc Mussolini otomobilde 

Jluaıolinl ve lngllt11r11 1111 

liitlerin nutukları Fransanın teşebbilslerl 

Elceziredeki 
hldiseler 

Türkiye ve Irak, Suriye 
hükOmeti nezdinde 

teşebbüs mu yaptllar ? 
Elcezire meselesi Suriyenin 

en mühim meselesi oldu 

1 

• 
İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kW'Uf 

Başvekil denizciliğimizin 
inkişafı hakkında mühim. 

bir nutuk söyledi 
Bugünkü tonaj mikdan artmlacak 
Celil Bayar dün yeni alınan şilepleri gezdi ye 
nutkunda : " Yakın zamanda tonajımız yarım 

milyonu bulmalı ye geçmelidir " dedi 

Bqvekü dlln tstanbu1a mııvcualatını müteakip vali Muhittin V8tilıt4aO 
ile görilıürken. 

Bqvekil CeW Bayar dGn, Deniz ·ı nonfm Şirketinin İngiltereden satın •
bank, Etlbank ve İş Bankasının iftira- larak limanımıza getirttiği yeni üç şi • 
kile kurulan (Sosyete Şileb) Türk A - lehi gemıiştir. (Devamı 11 inci 1e111faA. 

Ziraat kongresi mühim 
meseleleri tedkik edecek 

Kara burunda bir facia ·-····Avrup·a· .. radJöliri· ... - Mühtmbırraporhazırıanıuor, zıraat ve1ımdün 
Şileden gelen odun yüklü bir mavna battı, sekiz binicilerimizden de Orman Çiftliğinde tedlıilılerine devam etti 

ltoına 7 (Hususi) - Bu gece Venedik Prag 7 (Husus!) - Südet Almanlan 
;:raYında Hitler şerefine verilen ziyafet meselesinin halli için, İngiltere ve Fran 

k Parlak olmuştur. sa tarafından hüldlınet nezdinde yapı -
Ztyafete iştirak eden iki yüz davetli a- lacatı bildirilmiş olan teşebbU. bugün 
~ (Devamı JJ inci ıa11fada) icra edilmiştir. Devamı 11 inci ıayfada 

Elceızireden bit' manızaa-a: Stuatıile'\ 
devrinden kalma bir köprü harabesi 

(Yazısı 2 inci aayfadA) 

tayfasından altısı · boğuldu, ikisi kurtarıldı sitayişle bahsediyorlar Ankara, 7 (Hususi) - Ziraat enstitü- edilinciye kadar vaziyetini olduğu gi .. 
t\ lk - - - leri hakkında son zamanlarda gazeteler- muhafaza etmektedir. Zirai tedrisat me-

'llıl~ve i akşam Şil~ civarında ~arabu- batrnıı, sekiz tayfasından altısı boğul- f . de çıkan haberler Ziraat Vekileti meha- seleıi kongreye arzedilecek mühim me\1--
ftei n on beş mil . açı~larında bır de~ muı, ikisi tahlisiye memurları tarafından tal ya gazetelerınde de filinde ne tekzib ve ne de tasdik edil- zular arasında bulunmaktadır. Hazırlan.. 
~askı olmuştur. Şılen~ Kqrfallı köyun- kurtarılmııtır. hararetli neşriyat yapılıyor mektecllr. Bu işler hakkında sallhiyetll mıı olan rapor bizzat enstitünün de pre.n· 

aptan Conta Bekıre ald 24 tonluk . bir t · h • · · . · 1 d ğrul w k bul ~~i 
°'1Un Yilklü bi Ik . .. Hldisenin tahkikatına Şile müddeiu- Kıymetli binicilenmizin Romada ka- za ıu ıza atı ,.ermiştır. sıp erinin o ugunu a ett16 e-
"'ıtan . r ye enlı henuz ~alftm ol- . k zandıkları i.kl birincilik hakkında İtalyan c- Makamdan alınmış olu. umumi n saslan ihtiva etmektedir ve hattı bundu '=- bır sebebden dolayı bırdenbire mumllıji ve jandarma el oymuştur. pzetelerinde hararetli neıriyat devam kat't direktif, ziraat kongresi toplanıp dolayıdır ki bu hususta kongreye verile-

(Devcım.ı 11 tnd sayfada) vekiletin wnumt ziraat politikası teabit (Devamı 2 nci 8Cıyfa.da) 

Yarının sübayları 
Dün kuleli lisesinde Harb okuluna geçen 500 

gencin aynlma töreni yapıldı - •• , il 
19 yaşında sabıkah 

iki genç kız 
Evlere girerek hırsızlıklar 
yapbklarını itiraf ettiler 
Fatihte Makarndar sokağında oturan 

Yakubun evine girip öteberi çalan 19 ya· 
flllda Hüsniye ile arkadaşı Fatma suç üa
tdnde yakalanml§lardır. Xmnlyet mü· 
dtirlüğüne ıetirilen suçlular daha birçok 
yerlerden bu gibi hırsızlıklar yaptıkJan
nı itiraf etmişler, ikisi de müddeiumuml
lll• teslim olunmuılardır. 

Üç aylıklar 
Verilme zamanında ölenle
rin maaşlan vereıelerine 

verilecek .-...- __.... 
k~ıez· 1. Ankara, 7 (Huıust) - '09 aylıklarını 

• t!esim bitirerek harb okuluna geçen gm.çln ctankil t6rencı. geçid almadan lSlen tekaüd ve yetimlerin ü~ 
bun resmi yaparlarken aylıklarının vereselerine verilmesi hak-
1937 Çengelköyde Kuleli askeri lisesi r'-----------, kında Maliye Veklletl alakadarlara bir 
~ıırı-;1938 mezunlarının ayrılık töreni ya- •• Kuleli lisesindeki tirenin tamim göndermiştir. 

1§tır. •-1' Tamimde, üç aylıkların verilme zama· 
'l'u~rcndc Korgeneral Halis Bıyıkday, diier resimlerini 9 uncu ıayfanıızda nının hulUlilnden sonra aylıklarını alma-

i~neral Osman Tufan, Tuğgeneral bulacaksınız. dan ölenlerin maaılarının verenlerine 
<Devanıı 10 ııni"u savfadal nrtlmeli blldirilmaktadlr. · 

( Türk gazetecileri Atatorkün doğduğu evde ) 
~~. 

... 
Ata türkün doğduğu ev Selintkten geç en hır Türk için bir ziyareteih olmuş

tur. Türk gazetecileri de son seyahatleri esnasında Selaniğe varır varmaz Büyük 
Önderin doğduğu bu tarihi fti liyaret tılmiilerciiı. Gueiıecilel wiD ML&onunda 
aörülmUtedir\er. 



2 Sayfa 

Her gün 

F ührer ve Duce 

,_ __ Yazan: Muhittin Birıea 

~· ührerin İtalya seyahati devam 
U- ediyor. Almanlann cBize Al

lahın gönderdiği halaskar> diye tavsif 
ettikleri cAdolft ları ile cİtalyayı bolşe
vikllk uçurumundan kurtarıp Habeşis
tan dnğlannın şahikalarına kadar yük
seltmiş olan, Duceleri, karşı karşıya ge
çip, kapılarını sımsıkı kapadıkları oda
lar ve muhteşem salonlar içinde, saatler
ce konuştular. Onlar konuşurken, öte ta
rafta bu seyahati bütün parlaklığı ile 
canlandırmak için seferber edilmiş Al
man ve İtalyan matbuatı, yirminci asrın 
bu iki §Övalyesinin etrafında bitip tüken
mek bilrniyen bir edebiyat yapmakla 
meşguldürler. 

Sade onlar değil, kaç gündenberi bü
tün dünya matbuatı, en mütehassıs kuv
vetlerini seferber etmiş ve Roma, gazete
cilerin tahaşşüd merkezi olmuş bulunu
yor. Her akşam bütün dünya radyoları 
bu Romadan bahsediyorlar. Bütün siya
set fileminin gözü ve kulağı Romaya çev
rilmiş, orada neler geçtiğini anlamak me
rakı ile titriyor. Haşmetli bir dekor için-
de, halk kütlelerinin hararetli iştirakle-
rile canlanarak, sanki bütün Almanya 
bütün İtalyayı baştanbaşa ziyaret ediyor-
muş gibi, her iki tarafın da yazı ile, söz
le, nümayi§le iştirak ettiği bu ziynret, 
günün en büyük meselesidir. 

Edebiyat ve dekor bakımından diyecek 
hiçbir şey yoktur; her şey mükemmeldir. 
Fakat, mahsul itibarile, musbet netice 
bakımından bu ziyaret ve bu konuşma
lar nasıl bir mahsul verecektir? Bütiln 
dünya gazetecileri şu dakikada bu sualin 
cevabını aramakla meşgul görünüyorlar. 

Dedikodu çok, fakat, kapalı odalar için
de konuşulan ıeyleri bilmeğe imkan yok
tur. Bunları tamam anlıyabilmek için 
belki de çok bekliyeceğiz; bir kısmını bir 
müddet sonra anlıyacağız ve belki de bir · 
kısmını hiç anlıyamıyacağız. Şimdiki 

halde yazılan ve söylenen şeyleri gözden 
geçirdiğimiz zaman aşağıdaki noktaları 
tesbit edebiliyoruz. 

* Evvela §Unu kabul edelim: Bu muhte-
§em dekor içinde yapılan seyahatten ne 

SON POSTA 

Resimli Makale : - Maddi görünüş, manevi görünüş .. 

!nsau yeni bir manzara karşısında ilk tesiri gözleri vası
tastle alır. Göz vasıtasile dimağa intikal eden ilk intibam 
muhakeme süzgecinden geçmesi ikinci bir harekettir ve 
ekseriya epeyce zamana tevakkuf eder. İlk intıba fena olur
sa onun tashihi ekseriya güç olur. 

Daima temiz ve itinalı giyinecek olursanız mUhatabınız 
üzerinde iyi bir tesir bırakmayı temin etmi§ olursunuz. Fa
kat bu tesir eJzem olmakla beraber geçicidir. Devam etmesi 
için dış görünüşünüzle birlikte manevf varlığınwn da iyi 
olması ltizımdır. 

Sağır ve dilsiz ....................... ::·· ........ :·························\ Almanyanın yeni 
·Golf şampiyonu Hergun hır flkra Londra elçisi 

Nehirde su kalmamışh ! 
Yalancılığile meşhur bir Marsilyalı 

Paristen Marsilyaya dönmii.ştıi. Dost
lanndan birine Pariste seyretti~i bir 
su.ya dalma müsabakasını anlattı: 

- Müsabakaya giTenlerden biri 

yüksek bir yere çıktı. Oradan Sen 
nehrine atladı. Nehr€ düşer düşme? 
belki yüzlerce ton ru yükseğe çıktı. 

Dinliyen yüzünü bu"'§turdu: 
- Bu da bir şey mi, dedi, ben bir 

tarihte Parise gitmiştim, gene böyle 
bir müsabaka yapılıyordu. Müsaba. -
kaya girenlerden biri nehre atlar at
lamaz parça parça oldu. 

- Parça parça mı oldu? 
- Evet, çünkü o nehre düşünce 

Führer eli boı dönecek, ne de Duce onu Cenubt Afrikanın en tanınmış sporcu 
hediyesiz gönderecektir. Böyle bir seya- kızlanndan, golf §ampiyonu Mis Lang, 
hatten Führer çapında bir şövalyenin e1i iki yaşından, yani 25 senedenberi sağır 
boş dönmesi ne kadar caiz değilse Duce 
gibi bir şövalyenin de misafirine bir he- ve dilsizdir. Küçüklüğünde kızamık ge-

nehrin bütün sulan yükseğe çıkmış, 
nehirde bir katre su kalmamıştı! 

'-........................................................... ; 
Mangal kömürü ile 
işleyen otomobiller diye vermemesi kabil değildir. çiren, bu yüzden duyma ve konuşma 

Mayıs 8 

Sözün Kısası 
. . , ___ 

Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

············································-················ 
Elceziredeki hadiseler 
Şam, 4 (Hususi lınuhabll'iıniz yazı

yor) - Elcezire meselesi halen Suriyenin 
en mühim meselesi halini almış bulunu .. 
. Yor. Suriye parlAmentosunda bu mesele
ye dair uzun münakaşalar cereyan etıniŞ 
ve bu arada hükumetin ittihaz eylemesi 
icab eden tedbirler hakkında, hükumet! 
enerjik olmıya teşvik eden bir hayli soı· 
ler söylenmiş olduğu gibi Fransanın bil 

bahisteki siyaseti de çok şiddetli kelime
lerle tenkid olunmuştur. Arab matbuatı 
ile katolik matbuatı arasında bu bahis e~
rafında şiddetli münakaşalar cereyan et
mektedir. 

Fıratın şimali şarkisinde yukarı Cezi
re denilen, bir taraftan Irak ve bir ta
raftan Türkiye hududlarına doğru uzanan 
ve bir takım karışık ve ufaktefek milli e

kalliyetlerle meskun, ayni zamanda biraz 
da katoliği ihtiva eden bu sahaya her ne
dense Fl'Qnsızlar mutlaka adamakıllı 
yerleşmek istiyorlar. Suriye hükUmeti ile 
manda mümessilleri arasında desantra
llzasyon ve ekalliyetlerin himayesi :ırıe

seleleri dolayısile cereyan etmiş olnn bÜ• 
tün münakaŞa ve müznkerelerin ağırlılt 
merkezini bilhassa bu Cezire teşkil edi· 
yordu. Son hadiseleri müteakip Suriye 
efkarı birdenbire bu bahse karşı alevlen· 
miş bulunmaktadır. 

Diğer taraf tan Bağdaddan bura gaze
telerine gelen haberlere göre Irak hük.ı'.l• 
rneti kendi hududlarına yakın bir sahl' 
da cereyan eden hadiselerden dolayı rıı· 
hatsızlık hissetmekte imiş. Bundan doJıı· 
yı, Irak başvekili, aynen Irak vaziyctift· 
de bulunan Türkiye ile temas ederek bil 
mesele hakkında bazı konu§l1lalar yaJY 
mış. Gene ayni haberlerde bildirildiği.Jte 
göre, Irak ve Türkiye hükQmetleri }1\1' 

dudlarına yakın olan bu havalideki htı: 
zursuz.luğun izalesi hakkında şiddetl1 

tedbirler alması için Sariye hükumetine 
müracaatta bulunmaya karar vemıişıet" 
Ancak bu müracaatın manda vasıtasilt! 
mi, yoksa doğrudan doğruya vf! bustıs! 
bir §ek.ilde mi yapılacağı hakkında bi~ 
sarahat yoktur. 

Diğer taraftan, her iki tarafın da ıs- h~ssalarını kaybeden genç kız, kendini 

Ziraat hongresi 
Miihim meseleleri 
Tedkik edecek tlkbale aid hesablarda birbirlerine da- anlamıya başladığı andan itibaren, ba - Paris sokaklarında son moda taksi oto- Almanyanm yeni Londra sefiri Von 

yanmak bir zarurettir. Almanya, inkişaf basının geniş çiftliğinde tesellisini golf rnobilleri görünrneğe başlamıştır. Bun- Derksen sporcu bir diplomattır. Mükem
içln İtalyaya ne kadar muhtaçsa, İtalya oynamakta bulmuştur. Şimdi genç kızın, lar, mangal kömürü He işlemektedirler. mel tenis oynar, gençliğinde bok! yapmış, (Ba§tarafı 1 incl sayfad.a) t 

da inkişaf için Almanyaya muhtaçtır. pek yakında yeniden konuşabileceği u • Kömür kazanı, otomobilin arkasındadır hususi maçlarda şampiyon olmuı. Tokyo cek raporun yazılması işini vekil bızııı• 
Her iki memleketin de cdünyayı ellerin- mulmaktadır. ve bir sandık şeklindedir. Şoför, otoma- sefirliğinde bulunurken golfe merak et- enstitü rektörüne vermiştir. Yani en.,titıJ 
de tutanlara, karşı ileri sürecekleri iddi. miş ise de, pek becerememiştir. bu raporu kendisi hazırlayıp kongrede bili işlettikten sonra, kömür dumanlarJ>. 
alar ve istiyecekleri, istemekten hiçbir nın hususi bir menfezden karbüratöre müdafaa edecektir. 
zaman fariğ olmıyacakları şeyler vardır. Bir futbol, münekkidi geçmesi için birkaç dakika beklemek ve 85 yaşında olduğu halde Ameli tedrisat ve müteaddid anıel: 
1stiyebllmeleri ve almaları için de mut- şapkasını yiyecek ondan sonra hareket etmek mecburiye- 45 kilometre koştu mektebler meselesi raporda bilhassa "le 
laka birbirlerine dayanmaya ve hiç ol- tinde bulunmaktadır. tutmaktadır.> 
mazsa ckuvvetle dayanır görünmeğet Jh- Londra radyosunda maçın tafsilatını 85 yaşında bulunan ve içinde eski spor 
tiyaçları muhakkaktır. veren bir futbol münekkidi, cbu oyunda cevherini hlll ta§ıyan Amerikalı aUet, Orman çiftliğinde tedkikat 

Fakat, buna mukabil, şimdiye kadar Preston takımı gol yapabilirse, aapka:mı Sinemada kediler nasıl maraton koşucusu Faley, takriben 45 ki- Ankara, 7 (Hususi) - Bir müddet.te:; 
iki şey gördük: Bay Hitler hesabsız ve ih- yerim• diye bir iddiada bulunmuştu. sıçratıfır? lometrelik bir mesafeyi dört buçuk saat- beri sık sık Nümune orman çütliğ1~itJ 
tiyatsız adam değildir. Sulh ile elde ede- te koşarak, ceskilerin daha yabana atıla- tedkikler yapmakta olan Ziraat Ve t 

b l 
Prestonun, penaltıdan bir gol yaparak .. c"<a i eceği ıeylerl almak için harbe kadar Meşhur sinema rejisörlerinden Sam mıyacaklannıt bir kere daha göstermiş- Kurdoglu bugün de yanında bazı z '$ 

gitmemeğe karar vermiş bir adam olarak maçı kazanması üzerine binlerce kişi, Goldwyn'in en son yapmış olduğu (Gold- tir. olduğu halde Nümune çiftliğine gitrı1\ 
görünüyor. Duce, ona nisbetle daha ce- radyo idarehanesine telefonla müracaat wyn Follies) filminde üç yüz kedinin ve çiftlik idaresinde üç saat kadar de''8ıı 
sur kararlar almakla beraber, 1talyanın ederek: Adolphe Menjounun odasına hücum sah- Kan kumarhanelerinde eden bir toplantıya reislik etmiştir. 
fhtiyatkArlık an'anelerini de unutmamış- - Bay münekkld vadini yerine getir _ nesi vardır. Kedilerin adamakıllı sıçra - grev i/ô.n edildi Bu toplantı zirat kontabillte baklc1~:. 
tır. Şu halde Führer ile Duce elele yü- sin diye ısrar etmişlerdi. malarını temin için bunların arkalarına ziraat kongresine verilecek raporla S' 

rürlerken adımlannı ihtiyatla atmasını Bugünlerde yapılacak olan bir televiz- gayet büyük vantilatör konarak işletil - Kan şehrindeki kumarhanelerde çalı- kalıdır. Modern idare, muhasebe ve ç 
unutmıyacaklardır. rniştir. Kediler bunun rüzgarı ile yerle - şan bin krupye, arkada§larından dördü- }ıı:ma tarzlarına malik olan ,.;'ilikte ptJl~ 

B - h del yon neşriyatında büyük laf eden mü - ~d 1 d .. b · d · al d kl r·· ~ ot••· u muıa e ere tunları da ilave ede- rinden 11 eta fırlatılmış ar ır. Kedilerden nun u mevsım e ışe ınma ı an için, diye kadar tatbik ve tesblt edilmiş ". 
Um: Şimdiye kadar İtalyanın İngiltere nekkidin şapkasını kemali iştihayla yi - mühim bir kısmı ölmüştür. İngiliz sansö- grev ilAn etmişlerdir. Bu yüzden kumar- tctl 
fle yapmıı ve Fransa ile yapmak üzere yeceği, meraklılara bildirilmiştir. rü filmin bu kısmını çıkarmıştır. haneler açılamamıştır. fekiller esas ve model olarak alınJllll 
bulundu~ ~la~alarda be~ Avrupa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:~ ........... ·-···"""""""""""••••••"""""~ 
ya ve bilhassa merkezi Avrupaya dair 
bir şey yoktur; bunun gibi, Bay Hitlerin 
de kimse tarafından taleb edilmediği hal
de kendi kendisine almış olduğu anlaşma 
taahhüdleri içinde merkezi ve şarki Av
rupa meseleleri bulunmuyor. Berlin - Ro
ma mihveri için bu mihverin şarkında 
bulunan saha henüz, herhangi manada o
lursa olsun işlenmemiş bir mevzudur. 

* Bütün bu müşahedelerdcn eğer bir ne-
tice çıkarmak liabilse şu neticelere vara
biliriz: 

1 - Her iki taraf ta herhangi bir ihti
mal için kat'i kararlar almıyacaklardır. 

cKat'i karar> sözünden kasdimiz, .muay
yen bir meselenin halli için harbi göze 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Aşağıda göreceğiniz satırları (Burdur) dan yazılan bir 

mektubda okuduk:-
Çocuk Esirgeme kurumunun tertib ettiği Keçiborlu tren 

gezisi garip bir heyecanla sona erdi: 
Geziye c570, talebe ve öğretmen iştirak etmişti. Üç gün 

önceden getirtilen vagonlarla hususi katar teşkil edildi. Sa
bahleyin tren hareket ederken Burdur istasyonunda görül
medik bir kalabalık vardı. Halveki bandosu gezinin neş'e ve 

sevincini bir kat daha arttırıyordu. 
Baladız istasyonunda, İspartadan gelen c50, kişilik biı 

grup daha iltihak etti. 
Keçiborlu, şimdiye kadar böyle bir kalabalık belki gör -

memişti. Programa göre, kükürt fabrikası gezildi, nahiye
nin okulu ziyaret.edildi. 

Gene eksilmiyen neş'e ile yola çıkıldı. Burdura dönüşte 
tren biraz gedkmişti. Vakit akşamdı. Trenin utasyonda 
durmasilc bir vaveyla yükseldi. Meğer istasyon, ıaatlerdir 
bekliyen, ana, baba ve kardeşlerle dolu imi§ .. 
Meğer Burdurda trenin yolda devrildiği ve birçok çocu

ğun yaralandığı hakkında uydurulan yalan ıehri kapı kapı 
dolaşmış. Çocuğu geziye i§tirak eden anneler ağlıyarak is
tasyona koşmuş. İstasyon direktörünün sözleri ve polisin 
ihtarı hiç birini teskin edememiş.. O büyük kalabalık treni 
derhal kucakladı. Yavrusunu bulan ana hemen bağrına ba~ 
sıyor, bazıları da sevincinden ağlıyordu. 

1 STER 1 NAN, iSTER iNANMA! 
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takyada 
müsademe 

mühim bir 
daha oldu 

Türklere ateş Jandarma tarafından _kahvede oturan 
açıldı, iki jandarma öldü, tahrikat devam ediyor 

Antakya 6 (A.A.) - Anadolu ajan- mamış olmasından acı acı şikayet edi-
lmın hususi muhabiri bildiriyor: yorlar. 

Dün gece Antakyanın Dörtayak m' Arab gazetelerinin tahrikatı 
hallcsinde bir kahvede bulunan Türk - Antakya 6 (A.A.) - Anadolu ajan-
lere karşı jandarma tarafından ateş a- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
çılması üzerine, mühim bir müsademe Arab gazeteleri tahrikatlanna de -
daha vuku bulmuştur. Bu çarpışmada vam ediyorlar. Bu meyanda Antakya-
iki jandarma ölmüştür. da çıkan cElurube• gazetesinde cNe -

Carihle serbest dolaşıyor cib Alevi milletine• başlığı altında ve 
. r . cSancak Arab teşkilatı fili komisyonu» 
lskenderun 6 - Anadolu a3ansınm imzasile neşredilen beyannamede Türk 

hususi muhabiri bildiriyor: }ere şiddetle hücum edildikten sonra 
İskenderun ve Kırıkhan kazalannda cEy Alevi, Türkleri ez, Kur'anıkerim 

tescıl muamelesi devam ediyor. de böyle buyuruyor, aranızda fitne ol-
Türk gazeteleri, Türk yazılmak il - mamak iç.in onları öldürün, çünkü fit

teyen Eti Türklere karşı tehdid ve taz- ne katilden daha fenadır.• deniliyor ve 
yik hareketlerinin devamından, çar - Eti Türkleri açık.tan açığa katle teşvik 
şamba günü İskenderunda Türklere te- ediyor. 
cavüz ederek beş Türkü yaralıyan us - İskenderunda çtltan cEllivç• gazete
becilerin, hala şehirde ve hükWnet da- si de cHiyanetin cez:ası• başlığı altın -
i.releri koridorlarında serbestce dolaş - daki yazısında, cTürk diyen Alevilerin 
ınalarından, jandarma ve polis kuman- son hadiselerde nasıl dövüldükleri, ya
danının müteamzlar aleyhine takibat- ralandıklan, tecziye edildikleri dlğer 
ta bulunacağı hakkındaki sözünü tut- Eti Türklerine ibret olmalıdır• diyor. 

Japonyanm Çinde müşkülata maruz 
kaldığı Tokyoda itiraf ediliyor 

Londra T (Hususi) - Bugüıı Tokyoda 
bir beyanatta bulunan Japon hariciye 
nazırı Hirota, Çin muhasematı yüzünden 
Japonyanın bazı müşkülata düçar oldu
ğunu itiraf etmiş, fakat Japonyanın §im
diki Çin hükumetini muhakkak surette 
devireceğini söylemiştir. 

Yan komünist bir ıdare 
Pekin 7 (A.A.) - Pekin Tay.mis gaze

tesi, Pekin - l:Iankov ve Tiençin - Pukov 
demiryolları arasındaki mıntakada yan 
komünist bir idarenin teşekkül et.miı bu
lunduğunu yazmaktadır. 

Şimali Çinde Japon kuvvetleri tarafm
dan başlıca münakale yollarının işgal e
dilmiş bulunduğu mıntakada takriben 
on beş bin Çinli komünist asker ve yirmi 
bin de gayri muntazam Çin gönüllüleri 
harekette bulunmaktadır. Pekin civarın-

da tahaşşüd etmiş ola Japon aleyhtan 
kuvvetler de on ilci bin kişi tahmin edil
mektedir. 

Buradaki kuvvetlerin kırk bine çıka
nldığı ve binaenaleyh Çinlilerin Pekine 
karşı bir taarruzda bulunabilecekleri ha
berleri tekzib edilmektedir. 

Çincle şiddetli muharebeler 

Hankov '1 (A.A.) - Röyter muhabiri
nin bildirdiğine göre, Şantung'un cenu
bunda muharebe, Tançeng mıntakac;ıoda 
devam etmektedir. Gerek Çinliler, gerek 
Japonlar, bu mıntakaya asker sevketmek
te ve tahşidat yapmaktadır. 
Taierşvang cebhesinde halen nisbi bir 

sükfuı vardır. Burada ilk Çin ve Japon 
hatlan arasındaki yüz metrelik mesafe, 
baştanbaşa ölü ile doludur. 

Ziraat Vekaletinde değişiklik 

Antakya 6 - Anadolu ajansının husu
si muhabiri bildiriyor: Faik Türkmen ta
rafından bu sabah Ampir sinemasında, 
Türk dili inluHibı hakkında verilmesi mu
karrer ve hükümetten izinli konferanc;, 
sinema civarında zabıta kuvvetleri ika
mesi suretile yasak edilmiştir. 

Hataya kamyonlarla Suriyeli ve 
Lübnanlı gönderildi 

Antakya 5 -Anadolu ajansının husu
si muhabiri bildiriyor: Yeni Gün gazete
si fransızca neşrettiği dördüncü sayfasın
da, Halebde mukim Suriyeli ve Lübnan
lıların kamyonlarla Hataya gönderılf'rek 
nüfusa kdydetttrildiklcrini ve Qttihadı 
Vatani cemiyetine dahil yabancılara da 
hem Antakya hem İskenderun dairelerın
den nüfus kağıdı verildiğini ve bu cemi
yetin köylere silahlı adamlar göndere
rek tedhiş hareketleri yaptıklarını itiraz 
götürmez vesikalarla ispat edecek vazi
yette olduğunu yazmakta ve buna ehe-m
miyetle komisyon reisinin nazarı çekil
mektedir. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi yarın toplanıyor 

Halifaks Paris yolu ile 
Cenevreye gitti 

Londra 7 (Hususi) - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks, pazartesi günü Cenevre
dc açılacak olan Milletler Cemiyeti kon
seyinin toplantısına iştirak etmek üzere, 
bugün hareket etmiştir. 

Bu gece Pariste knlacak olan Lord Ha
lifaks, yarın Fransız hariciye nazırı Bone 
ile birlikte yoluna devam edecektir. 

Konseyde görüşülecek olan başlıca me
seleler şunlardır: Habeşistanın İtalyaya 
ilhakı, İspanyadaki gönüllüler, Uzakşark 
harbi ve İsviçrenin bitaraflığı meseleleri. 

ispanyada hükumet 
kuvvetleri dayanıyorlar 

·Vaktinde cevab alamamış iş sahibleri ve devam işlerile 
meşgul olmak Üzere bir servis kuruldu 

Londra 7 (Hususi) - İspanyadaki 
harb cephelerinde yeni bir değişiklik 
yoktur. Frankocular, Akdeniz sahilin -
de ilerlediklerini bildiriyorlarsa da, hü 
kfunctçilcrin mukavemetine maruz kal 
dıkları anlaşılmaktadır. 

Romada neşredilen bir tebliğe göı e 
Mart 9 ile Nisan 1 O arasında İspanya -
da ölen İtalyan asker ve gönüllülerin 
sayısı üç bini bulmuştur. 

Ankara 1 (Hususi) - Ziraat Veki - Ayni Vekfilette bir de müracaat o-
letinde muamelat müfettişliği ünvani - d8Sl tesis edilmiştir. Bu odanın tek me 
le bir servis kurulmuş ve Vekllet mü- m\1.nl vardır. 
fettişlerinden Nuri bu vazifeye memur Vekilet emrine alınanlar 
edilmiştir. Muamelat müfettişi vaktin- Ank 7 (H usi) _Çoruh orman 
d b 1 · ah"bl · de ara us e ceva a amamış ış s ı en ve - M" d"' .. N edelin, Zingal orman ko-
vanı işleri gibi hususlarla makamca u uru ecm .. . 
Verilmi· · ı:.ı.· tl ı gul ol miser muavini Rıfat, muhendıs Baha 

ş genış sa wııye er e meş -
?naktadır. VekAlet emrine alınmışlardır. 

Elektrik Şirketile 
müzakereler 

Eski Romanya 
Başvekili öldü 

İngiliz kaptanlanmn bir teşebbüsü 
Londra 7 - Halihazırda Barse~onda 

bulunan Stanbrook, Mailsea, Has ve 
Clintonia isimlerindeki dört İngiliz ge
misinin kaptanlan Loyd Corca bir tel
gra.f çekerek 4 mayısda Avam Karn:ı -
rasında beyanatta bulunarak Barselon
daki hava bombardımanlarının İn~iliz 
gemilerine tevcih edilmemiş olduğunu 
iddia eden Butler'in bu sözlerini protes
to etmişlerdir. Kaptanlar maruz kaldık
ları bombardımandan dolayı şikayet 

Ankara, 7 (Hususi) - İstanbul elek
trik şirketi erkanı geldi. Bugün öğleden 
e\rveı Nafıa Vekili tarafından kabul edil
diler ve ilk temaslarını yaptılar. 

Bükreı 7 - Eski başvekil OttaviaM ve İngiliz hükfunetini ciddi teşebbüs
Goga 57 yaşında olduğu halde bugün ve- lerde bulunmağa davet etmektedirler. 
fat etmiştir. --

Dem irmuha f ız la r şefi 

Rütbeyi haiz askeri 
ıahısların nakil ücretleri 

. Ankara 7 (Hususi) - Demiryollan 
ldaresi nakil ücretlerini kendileri ve -
ren orduda rütbeyi haiz askeri şahıs -
larıa erbaşlardan üçde bir bilet ilmü -
haberi aramamağa karar vermiştir. As. 
keri şahıslarla erbaşlar sivil olarak ka
~r~ara bindikleri takdirde bilet gişe -
erınden bilet alırken ve katarda me -
l'nurıar tarafından asker olduk.lanna 
dair vesika aranacaktır. 

Taymis gazetesi Alman
yada müsadere edildi 
Bedin '1 (A.A) - 6 mayıs hrihli 

Taymis gazetesi Almanyada müsadere e
dilıni~tir. Zannedildiğine göre bu gaze
tede Alman - Çekoslovak münasebetleri
ne dair haberler bulunması böyle bir ted
birin ittihaz edilmesine ve.hlle te~ka et· 
miştir. 

Alman 
istikraz-. 
Bedin 7 (A.A..) - Alınan hükdmetl ta-

Kimy a kongresi rafından geçende akdedilmesi kararlaş-
Ankara, 7 (Hususi) - Romada topla- tınlan bir milyar marklık istikraz, res

lla.cak olan üçüncü kimya kongresine mı bir membadan bildirildiğine göre bü
'l'urkiye namına talim terbiye azasından tün kaydedilenleri tatmin etmek için bir 
c\vni Refik gidecektir. milyar 600 milyona çıkarı.lm1§tır. 

Aleyhine yeni bir 
Dava açıldı 
Bükreş 7 (A.A.) - Dün akşam burada 

aşağıdaki resmi tebliğ çıkarılmıştır: 
2 inci kolordu asken müddeiumumili

ğinin araştırma, isticvab ve bulunan ev
rakın tedkiki neticesinde askeri mahke
me huzurunda eski Deınirmuhafız şefi 
Komeliu Zelea Kodreanu aleyhine, dev
letin emniyetini alAkadar eden vesikalar 
tutmak suretile vatana hiyanet cürıniyle 
bir dava açılmıştır. 

Amerikada 6 Nazi şefi 
tevkif edildi 

Nevyork 7 - Long - İsland'da Nazi 
kampının şeflerinden altı kişi tevkif e
dilmiştir. 

Antakyada sel 
tahribatı 

Evleri sular istila etti, 
iki kişi boğuldu 

Antakya 5 - Anadolu ajan&mın hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Dün bildirdiğim yağmur ve sel afeti
nin tahribatının henüz bilançosu yapıl

mamış olmakla beraber, tahminden çok 
fatladır. Dağdibi mahallesinde evleri ba
san sular, yataklara vanncıya kadar bir 
çok eşyayı sokaklara sürüklemiştir. Su
lardan müteessir olmıyan bina yok gibi
dir. Yaralananlar çoktur. Şimdiye kadar 
bir kadınla bir çocuğun öldüğü tesbit e
dilmiştir. Garajda bulunan bir otomobil 
selin önüne katılarak Asi nehrine git
miştir. 

. 
Iş ve işci bulmak 

teşkilatı 

İş dairesi müesseseler 
nezdinde bir anket açh 

Ankara, 7 (Hususi) - İş dairesi, iş ka
nunu mucibince kurulacak olan iş ve işci 
bulmak teşkilatı hakkında işci çalıştıran 
resmi, yan resmi daire ve müesseselerle 
diğer hususi müessese ve fabrikalar nez
dinde bir anket açmıştır. 

Belçikada dahili 
vaz·yet kar:ıştı 

Brüksel 7 (A.A.} - Hariciye nazırı 

Spaak, dahili vaziyet dolayısile Cenev
reye hareketini tehir etmiştir. Başvekil 

salı günü bütün kabinenin mecliste haz.ır 
bulunmasını istemiştir. Kral Leopol;l bir 
müddettenberi istirahat etmekte olduğu 
Tiroldan bugün dönmüştür. 

Faşistler yarın için vergiler aleyhinde 
büyük bir nümayiş hazırlamakta, mark
sistler d~ bu nümayişe bir mukabil nü
mayişle mukabele etmek üzere tertibat 
almaktadırlar. 

Avrupanzn endişe ile 
beklediği istikbal 

Ya7.rul: Selim Ragıp Em~ 

(L..J1 er siyasi ziyaretin bir aksülamell 

lr-11 olur. B. Hitlerin Roma ziyareti-
• 

nin de Avrupada böyle bir aksülamel 
doğurmasım tabiatile beklemek lazım -
dır. İngilterenin Almanya ile müzakere 
kapılarını açması, Fransanın İtalya ile 
olan temaslarını daha ameli bir sahaya 
intikal ettirmesi bu cümleden beklenile
bilecek neticeler olduğu gibi Almanya -
nm Çekoslovakya ve müstemlekeler me
selesini ileri sürmesile de bu reaksiyo -
ııun bambaşka bir mahiyet arzetmesi ih
timalden uzak değildir. 

B. Bitlerin İtalyaya yaptığı ziyaretin 
her şeyden evvel bir nezaket ziyareti ol
duğu şüphesizdir. Fakat bu fırsattan :is -
tif adc edilerek dünya durumunun göz -
den geçirilmesi ve bilhassa Almnnya ile 
İtalyayı alakadar eden meselelerin esas
lı bır tedkik mevzuu teşkil etmesi. böyle 
bir ziyaretten beklenilmek lazım gelen 
tabii neticelerdir. Fakat Çek meselesile 
müstemlekeler işi o kadar mudal bir da
vadır ki, işleri esasen bir Arab saçına 
dönmüş olan ihtiyar Avrupanın bu ka -
rışık meselelerin içinden nasıl sıyrılıp çı
ka bileceği hakikaten üzerinde durulacak 
bir mevzudur. Londra müzakerelerinden 
sonra İngiltere ile Fransanın Çekoslo -
vakyaya uysal davranmasını ve Südeıt 

Almanlarına en geniş ekalliyet hakkı ta
nımasını tavsiye etmelerine rağmen iki 
unsur arasında geçimsitlikle geçen uzun 
senelerin bıraktığı fena izlerin nasıl gi
derilebileceği ciddiyetle düşünülmek li
zım gelen bir şeydir. Almanlara nazaran 
düne kadar mütehakkim davranan Çek
lerin bugün zaruret karşısında uysal bir 
hale gelmeleri, bu Almanların haklı, hak
sız böbürlenmelerine scbeb olmıyacalıı: 

mıdır? Sonra eski müstemlekelerinin ia
de edilmesini istiyen Almanyanın bu ba
histe tatmin edilebilmesi kolay kolay 

Fakir veremliler için mümkün olabilecek midir? Büyük harb-
den sonra buralarda teessüs etmiş olan 

Vekaletin bir tamimi resmi, hususi sermayelerin tazmini key-

A k 7 (H "} Ak "ğ • fiyeti içinden çıkılamıyacak bir takım n ara, ususı - cı er veremı- • ~ 
- tel" h t 1 h t 1 k b 11 hukukı davalar dogurmıyacak mldır? Bü-ne mup a as a ann as ane ere a u .. . 

- d'l d"kl · "k" t edild·~· d S hh tun bu suallerın cevablarmı bulup vere-e ı me ı · en şı aye ıgın en ı ı- . _ " . . 

V k ·1 t" t f d al"kad 1 bu bilmek msşküldur. Bu sebeblcdır ki Av-ye c a e ı ara ın an a ar ara h . . 1 • - . 1 - 1- 11 
h t b . ta . -- d ilın;.,t· S hh" rupa arıcıye erını yenı yen ıaa ıye ere 

usus a ır mun gon er "°'.ır. ı ı- k d k 1 .. ·- - d ki - 1 · 
V kfil t. b t . - d k fakir 1 sev e ece o an onumuz e gun erı ne 

ye e e ı, u am.ımın e, ço o an k d b _, kl 
h 1 ğ f . t d' . hi t ·a ar sa ırsı4lı a beklesek azdır. B. ve asta ı ı etra a sıraye e ıcı ma ye -

Hitlerin Romadan Berline dönüşü, Av -
te bulunanların sanatoryoma kabul edil-
melerini bildirmektedir. rupa için yeni bir ufu.k açacak, milletler 

Ankarada diin 
Bir llalil asıldı 
Ankara, 7 (Hususi) - Yozgadın Kara

cahasan köyünden Muhacir oğullarından 
Ali oğlu Osman Akbaş hakkında verilen 
ölüm cezası Temyiz ve Meclis tarafından 
tasdik edildiğinden hüküm bu sabah saat 
3,30 da adliye sarayı karşısında Bahriye 
caddesinde infaz edilmiştir. Osman birkaç 
yıl evvel ayni köyden Mehmed oğlu Ha
lidi öldürmekten suçlu idi. 

arası münasebetlerin inkişafı için de bir 
dönüm noktası teşkil edecektir. Attyi 
sükun ile bekleyip bekliyemiyeceğimiz. 

ancak bundan sonra anlaşılacaktır. Gö -
rünüyor ld dünyanın huzuru bir kaç de._ 
Jetin eline kalmıştır ve medeniyetin i> 
tikbali, mahdud bazı kimselerlnn hüsntl 
niyetine bağlıdır. - Selim Ragıp Emeç 

Profesör Af et 
Ankara, 7 (Hususi) - Profesör Afetin 

bugünlerde İsviçreye bir tedkik seyahati 
yapacağı haber alınmıştır. 

··········--·················································································································-
Sabahtan Sabaha : 

Sporda inzibat 
Ne zamandır beynelmilel spor temaslarından içimize çöken acılan ı.-üvarU.. 

rimizin Roma muvaffakiyetleri unutturuverdi. Doğrusu genç zabitleri.ıniz p 
rumuzu kabartan haklı bir zafer kaıandılar. 

Futbol ve güreş gibi daha eski tarihlerde başladığımız sporlarda sürekli 
mağlubiyetlere uğradığınuz halde henüz sekiz on yıllık ömrü olan atlı s~ 
da bu neüceyi almamızın sırn, hikmeti nedir? 

Buna t~reddüd etmeden cevab verelim: İnzibat, disiplin. Ferdi ve cemı ıı. 
sporda sıkı bir disiplin tatbik edilmediği takdirde §ahsi maharet ve kabiliyd
lerden tam bir randıman almak imkanı yoktur. İtalyan futbolünü birkaç 111 
içinde A vnıpa şampiyonluğuna kadar yükselten Po:ao bir Fransu gazetecisi
ne muvaffakiyetm sırlannı anlatırken en başta spor inzibatuwı yeri olduJa. 
nu söylem.işti. 

Bu adam milli bir temastan evvel tala~ seçtilf oyunculan o kadar M 
bir kontrol altında bulundurur ki milli takımda yer alan bir oyuncunun hU
ta sokakta bir kadının elini sıkmasına bile müsaade etmez. 

Fransızlar da ne zamandır sahalardan mağlQb çıkmağa bnıksıyan miDI 
takımlarını yeniden yaratmak için Gaston Benac adında bir mütehassıa 

geniş salA.hiyeUer verdiler. Bu adamın koyduğu disiplin sayesinde Fransm 
milli takımı son iki yıl içinde dirili verdi. 

Ben o fikirdeyim ki sporda olduğu kadar irfan hayatında, bilhassa orta 
tedrisatta da tam bir askeri disiplin tatbikine ihtiyacımız kat'idir. Hem bedea 
terbiyesi hem fikir terbiyesi için alınacak sıkı inzibat tedbirleri birkaç YJl 
içinde müsbet neticelerini verecektir. Süvarilerimizin ferdt ve cem'i muvaf.
f akiyetlerinden sporcularımız olduğu kadar terbiyecilerimiz de ders alsınlar. 

Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Rumelihisarının içindeki 
mahalle istimlak ediliyor 
Hisarın içi park haline getirilecek, tarihi havuz 

meydana çıkarıia·cak, hisar da tamir edilecek 
Başvekalet, Rumelihisarı surlarının 

tamır edilmesini ve hisarın içinde bu
lunan evlerin istimlak edilerek yıkıl -
masını, burada güzel bir bahçe vücude 
getirilmesini belediyeden istemiştir. İs 
tanbul Belediyesi fen hey'eti tarafın -
dan bir komisyon teşkil edilmiş ve hi
sarlann tamiri, hisarlann içinde bulu
nan evlerin istimlaki ve meydanın tan 
z.imi için lazım gelen tedkikler yapıl -
mış ve bir rapor hazırlanmıştır. 

Komisyonun vermiş olduğu rapor 
muhteviyatına göre, fen hey'eti bir pro 
jc hazırlamış, Başvekfılete yollamış -
tır. Projeye göre ilk partide bu işlerin 
yapılabilmesi için yüz bin liraya lüzum 
vardır. Başvekalet belediyenin yolla -
mış olduğu projeyi tasvib ettikten ve 
tanzim işlerine Iazım olan para tedarik 
olunduktan sonra harekete geçilecek -
tir. 

Sütun başları yenilenecek, kulelerin 
içleri temizlenecek, merdivenler yeni -
den yapılacak, evler istimlak edilip yı
kılacak, metruk bulunan ve hisar inşa 
edildiği zaman yapılmış olan tarihi ha
vuz ihya edilecektir. Belediye şimdiden 
burada yeni inşaat ve tamirata izin ver 
memektedir. Tamirata ve tanzim işle -

Rumelihisan içindeki mahalle 
rine pek yakında başlanması muhte -
meldir. 

Bebek, İstinye asfalt yolu sahil~en 
Kilyosa kadar uzatılacağından Bogazı 
hem bu yölla ve hem denizden geçen
ler Rumelihisarı surlarını zevkle tema
şa edeceklerdir. 

Silivride bir köy 
bekcisini öldürdüler 

Emekli ve yedek 
sübayların yoklamaları 

Fatih Kaymakamlığından: Fatih As. Ş. Silivrinin Gelevi köyünde bir cina -
de kayıdlı emekli ve yedek sübaylarla yet olmuş, Selman isminde bir şahıs 
askeri memurların kanunu mahsus muci- köy bekçisi Fahreddini bir tabanca 

kurşunile vurup öldürmüştür. 
bince mutad olan 938 senesi yoklamasına Kazmirci çütliğinde çalışan ve 36 

SON POSTA 

Sinema ve tiyatrolar 
Belediye bazı yeni şartlar 
tesbit ediyor, mekteblerde 

de sinema gösterilecek 
On altı yaşından aşağı çocukların sine

malara sokulmaması için bir mebusumu
zun Millet Meclisinde yapmı~ olduğu tek
lü tedkik edilınektedir. Bu yaştan aşağı 
yaşta bulunan çocuklar sinemalara alın
mayınca Maarif Vekaleti oozı filmlerden 
büyük istifade gören çocukların sinemı.sız 
kalınamalarını temin için tedbir alacak-

tır. Leyli mekteblerde haftanın bazı gün
lerinde mahalli sinemalardan tedarik e
dilen makineler vasıtasile istifadeli gö
rülen filmler mekteb salonlarında tale
belere gösterilecektir. Bu imkan mevcud 
olmıyan mektebler için de seyyar sine
ma teşkilatı kurulacaktır. Seyyar sinema 
makineleri, Maaı!if Vekaletinin 1tasvib 
ettiği filınleri mekteblerde dolaştıracak
tır. 

İstanbul Belediyesi seyyar ve sabit si
nemalarla mekteblerde mevcud sinema 
tesisatı hakkında yeni hükümler hazır

lamaktadır. 

Sinemalarda makine dairesinin çıkış 

kapısı doğrudan doğruya serbest bir ye
re açılacaktır. Sayfiye yerlerinde arasıra 
ve gayri muntazam fasılalarla sinema oy
natılan yerlerde makine daireleri için is
tisnaiyet gösterilecektir. Talimatnamede 
sinemalara istiab nisbetlerine göre bazı 

değişik hükümler konmuştur. Mevcud 
sinemalarda talimatnamenin maddeleri
ne uygun olmıyan vasıfların değiştiril

mesi için verilecek mühleti şehir mecJisi 
daimi encümeni tesbit edecektir. 

Eğlence yerlerinden madud olan tiyat
ro, bar, dans yerleri için de yeni hükilrr.
ler tesbit edilmektedir. Hem sinema, hem 
tiyatro olarak kullanılan yerler hakkında 
talimatnamede sinema muamelesi yapı

lacaktır. 

Devlet Şurasından 
bir hey' et geldi 

ba~lanacaktır. Yoklama haziran nihaye- yaşlarında olan katil ile bekçi Fahre~
ünde hitam bulacaktır. Mükellefler ya din arasında henüz mallım olmıyan bır 
bizzat veya mektubla Fatih askerlik §U· mesele yüzünden kavga çıkmış, bir a -
besine müracaat etmeleri ve kayıdlarını ralık hiddetlenen Selman tabancasını Defterdarlıkla bazı ticari müessesat 

yaptırmaları ilan olunur. 

Şehir işleri: 

çekerek bekcinin üzerine ateş etmiş - arasında vergi yüzünden çıkan ihtilaf -
tir Kurşun Fahreddinin sağ memesin- !arın Şurayı Devlete aksedenleri hak -
de~ girerek arkasından çıkmış ve onu kında mahallen tedkikatta bulunmak 
derhal öldürmüştür. üzere Şurayı Devlet azalarından mü -

Vak'ayı müteakib firar eden suçlu teşekkil iki kişilik bir hey'et şehrimize 
Yangın mualukJarı ıalab ediliyor jandarmanın sıkı takibatı sayesinde iki gelmiş, defterdarlık binasında kendile -
Her semtin yangın boruları tamir edi- saat sonra yakalanmıştır. Hadise et - rine tahsis edilen hususi dairede ted -

tecek, birçok yerlerde de yenilenecektir. rafında jandanna ve müddeiumumilik kikata başlamışlardır. 
Bu sureUe yangın vukuunda itfaiye su- tahkikat yapmaktadır. 

suzluğa maruz kalmıyacak, su tedarikin- Halkevinde konferans 
de müşküllta rastlanmıyacaktır. İlk ola- Eminönü Halkevlnden: Sah günü saat 
rak Üsküdar kazası dahilindeki • yangm 07.30) da ~vlmlzln Cağaloğlundakl Merkez 

. . salonunda Unlverslte I>Oçentlerl?den Yavuz 
boruları yenılenrnekte ve tamir edilmek- Abadan tarafından <İnkılAb ve Inkılabcıl!k> 
tedir. Bilahare diğer semtlere geçilt- mevzulu bir konferans verilecektir. Davetiye 
~ektir. yoktur. Herkes gelebll!r. 

Tütün ekimi tahdid edilecek 

Müteferrik: 

F ranıız anıikl opedisindo bir 
doktorumuzun adı 

Fransada uzun yıllardanberi neşredil
mekte olan Encyclopedie medic:ıl et 
chirurgicale'in İstanbula gelen son tas
hihli nüshasında csedef hastalığh ndan 
bahsedilirken, bu hususta doktorlarımız
dan Nuri Osman Erenin İstanbulda mün
teşir Poliklinik mecmuasında çıkmı~ ya

zırlarına müracaatın tavsiye edildiğini gör 
dük, bu tavsiye mühim bir meslek · an-

Mayıs 8 

ec · diyeye sancak verme 
tö en· n e · n ı al 

Mecidiye gemisine alay sancağı verme simlerde Mecidiye süvarisi yarbay Niza· 
töreni tafsilatını dünkü nüshamızda yaz- meddin Akerman sancağı Amiral Şükrü 
mıştık. Bugün de kahraman bahriyelile- Okandan teslim alırken ve sancak verme 
rimize şanlı sancağı.mızın teslimi töreni- töreninden sonra yapılan geçid resmi gö-
ni gösteren resimleri neşrediyoruz. Re- rülmektedir. 

Deniz işleri: 
Mudanya yolu iki buçuk aaate 

indirildi 
Denizbank, Deniz Yolları idaresinin 

Mudanya hattı yaz tarifesini tanzim et
miştir. Bu tarifenin bariz noktaları şun
lardır: 

Yeni tarife ile İstanbul - Mudanya hat
tı 2 saat 35 dakikaya indirilmiştir. Bu ta
rife yeni yaptırılan (Trak) vapurunun 
sür'ati üzerinden hesab edilmiştir. Bu 
hatta Trak vapuru saatte 16 mil sür'atle 
işliyecektir. Binaenaleyh tarifenin tatbi
Jd Trak vapurunun sefere başladığ: ta
rihten itibaren muteber olacaktır. Bu ta
ı·ihin de 22 mayıs olması tahmin edilmek
tedir. 

Hergün Mudanyadan İstanbula, fstan
buldan Mudanyaya vapur işliyecektir. 

Cumartesi günleri öğleden sonra saat 
l4 de İstanbuldan ve saat 15 de Mudan
yadan mütekabil postalar hıtreket edt>
cektir. 

Pazar günleri sabah saat 8,30 da İstan
buldan tenezzüh seferi yapılacaktır. Bu
nunla Mudanyaya gidenler Mudanya ve 
Bursada gezdikten sonra ayni gün Mu
danyadan 19 da kalkan vapurla 21,50 de 
İstanbula varacaklardır. Bu tenezzüh va
puru ile gidenler İstanbula dönüşte Ada
lar ve Boğaziçine kalkan vapurlara yeti
~eceklerdir. Ayni zamanda Sirkecidl.?n ve 
Haydarpaşadan kalkan banliyö trenleri
ne yetişerek evlerine gidebileceklerdir. 
Bu şekilde Adalar, Boğaziçi ve banliyö 
tarifelerile mutabakat hasıl olmuştur. 

Ayni zamanda Gemlik ve Mudanyadan 
pazar sabahları kalkacak vapur İstanbula 
gelen yolcuları getirecek, bunlar d'l İs
tanbulda gezdikten sonra akşam 22,20 de 
kalkacak vapurla Mudanya ve Gemliğe 
gidebileceklerdir. 

KEL OGLAN 

Dünya muharrirlerinden tercllıneler 

serisi numara: 24 
V. Katayev 

Y. ZOZULA L. LENÇ 

Hikayeleri RUS 
Ruscadttn çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fh 50 kr. 

Remzi kitabevi 

~---------------~ 
ERTUÖRUL BADi TEK 

Bu gece 
• LÜLEBURGAZ fJ 

Halkevinde büyük 
mosamere. Heyet bir 
kııç gnne kadar ts
tanbula dOnecektir. 

Şehzadebaşı crFERAH.o Sinemada 
Bugün matinelerden itibaren dünyanın 
en heyecanlı iki büyüle fllml ve bir ko· 
medisi: 
İ - Doktor Şandu - S. O. S. - İmdad 

(Bella Luguşi) büyük heyecan Te dehşet 
filmi. 

Z - İstiklal Fedaileri. (BüyÜk har 
filmi). 

3 - Keylfii rüya. (Büyük kome~ 

BALK OPERETi 
--...-~:T:r.T:ll"a Pazartesi : Kadıköy 

SOreyyada, Salı : 
Pangaltı Kurtuluş, 

Çarşamba : Beşik· 

taş Suad park 
Perşembe : Bakır-

inhisar idaresi fazla istihsalin memleket iktı~adiyatı 
.çin zararlı olduğunu müstahsile anlatacak ve köylüye 

başka mahsulleıin tohumlarını bedava verecek 
siklopedisi tarafından bir doktorumuzun DnlerİD ve Devrimlerin destanı 

'J7 tayfa - 10 kuruş. Yauın: Dr. Ziya Kaya 

köy Miltiyadi 
sinemalarında 

yeni operet 

Kadınlardan Bıktım 

. Bu yıl memleketimizin muhtelif mm müştür. Tütün ekim mıntakaları ya -
takalarında fazlaca tütün ekme hazır - kında yeniden tahdid olunacaktır. Bu 
lıkları yapılmışbr. Ayrıca yeniden bir suretle muayyen mıntakalardan haric 
çok kimseler tütün ekmek için teşeb - yerlerde tütün ziraatine kat'iyen mü -
büslerde bulunmuş ve bu hal inhisarlar saade olunmıyacaktır. 
idaresinin nazarı dikkatini celbetmiş - Ancak işsiz kalacak olan bu tUtün 

tir. ekicilerine meccanen yeni ve ba~ka 
İnhisarıa: ~mum Müd.ürlüğü, her cins ziraat mahsulleri tohumları dağı -

sene arlan tutun rekolteslnın daha faz- tılacak ve bu kabil ekimler himaye 0 -

la genişlemesine mani olunmak üzere lunacaktır. 
müstahsilin aydınlatı1masını ve fazla T"t" .. 1 8 . ıı-· tüt" t k ı 
t .. .. . t .. .. il . . d" u uncu er ır gı un mm n a arın-
utun zerıya ının onune geç mesını u d b 

1 
k _ . a şu e er açaca 

şunmektedır. Ayrıca geçen yıllarda 
memlekette tütünün çok yetiştirilme - Şehrimizde kurulan Türkiye tütün
si dolayısilc mahsulün kfunilen satıla - cüler birliği yeni bir faaliyet programı 
madığı görülmüştür. Buna rağmen ye- hazırlamıştır. Birlik, memleketimizde 
,ıni mahsul yılı için çokça tütün ek- tütün ticaretini milli Sktısadiyatım121n 

mek hazırlıklan yapılmaktadır. Müs - icablanna uyduracak bir takım tedbir
tahsilin aleyhinde olan bu hal için ted ler alacaktır. Tütüncüler Birliği, belli 
birler alınarak, tütünün çokluğundan başlı istihsal merkezlerinde şubeler a -
ziyade iyi yetiştirilmesinin daha mu - çacaktır. Bu mıntakalarda bulunan til -
vafık olacağını ve hesabsız ölçüsüz dik- tün tüccarları birlikle temasa girmiş -
menin memleket iktisadiyatına hiç de lerdir. İz.mir, Samsun, Bursa gibi mın -
uygun olmadığının bütün tütün yetiş - takalarda birliğin şubelerini açmak i -
tiricilere anlatılması muvafık görül - çin kanuni teşebbüsler yapılmıştır. 

ilmine karşı yapılmış mühim bir takdirin Remzi Kitabevi _ İstanbul 
ifadesidir. Şimdi Haydarpaşa hastanesi- ~;;;;;~==========~~==-==============r:::t"'-? 
nin cildiye mütehassıslığını üa etmek 
te olan doktorumuzu tebrik ederiz. 

Bu ay gelecek aeyyahlar 
16 mayısta Oğzen, 20 mayısta General 

Fon Ştroyben, 21 mayısta Alınan br ndı
ralı Milvoki ve İstrasmer vapurlarile 3 
bin kadar &eyyah gelecektir. Seyy!lhlar 
şehrimizde birer gün kalacaklardır. 

Orman talebesi Eıkiıehire gittiler 

Bugün MELEK 
1 - TMEO LINGEN - HEINZ 
RUHMAN - HAN& MOSER 
taratından revkal4de bir surette 

yaraWnn 

GÜNÜNADAMI 
BUyQk aşk ve kahkaha filmi 

Seans: 11 (tenzUAtlı) 2.S0-6-9.30 

IJAveten Ba~vekil CelAJ Bayar'ın 

Sinemasında 
2 büyük 

film birden 

2 -HERKESiN KADINI 
(TAMAHA) 

VICTOR FRANC!N 
ve 

VIRA KOREN'in 
En bUyük filmi 

Seans 1 - 4,30 - 8 de 

Atina seyahati bütün teferraütife. 

Orman Fakültesi talebelerinden 31 ki
filik bir grup başlarında Profesör Mayer 
Veygel ve Profesör Tevfik Ali Çınar ol-

duğu h~de diln saooh Esk~~~e ~~i~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerdir. Talebeler Eskişehir ve civarında-
ki ormanlarda iki hafta kadar ted~jkat 

yapacaklardır. 

Üçüncü umumi mlifettiı ıehrimizde 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer 

dün sabah Ankaradım §ehrimize gelmiş
tir. 

Uzun müddettenberl mezun bulunan 
Tahsin Uı:er bugünlerde Trabzona gide
cektir. 

Yarın akşam SAKA YA Sinemasrnda 
Ebedi ve büyUk bir mevzu ... BüyOk ve içtimai mesele ... 
&INCLAIR LEWl&'ln romanından iktibas edllen ve 

MARY ASTOR - RUTH CHATTERTON ve WAL TER HUSTON 
tarafından yaratılan Fransızca sözlü 

KIRKLIK KADIN 
~----. filmi başlıyor. Cidden görülmeğe şayan bir film 

·ı 



SOS POSTA 

Bir aile faciası Yurd mekteblerinde müsamereler Balaban nahiyesinde atlı 
pora ehemmiyet veriliyor Bir kaynana dama~ını, bir Manyasın Kızılköyünde, şehir mekteblerjnde hile 

kadın kocasını ve hır genç görülemiyecek kadar rüzel bir müsamere verildi 
eniştesini öldürdüler 

Balaban nahiyesı ve nahiye müdünl Adil Güneı 

(Husu i) - Malatyanın Daren- damarlarına tesadüf edilmekte lse de he
}' bağlı bir nahiyesi olan Balaban 50 nüz araştırma yapılmamıştır. 
~ trelık bir sahaya yayılmış ve sarı Nahiye müdürü Adil Güne§ gece gün-

dağlarile çevrelenmiş güzel ve §i- düz köylünün işile uğraşarak birçok ba
bır yerdir. Köyleıileı beraber 6000 şarılar meydana getirmektedir. Bütün 

2 
u olan nahiyenin merkezdeki nüfu- köy yolları yapılmış ve köyler birbirine 

40o dür. Burada Eti ve Hitit eserleri- ve nahiyeye bağlanmıştır. 
~ık sık rastlanır. Nahiyenin etrafından Burada atlı spor faaliyeti çok ileridc-
nıp giden Tohma suyu tabii güzellik- dir. Bunun daha verimli olması için bü-

t k. bır kat daha artırmaktadır. Nahıye tün Azanın birer at alması ve bunların 
O.Yler tamamen ağaçlıktır. Çok zeki toplı bir halde bir tavlada beslenip ba
haikın okumaya karşı büyük bir a- kılması kararlaştınlmıştır. Çevredeki ilk 

okullarda okuyan yoksul çocuklara sıcak 1 vardır. Nahiye merkezinde beı öğle yemeği ve ders levazımı hazırlıyan 
haneu ve Aşağısetrek köyünde de üç himaye heyetleri büyük bir faaliyetle 

lQı birer okul vardır. Bu köyde kömür çalışmaktadırlar. 

Boluda yeni bir hastanenin temeli ıt~lldı 

~l 
~<Hususi) - Vali Salim Gündo-ı bulunanlara, çay, bisküvi, pasta ikram et-

lunun imarı hususunda çizdiği miştir. 
~tııı adım adım takib etmektedıı •00

··:···-·· -··········--············--···········:···:···· 

ti de Yeni bir hastanenin temellıu Bıgada muhtarlar kursu bıtll 
ı ~u ellerile atmıştır. Bolunun ihtiya- Biga (Hususi) - Köy muhtar ve U -
~ 11at§ılayan şimdiki hastaneden baş- tibleri kursu bitmiştir. Kursun devamı 

t Yataklı yeni bir hastaneye başlan- müddetince muhtar ve köy katiblerine 
~ 'fiu hastane sağlık şartlarının bü- ziraat memuru Bekir, baytar Resul, avu
blarını içinde toplıyan asrt bir kat Ali Niyazi, maliye tahsil memuru 

l~l'rıe~ olacakt.~r. . . .. .. İsmail, doktor Muammer, nüfus memuru 
it-. atına torenınde sıhhıye mudu- İsmail tarafından ekim işleri, hayvan ba
clt tane sertabibi ve vali bu cserjn kını ve sağlığı, adli vaı.ifeler, vergiler, 
al) taı>acağı hizmetleri tebarüz etti- ve sağlık işleri hakkında bir çok faydalı 
~~:~\rler vermişlerdir. Bundan son- bilgiler öğretilmiştir'. Kurslardan iyi ne

nlar kesilmiş, müteahhid hazır ticeler alınmıştır. 

Sındırgı (Hususi) - Kızılcık çiftliği 

köyünden Ahmed oğlu Mehmed, annesi 
Ayşe, ve kız kardeşi Emine ile Eminenin 
k9cası Şakir oğlu İsmail arasında geçim
sizlik yüzünden bir kavga çıkmış, ana, 
kız ve oğul üçii birden damadlan İsmaili 
kürekle başına \'Urmak suretile öldür
müşlerdir. Her üçü de yakalanmışlardır. 

Edirnede sıtma 
mücadele faaliyeti 

Edirne (Hususi) - Trakyadaki sıtma 
mücadele teşkilatının faaliyeti hakkında 
bir istatistik hazırlanmıştır. 

Bu istatistiğe göre 937 senesi içinde 173 
köy ve 10 kazada 177.744 kişi muayene 
edilmiş, bunlardan 54.888 kişinin sıtmalı 
olduğu görülerek tedavi altına alınmış
tır. Bir sene zarfında da 21.002 metre u
zunluğunda kanal, 6545 metre tiilünde 
ark açılmış, 55.035 metre uzunluğunda 

dereler temizlenmıştir. Bundan başka, 
sıtma mücadele teşkilatı tarafından 

muhtelif yerlerde dört köprü, dört bend 
yaptırılmış, 4.580.880 metre murabbaı 

bataklık kurutulmuştur. 

lncesuda zelzeleden çatlaklar 
hasıl oldu 

İncesu (Hususi) - Kırşehir ve hava
lisini tahrib eden zelzele kazamızda da 
kuvvetle hissedilmiştir. Asarı atikadan 
olan Kara Mustafa Kurşunlu camilnin 
minaresi harab olmuştur. -
Kazanın civarında yer yer toprak çat

lakları hasıl olmuştur. Kazamızda Kırşe

hir felaketzedelerine yardım için faali
yete geçilmiştir. 

Bu faaliyetin başında C. H. Partisi baş
kanı Sami bulunmaktadır. Halkı toph
yarak bir söylev vermi~ ve kazazede kar
deşlerimize yardıma çağırmıştır. 

Köylu parasile ziyafet veren bir 
muhtar mahkemeye verildi 
Sındırgı CHusuat> - Bundan bir buçuk 

yıl evvel Yenlköy muhtarının köylüden pa -
ra toplıyarak arazi tahrir komisyonu lznıa
rına ziyafet verdlllnt haber alan mtlddelu -
mumlllk mumalleyhl mahkemeye vermıı ve 
setaen beı şahldden 71 tanesi dlnlenmtşttr. 

Zafranboluda müessif bir hAdise 
Zafranbolu (Hususi) - 27 nisan ge

cesi Halkevi gösteril salonunda verilen 
çocuk müsameresinde yer meselesinden 
dolayı maarif memuru ile malmüdürü a
rasında çıkan bir münakaşa neticesinde 
malmüdürü Sadık tahkire uğradığını ile
ri sürerek maarif memuru Necmiyi mah
kemeye vermiştir. Mahkemede kayma
kam, müddeiumumi, parti başkanı ve 
doktorlar şahid olarak dinlenmişlerdir. 
Mahkeme talik edilmiştir. 

Termede bir Halkavi açllacak 
Terme (Hususi) - Kazamızda da bir 

Halkevi açılacağı sebebile G,.nçJerbirliği 
faaliyetini tatil etmiştir. 

Spor heveskarı olan gençler uzun 
müddet atıl kalmadan Halkevinin açıla
rak ona bağlı bir teşekkül halinde hemen 
çalıf!Dağı candan arzu etmektedirler. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

.. . şimdi de yıldızlardan 

Dolorea del Rio . 

..-"( --

. . . geçen senelerin kadını 

gittikçe &(lzelleıtirdiğlnl ıöy
lemi§ .. 

-Q 

Hasan Bey ~ Doğrudur, 
görmüyor musun kadınlarm 

tuvalet masraftan her~n ar
tıyor. 

Manyasa bağlı Kızılköyde, gayet gilzel bir müsamere verilmiştir. Minimini köy 
yavrularının tertib ettikleri bu müsamereler o kadar güzel olmuştur ki İstanbul 
mekteblerinde bile müsamerelerde bu kadar muvaffak olunamadığını iddia etmek 
mümkündür. Öğretmenlerinin yardımJle hazırlanan küçüklerin yurdun bu kö~c
sinde yarattıkları canlılık halk arasında derin bir alaka uyandırmıştır. Yukarıda 
neırettiğiınll resimler bu minimini, fakat ~ok zeki köy çocuklarının büyüklen 
bile örnek olabilecek bir titizlikle tanzt m ettikleri sahnelerini, figüre ettıklerl 

köy danslarını, İstiklll Vt Kınlan Omid piyesİerinl temsil edişlerini eöstermek
tedir. 

. 
~dapazarında Fatma Hanım mektebi talebeleri de muvaffakiyetll bir müsame

re verdiler. Bu resimde müsamere veren talebeleri görüyorsunuz. 

LUıeburga20aıti ilk okul ıaıebeleri de Balkevi salonunda otr 
mlşlerdir. Salon hıncahınç dolınUf, m!nlmlniler pek çok alkış 
Reslmde danseden küçük kızlar aGrillmektedir. 

musamere ver
topl•mıflardır. 

Ürgüpteki llk okul talebeleri de bahar günlerini güzel havalardan istifade et
mek suretile geçirmektedirler. Resimde başlarındaki bahar başlıkları ve ellerin
deki şanlı bayraklarile Ürgüp sokaklarında dolaşan talebelerden bir grupu görü
yoruz. 
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e Sayfa 

Hidiıeler Kartısında 

V apur gişesine solruldunuz, bileti
nizi alacaksınız. Arkanızdan ge-

lenler var. Söylenilenleri duyuyorsunuz~ 
... Rica ederim! 
•. . İstirham ederim! 
... Allah aşkına! 
... Lillıih aşkına! 
•.. Kulunuz, köleniz olayım! 
•.. Ayağınızın altını öpeyim! 
- Bu müz'iç dilenciler de nereden 

peydahlandı? 

Deyip, başınızı çeviriyorsunuz.. Ve 5a
şırıyorsunuz. Arkanızda duranlar clilen -
ciye benzemiyorlar. Sizin gıbi, beliti siz
den daha temiz giyinmiş insanlar .. 

- Müsaade edin biletinizi ben alacağım. 
- Müsaade edin ben alacağım. 

Sokuluyorsunuz , görüyorsunuz.. 
kişi en öne geçmişler.. Biri: 

- Siz buyurun! 
Diyor, öteki: 
- Rica ederim siz buyurun! 
Diyor, ne o iniyor, ne öteki.. Ne de ar

kada bekliyenlerc binmek sırası geliyor. 

* İki kişi görüyorsunuz, biri ötekine: 
- Çat! 
Bir tokat af:ıyor, öteki: 

- Çat, çat! 
Tokadı yüzde yüz faizile iade edıyor. 

Etrafta toplananlara soruyorsunuz: 
- Ne oldu, neye dövüşüyorlar? 
Cevab veriyorlar: 

SON POSTA 

Mısır, ikinciteşrin ayı 
içinde bir veliahda 

sahih olacak 1 ,, ' lnsanm bir kere adı çıkmasın ! , , 
Bir sabıkalı hakime böyle söyledi ve şunları ilave etti: 
"Bir yerde faili meçhul bir vak'a oldu mu, arayıp 
sormaya lüzum görmeden hemen beni yakalıyorlar 

ve ilk önce karakolu ben boyluyorum,, 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza haki
mi Reşid, dün karışık bir dolandırıcı -
lık hadisesini tedkik etmiştir. 

Beyazıdda oturan Diyarbakırlı As -
lan isminde biri polise müracaat ede -

bir iş oldu mu, peşin ben giderim l;ll ' 
rakola. 

Soııguyu müteakib suçlu şimdı 
ikametgfilıa raptedildi, kararını öğrC · 
nen Vehbi: 

1 
Kraliçe Fe-ride rek: 

İngiliz gazeteleri Mısır kraliçesi Feri- - Sabahleyin saat 7,5 sulannda Top 

- Ben bilirim zaten. Mahkerneıl' 
hak tecelli eder, diyerek salondan çı1' 

Anlıyorsunuz .. Bütün bu yalvarmala - _ Daha biraz evvel birbirlerile tanış-

denin, gelecek ikincite§Tinde ana olaca- kapı ile Unkapanı arasında bir yangın 
ğını haber vermektedirler. Bilindiği gibi, Y.erinden geçiyordum. Yolumu kaybet
kraliçe Feride, geçen ikincikanunda Mı- tım. 

Hırsızhğı yapmışlar, suçlarını 
yükleyecek adamı da bulmuşla 

rın, ayak öpmelerin sebebi birbirlerine mışlardı. sır kralı Majeste Faruk ile evlenmişti. Bu sırada karşıma çıkan bir adam - Süleymaniyede bir ahırın kap s 
bir vapur bıleti ikram etmek içinmiş. 

* Tramvay duruyor.. Durak yerindeki 
kalabalık harekete geliyor. Basamağa 

doğru hücum var. Fakat ne oluyor? Hiç 
kimse tramvaya girmiyor, tramvay ha -
reket etmiyor. 

Merak ediyorsunuz: 
- Acaba bir şey mi oldu? 
- Tramvayda bir .sakatlık mı var?. 
- Kondüktör kapıyı kapamış a çmıyor 

mu? 

- Bilet parası yüzünden sahanlıkta bır 
yumruklaşma mı oluyor da hiç kimse 
cesaret edip giremiyor? 

Mesele anlaşılıyor; biraz 
tıklan zaman biri, ötekine: 

- Müşerref oldum. 
Demişti. Ötekisi: 

evvel tanış-

- O feref bendenize aid, diye 5erefi 
kabullenmişti. 

- Yok ne münasebet bana aid. 
- H'ayır bana afd. 
- Eh artık fazla geliyorsun .. 
Ve nihayet iş tokada, silleye kadar yü

rümüş, gitmişti. 

Nezaket iyi bir şey, kabalık fena! Fa
kat fazla nezaket kabalıktan Jyi olmasa 1 
gerek! 

1smet Hulüsi 

Meşhur komik Lorel 
Bir daha evlendi 

dan yol sordum. Beni bilmediğim bir kırarak, içeri girip 1 1 tane koyun ~ 
sokağa soktu. Biraz yürüdü~ arkamız- lan Yahya, Etem ve çalınan koyun;ll 
dan zayıf, mavi gözlü, solgun benizli satan yüzü kesik Kfunil isminde üç s 
bir adam geldi: lu, yakalanarak tldliyeye verilmislel'' 

- _Paramı kaybettim, üstünüzü ara- dir. Tevkif edilen suçluların muha:ı.e 
yacagun, dedL Üstümüzü aradı. Kağı - mesine Asliye 3 üncü ceza mahke:ıne 
da sa:ı;ılı paralarım vardı. Bunları al - sinde dün başlanmıştır. Bunlardan Y 
dı, baktı, tekrar f ade etti ve gitti. Bi - ya !hadiseyi merdce itiraf etmiş ve dt" 
raz sonra anladım ki, soyulmuşum, de- miştir ki: 
miştir. - Bu işi, Kamille, ben birlikte )'8 

Zabıta tahkikat neticesinde suçlu - tık. Kamil bana koyunları çald k 
nun sabıkalılardan Süleyman oğlu Veh sonra 1 O lira verdi. Etem için: . 
bi olduğunu tesbit etmiş ve yakalıya - - O, sabıkalıdır. Bu işi onun üzer 
rak adliyeye vermiştir. atarız, dedi. 

Sultanahmed 1 Jnci sulh ceza ha • Duruşma şahidlerin celbi için bac~ 
kimi, maznuna sordu: bir güne bırakılmıştır. Suçlulardan r 

- Kaç sabıkan var?. mil gayrimevkuftur. 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ Meşhur komiklerden Lorel, üçüncü 
kansı ile nihayet evlenebilmiştir. Eski 

- Eh, yattıkıarunız dört, beş kadar. MahkOm olan hırsızlar 
- Yatrnadık1ann? 

kanlarının türlü türlü oyunlarına maruz - Sorar mısınız?. Beş yüzden fazla. 
kalan, bu yüzden hastanelere kadar dü- Her gün yakalayıp götürüyorlar. 

Asliye 4 üncü ceza mahkemes:l1 
iki sirkat davası neticelendirilmiştiı'· 

Bak1rköy civarında birkaç kO) 
den müteaddid sirkatler yapan Kel Jt 
san, yapılan duruşması sonunda sıl 
sabit görülerek, 2 sene 11 ay müddet 

Amerika ne kadar tutun içiyor 
· Bir müddetten
beri Amerlkada si-
gara sarfiyatı baş 

döndürecek kadar 
artmıştır. 1930 yı

lında bUtün Ame-

Burnundan şarab akan kral 
Fransa kralı on 

dördüncü Lui ıa

rab veya su içmek 
istediği zaman, bu 

şen Lore1, yeni kansile, mes'ud bir hayat M~~un Vehbi ?arib bir adamdı. 
süreceğini, kendisini çok sevdiğini gazc- Ken~ısıne isnat e_dılen. suçu kabul et-
tecilere söylemiştir. medı ve ~nlan soyledı: 

Resim düğünü göstermektedir. - Benim bu işden malfımatırn bile 
yok. Ben dükkan işletiyorum. Oraday-

şarab ve suyun C' l k 
mühim bir kısnıı r az a patates e tiği için 
bir çeşme gibi bur- ceza gören çiftçi 
nundan akardL İngiliz çift çilerinden b ir.i, kendisine 
Bunun sebebi, kra verilen müsaadeden fazla patates ek -
1ın dişini çıkaran ti - · · · d" ·· b 5 · 
d

. . . . gı ıçın, onum aşına Ingiliz lira -
ışçısının, o zaman, dişle beraber kralın · . . . .. 

dım. Siz bugün adliyemizin en dirayet
li bir hakimisiniz. Hakikati ayırd eder
siniz. Bu işlere sebeb bir eski cahillik
tir. Zaten yaşamak mı bu. Bir yerde 

Poliste: 

le hapse mahkum edilmiştir. 
Beyoğlunda İsviçre klübünün bOd 

munda çalışırken ardiyeye anahtnr ı; 
durarak, 1 5 şişe şampanya çalan Nı~' 
la ismindeki Ruc; da b ir sene, 2 ay t1l 
detle hapse mahklım edilmiştir.~ 

Toplantılar: 

bir kısım çene kemı~ın· d b b k smdan tam 360 Ingılız lırası ceza ode-
6 1 e era er ~ ;.,+; M.. d · lk" b ~1 · B - l H lk • d k f sıı' milyarı bulmuştur. parrnı§ olmasıdır. m"':i ... r. usaa eyı veren makam, dev - ı yangın aı angıcı eyog u a evın e on er 

Şu hale göre, eeçen sene Amerikada ya- Dişçilik, 0 vakitler, böyle parlak bir let~ erzak politikasını göz önünde tut- Ciballde Zeyrek cadd~nde Yorgtye ald Beyo~u Halkevlnden: 10/Mayıs/938 ~ 

rikada 120 milyon 
&igara yapılıyordu. 
1936 da, bu mikdar 
153 milyara yük
selmiştir. 1937 de 
ise bu rakam 163 

pılan sigaralar, adam başına (1250) dfr. devir yaşıyordu. tugunu ve bu politika aleyhine herhan- tahln fabrikası lle Kadıtoyünde Nemllzade saat 18.30 da Evimizin Tepcbaşındaki ?o!~ 
• gi bir hareketin zararlı olacag-mı du-şu·· _ sokağındaki 68 numaralı Albere a1d evde, kez binasında Profesör B:ıy Şekib uırııf 

............................................................. -··-··•--••••••••••••···--···-.. •••••••••••••••• .. •••• .. ••••• nerek bu cezayı verdiğini bildirm. t' yangın ba,langıcı olmuş, :takat her lki!l de dan cYenl Türk kadını ve ruh! mnnaseble 

Okuyucularıma 

c~vablarım 
Bayan Ülgüne: 
Kızını; 

İki büyük sayfalık mektubunuz, zev• 
:inizin sayıp dökmekle bitip tükenm:i
ren kusurlarile dolu. Kimi görse se -
viyormuş. Sizi ihmal ediyormuş. Kırk 
vılın başında bir eğlenti yerine birlik
te gittiğiniz takdirde, size karşı izzeti 
nefsinizi kıracak derecede lfikayd kalı
yormuş. Bu hareketleri günden güne 
artıyormuş. Sizi hiç bir bakımdan tat· 
min etmiyormuş. Fakat üç yetişkin 
kocuğunuz olduğu için, bütün bun -
tara katlanıyormuşsunuz. Kocanız şim 
di de, vazife icabı uzak bir memlekete 
gitmek mecburiyetinde imiş: 

c- Peşine takılıp gitsem, beni ora
larda bedbaht edecek. Gitmesem, be. 
ni buralarda çocuklarımla parasız bı
rakacak. Ne yapayını?> diyorsunuz! 

* Maalesef, yanına sığınabilecek hi9 
kimseniz yokmuş. Üç tane de çocuğu
nuz bulunduğuna göre. kocanızın huy
suzluklarına tahammül etmek mec -
buriyetlndesiniz. 

Şahsiyetine, gururuna, haysiyetine, 
hürriyetine ve rahatına sahib olmak 
istiyen her kadın, her şeyden t>vvcl ik
tısadi hürriyetini kazanmalıdır. Aksi 
takdirde kadın, erkeğin, bir kocanın 
her kahrına katlanmıya mahkum olur. 
Çünkü hayatta kadınlığından başka 

satılabilecek hiç bir meziyeti yoktur. 
Bir san'at, bir meslek sahibi"-t>lama -
mak, yani kendi emeğile geçinebile -

cek bir vaziyette bulunamamak, kadını 
aile yuvasında müsavat istemek imkfi· 
nından mahrum bırakır. 

Bu vaziyette bir kadının mes'ud o
labilmesi, vicdanlı, insaflı, iz'anlı bir 
kocaya düşebilmesilc mümkündür. 

Aksi takdirde, kocasının şerrine kat
lanabilmesi de, ondan ayrılması da 

güç olur. · 
Siz ise, manlesef, bu müşkül mev -

kidesıniz. Maamafih, sizin için de, 
mes'ud olmnk ümidi yok değildir. 

Kocanız, yaşını, başını almış bir a
damdır. Yaşı biraz daha ilerlerse bu-.. ' 
gun ynşamakta bulunduğu sefihane 
hayatın zararlarını daha şiddetle his· 
setmiye başlıyacaktır. Onu hissettiği 
:zaman da, §imdi ihmal ettiği yuvasın
daki sükiınun, şefkatin, saadetin, ve 
rahatın kıymetini daha iyi anlıyacak
tır. 

Binaenaleyh, size düşen ferağat, ve 
fedakarlık, ıztırablarınızı mümkün 
mertebe gizlemek, kocanızı ağır söz • 
lerle değil, devaml:r bir metanet ve 
tahammülle mahçup etmiye çalışmak, 
ve bir müddet daha sabretmektir. 

İsyan etmek, parlamak ihtiyacını 
fiddetle hissettiğiniz zamanlaraa, fay
dasından ziyade zararını göreceğiruz 
bir hareket yapacağınızı hatırlayın ve 
mütehammil olun. ' 

Kocanıza, yeni vazifesinde refakat 
edin, ve tavsiyemi dalına hatırlaym. 
Üç beş günde, üç beş haftada tahaın -
mül etmeğe bıkmadığınız takdirde, bu 
sabrınızın ziyan olmadığım görecek -
siniz kızım! 

TEYZE 

Patates pişirmek için 
keşfedilen bir usul 

ış ır. sırayetlne meydan nrilmeden söndtlrillmf.ış- lerl meselesı. mevzuunda konferans veril 
tür. cektlr. Herkes gelebilir. 

Üç kişi kadın yfizünden birbirlerini Hamamcılann toplantısı ' 
yaraladılar Hamamcılar Cemiyetinin hey'eti urnıı~ 

ye içtimaı Cağaloğlunda ~af eeıni>e 
Londrada bulunan Litvanyalı fen n- Bakırköyde Barut :tabrlkruıı e.melest.nden M k 1 d b 11 ind ıl kt1t· 

d 1 b 
· ··krü k 

11 
'--~ ,_ ıı.-8. 4.,.41 er ez n e u ayın e yap aca , 

aman yeni ir usul ile patates pişirme- Ş11 ve Ya up e uÇ4o .... br~ ,._erin - ~ 
sini keşfetmişlerdir. Bundan böyle ata- den Mustafa arasında Makbule adlı blr kn- Bu içtimada idare hey'cti blr yıllık f!l,1__ 
tesi k . . k .ht. ' p dm yüzünden çıkan kavgada ber tiçü de yet raporunu okuyacak ve bu arada ıııııı:ıtfl 

soyma , sonra pışırme ı ıyacı kal- birbirlerini bıçakla ağır surette yamlamış - cılan alakadar eden su meselesi haltı: 
mıyacaktır. Un haline getirilmiş olan pa- ıardır. Şükrü ııe Yakubun JQrakın pek a _ da izahat verecektir. 
tatese arzuya göre biraz yağ veya süt ğırdır. Zabıta tarafından ça~ınlan mhhl im- -----.---
karıştırdınız mı, yemeğiniz hazırlanmış dad otomoblll ile baygın ve ifadeye gayri Bebek • lstinye yolu Ac 
olacaktır. :nuktedlr bir halde CerMhpaşa haste.ne.sıne Bebek ile İstinye arasında yapıl· 

İngiltere hükılmeti bu keşille alakadar lm1dırılmışlardır. Diğerlerine nlsbeten ya - asfalt yolun inşaatı hazırlıkları bll 
11~ 

olmuştur. rası hafit olan Mustafa müdavaıı yapıldık- 26 sına kadar tamamlanmış olacağıfl 

Bir faciayı ön/iyen garib 
bir tesadüf 

tan sonra 11'.adesl alınmış ve hAdlsentn kıs- . . . . •j)t 
mnçlık yüzilnden ııert geldiği anbıfılmıştır. yol hazıran bıdayetınden ıtibarcn ) ~ 
Zabıta ve müddeiumumilik tahkikata devam mağa baş~anncaktır. Bu sene yaJnıZ ~ 
etmektedir. bekten, Hisar yakınlarında bulunaii 0 

Dördüncü kattan ıokaja dilfen mızı yalıya kadar olan kısma asfalt 
Amerikalı bir kadın rüyasında annesi- genç kız şenecektir. 

nin: KadıköyUndt Yeldeğlrmeninde oturan d 
- Kızım uyan! diye haykırdığinı duy- Ahlıyn kızı 19 ya'ında Sofya oturdutu evin Azılı bir hırsız yakalan 1 

muş, uykudan helecanla uyanarak ayağa dördüncü katındaki taraçadan .soka.ta dü - Bir o.y içinde İstanbulun muhteUf ser' 
sıçradığı zaman yattığı odanın ateşler şerek vücudüniln muhtelif yerlerinden ağır Ierlnde 4 hırsızlık suçu işleyip znbıtn ~:ııı 
içinde çatır çatır yandığını görm ·· k _ ve tehlikeli surette yaralanmıştır. Qnltu'llan tından tlddetle aranmakta olan azıll~ p~ 

_ . uş, 0 imd:ıdı sıhbl otomobll1le Nümune hastane - kaWardan Hakkı o~u Şükrü Kilçu1' e ' 
casını ve çocuklarını mudhış bir afetten sine knldmlan Sofyanın yaşamaıı ıüpbell - karakolu tarafından yakalanmış, JJliidd 
kurtarmıştır. dlr. mumlliğe teslim edilmiştir. 

Bacahsızın maskaralıkları : Açık bırakılan kümes kapısı 
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Askerlik Bahisleri: Tarihten sayfalar: 

Büyü 
lazım 

harbden alınması 
olan küçük dersler 

Birinci Ahmedin cülUsu 
*** 

Motörlü vasıtaları tozdan koruyacak tedbirler ihmal 
ediliyor. Sübayların silahlan kafi değildir. Yüzbaşıya 
kadar olan sübaylara filinta verilmelidir. Miğferlerin 

Kasım Paşa şaştı. Tekrar yazıya baktı. Üçüncü Mehmedin yazılannı pek çok 
görmüş ve iyice tanımıştı. Bu yazı o yazılara hiç benzemiyordu. Kendi kendine 
mırıldandı: '1Bu noktasız yazı padişahımızın hdttına hiç benzemez. Elfaz ve ibaratı 
da okunmaz.,, Babam ke imesini okuyabildi. Padişahın babası da hayatta değildi .. 

boyası da bugünkü ihtiyacı korumaktan uzakhr Yazan: Kadircan Ka/lı 
Üçüncü Mehmed saraya dönüyordu. Son kelimeler korkunçtu. 

Bu sırada yolunun ilstüne derviş kılıklı Fakat vezirler buna alışmışlardı. Aşağı 
bir adam çıktL Padişahla karşısıınia dur- yukarı her padişahın emirlerinde sık sık 
d~ ve sa~alını titreterek haykırdı: bu tehdid bulunurdu. · 

- Elli altı gün sonra bir büyük hadi- Kasım Paşa da biraz sarardı, üzüldü. 
se olacaktır. Gafil olma, padişahım! Padişahın hasta olduğu hakkında saray-

Üçüncü Mehmed tahta çıktığı zama::ı dan hiç bir haber sızmamıştL Bunu hatır
on dokuz kardeşini, son günlerde de bir lıyarak kendisine bir oyun yapılması ih-

• oğlunu öldürtmüştü. Üç sadrazam idam timalini de düşündü. Bunun için Kızlar 
ettirmişti Bununla beraber ne dedesi ağasına bir tezkere yazdı. Bunda şöyle 
Selim gibi şaraba, ne de babası Murad gi- diyordu: 
bi afyona düşkündü. Hiçbir namazı ka- cBu ahdi zaife bir hattı şerif getürdü
çırmazdL Son senelerinde ölüm korku- Ier. Aslını bilemedük. Yohsa garaz bizi 
sunu daha yakından ve kuvvetle hissedi- imtihan mıdır? Yahud bermu .. ı:d ö1müş 
yordu. biri midir? Defi şüphe buyurasız!> 

Dervişin haber verdiği büyük hadise 
Kapıcılar kethüdası hareme gitti 

ne olabilirdi? 
Padişah için, hayatını kaybçtmekten Çok geçmeden döndü. Kaymakam pa -

daha büyük bir hadise akla gelmiyordu. şayı çağırdıklarını söyledi 
Belki bundan başka ,ey düşünmüyor; Sarayda padişahın tahtı haremin iç b-

l:1uyük harbde kullanılan t4NC'4Tdan biri kovmak istedikce kafasına daha kuvvetle pısı önüne konulmuş duruyordtL Üçün -
h ~anca Militer Wochenblatt'a mü • muharebe ile beraber bütün kıtaatın par- yerleştiğini hissediyordu. Böyle olunca cü Mehmedin ölümünü henüz kimseler 
'& etldıs Wim Brandt imzalı bir yazı var. lak koşumlu nakliye vasıtaları hep orta- günleri sayması da şübhesizdi. bilmediği için tahtın dışan çıkarılması -
~ .. ıat, elyevm Hitler hücum kıt'alan dan kalktı ve onların yerini tipleri ara- Aradan elli altı gün geçil. nın sebebini anlıyamıyorlar, merak edi-
lıa Uk kumandanlarındand.ılr ve umumi mızda meşhurlaşan sahra arabaları aldı. Sadrazam Malkoç Yavuz Ali paşa ordu yorlardı. 
~ tbe de iştirak etmiştir. Mühendis Wim Halbuki ayni sakim adetler tekrar baş ile Anaqoluda ve zorbaları yatıştırmakla Şeyhislfim Mustafa Efendi diva.na çağı
d tandı yazısına cBüyük harbden küçük göstermektedir. MeselA motosiklet bölü- meşgul olduğu için 1stanbulda ona kay- nlmıştL Vezirler de toplandıktan sonra 
~ler. serlevhasını koymuş. Bu dersle- ğünün benzin arabası vesaire.. Bu araba, makam Kasım Paşa vekalet ediyordu. hep beraber divan ile saray arasındaki 

Saray memurları, çavuşlarla Yeniçeri \"e 
diğer asker ağaları da toplanmışlardı. 

Kaymakam o sırada çavuşbaşı vasıta
sile sarayın mimarbaşısına bir tezkere 
göndermiş, padişahın gömülmesi için la
z.m gelen işlerin yapılmasını P.mretmiş -
ti. Çünkü bu iş onun tarafından yapılır
dı . 

Herkes dizildikten ve ortalık düzene 
girdikten sonra birdenbire harell"Jn iç ka
pısı açıldı. On dört yaşında bir çocuk gö
ründü. Arkaçında samur kürklü cübbe 
vardı. Ba~na siyah kavuk giymişti. Sa
ray adamları ve sarayla sık sık münase-

betleri olanlar onu hemen tanıdılar. Ba
şmdaki kavuk ise matemde olduğunu an
latıyordu. Demek ki üçüncü Mehmed öl
müştü. Oğlu birinci Ahmed onun yerine 
tahta çıkıyordu. 

Birinci Ahmed hiç şaşırnında'l ilerledi. 
Ellerini göğüslerine koyarak bı\Ş eğen iki 
taraflı vezirlerle çavuşları ve ağaları se -
liımladL Tahta doğru yürüdü. Naimamn 
yazdığına göre ckemnli şevket ve me -
habet ile cülıis eyledi.> 

On dört yaşında ve doğru dürüst üç sa
br yazamıyan bir çocuğun §evket ve me
ha beti acab nice olur? ~' ıarnanıa, unutulduğundan acı acı şi- sıra sıra benzin bidonlarile doludur. Hal- O gün Kasım paşa her zamanki gibi er- kapıdan geçtiler, tahtın kurulduğu yere 

) Yet ediyor. Mühendis Brandt bu şika - buki sakatlanan bir makineyi veya kcnden kalkmış, sabah namazını kılmış geldiler. Tahtın iki tarafına dizildiler. 
~~~~~kl~~Çün~~~~~-~lliyan~li~~ i~ın~~ara~~diwnıhü~~na~llın~~om~=============================== 
ta il .~heınmiyetsiz gibi sanılan teferrüa- ya yükletmek lazımdır ki bur.un için hiç devlet işlerine bakacak. şikayetcileri din- Atinah gençler Edirnede tezahüratla ug\J urlandılar 
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~d küçük şeyler, büyük netıceler ü - bir yer yoktur. Onun içindir ki orduda Jiyecekti. 
bıt de müessir olabilir ve hatta, bazan, kullanılan bu nevi motörlü vasıtaların Diğer vezirler de birer ikişer geliyor-
~ı.ı. harbin, bütün seyrini değiştirebilir. da mümkün olduğu kadar mütenevvi lardı. 
l}lı.~oktaya işaret ettikten sonra sözü asıl tipte olmamalarına dikkat etmek lazım- Bu sırada Topkapı sarayırun iç tarafm-
~dara bırakabiliriz: dır ve bir nakliye kamyonu icabmda mo- dan (Kubbealtı) nın bulunduğu yere bir * törlü her kıt'anın işine yaranıalıdır. Bun- adam çabuk çabuk geldi. 

-~ÜYük harbin sonlarına doğru, bütün dan başka nazan dikkate alı::ıması lclzım - Babüssaade ağası kapıcılar kethüda-
lıt Ve hafif makineli tüfeklere birer kı- gelen bir nokta da erat ve sübayların ta- sını ister! · 
~aktnak bir zaruret olmuştu. Hatta 98 şıdıkları miğferlerin boyasıdır. Bugünkü Dedi. • 
bile eli otomatik tüfeklerin dibciklcri için miğferlerin boyası yapurdan ıslanınca Kapıcılar kethüduı Hüseyin ağa he-
~ tenekeden veya yelken bezinden parlamaktadır. Halbuki büyük harbin men saray tarafına doğruldu. Orada da
tld hfaıaıar yajpılmıştı. Siperde lüzumu sonlarına doğru kullanılan boya- rüssaade ağasının karşısına çıktı. Ağa ona 
~ğu zaman iyi işliyebilen otomatik si- nın böyle bir mahzuru yokt•ı. Ya miğ - ipek içine sarılmış olan bir tezkere uzat
!lıuıın, Çamura, toza ve yağmura karşı iyi ferleri bez kılıf içine almalı, yahud da tı: 
!lıtıh alaza edilebilmiş olan &ilahlar olduğu boyalarının cinsini değiştirmeli, Muha - - Bu hattı hümayunu kaymakam pa-
~1/tebenin tebarüz ettirmiş olduğu bir rebede zayiat vermek noktlsmdan bu şaya veresin! 
liJt ~at haline gelmişti. Bugüniin asker - meselenin de büyük bir ehemmiyeti var- Dedi. 
\>a ayatında bütün nakliyatın motörlü dır. *' * Hüseyin ağa çabuk çabuk eski yerine 
~sıtaıarla yaptırılmak istenmesi meyli döndü. Kubbealtına girdi. Kasım Paşaya 
ı~1nda bu hakika1in gözönünde tu - Bir vergi meselesi ve soyadmm verdi. 
~oıı sı zaruridir. Çünkü asfalt olmıyan faydası Kasım Paşa kağıdı açtı. Göz attı. Bu, 
4r:tda nıotörlü vesaitin pek faz.la çı - üç satırdan ibaretti. Fakat karış1k bir 
111~ ığı toza karşı bu silahların müessir Muş (Hususi) - Burada geçen gün yazı idi. Üstelik birçok noktaları da ek-

•ette bir tüccar mükellef ile bir !ahsildar ara-~..ı. tnuhafaza edilmesi ber.emehal la- sikti. Kasım paşa daha dikkatle baktı; 
t "'r. sında soyadı yazılmaması yüzünden bir fakat bir türlü okuyamadı. O zaman Hü-
~ ğer kılıfı içinde aynca bir bez par - münakaşa olmuştur. Tahsildar bu adam- seyin ağaya sordu: Atina üniversitesi talebelerinden yüz kalabalık bir halk ve gençlik kütlesi ta· 
~lla Barılmıyacak olursa tabanca da az dan kazanç vergisini istemekte, mükel - - Bunu kim verdi? gencin altı profesörle birlikte Edirneyi rafından heyecenala uğurlanmışlardır. 

Atina üniver~lileri Ata tüT1c anıdı etrafında 

in .anda bozulabilm ve ihtiyaç anında lef te: - Kapı ağası verdi ve hattı hümayun- .ziyaret ettiklerini ve Edirnede bu müna- Atina gençliğinin Edirneyi ziyaretleri 
ta, ~le~.Yen bir siUıhtır. Halbuki taban- - Ben aradığınız mükellef değilim, bi- dur dedi. sebetle yapılan dostça tezahüratı dünkü şehirde büyük bir sevinç ve heyecan u
tt11.tı 1~ subayın nizami silô.hıdır. Bugü - zim mahallede babasının ve kendisinın Kasım Paşa şaştL Tekrar yazıya baktı. nüshamızda yazmıştık. Üniversiteliler E- yandirnUf ve bu ziyaret film ve fotograf
~a U~yı ne meç, ne de kılıca maliktir. ismi benimkine uygun daha bir adam var- Üçüncü Mehmedin yazılarını pek ço~ dirne istasyonunda umumi müfettiş ile larla tesbit olunmuştur. 
~tn~fu~~a~tiw~~ff~~~-&~uılmük~~~~~~in ood~~müşw~oo~~~Bu~zıo~=============================== 

Avrupa szüreş şampiyonasından bir inbba t., ~subaylar için çok faydalı bir silah aranılması lazımdır diye iddia etmekte zılara hiç benzemiyordu. Kendi kendine 
~ı&a ~seriya keşif kollarında kullanılan idi. Halbuki bahsettiği adam da kendisi mırıldandı: 
~illd abzalı hançerdir. Bu hançer, ica - için ayni iddiada bulunmuştu. Herkesin -- Bu noktasız yazı padişah1m1zın hat- • 
tıııata eknıek kesmiye ve konserve ku - bir soyadı bulunduğu için tahakkuk me- tına hiç benzemez. Elfaz ve ibaratı da o
aqva ;rıı açmıya yaradığı gibi 'tısa mesafe murlarının mükelleflere soyadlarile ta- kunmaz. 
~arn ar~nda da bir hayli faydns: vardır. hakkuk yaptıkları takdirde bu gibi yan- Hattı hümayunun satırlan arasında o
bir . affu rnuhareb hattında bulunan lışlıklann ve çetinliklerin önüne geçile- kuyabildiği birkaç kelimeden birisi de 
fı 01:;;:ay için tabanca da, hançer de ka- ceği şüphesizdir. (babam) dı. 
~i .!an silahlardır. Kanaatimce, rüt - Karamanda belediye işleri Kasım Paşa kendi kendine soruyordu: 
ı.ı:a ~Uzba§ıya kadar olan bütün sübay- Karaman (Hususi) _ Belediye baş- - Babam, djyor. Halbuki babalan ha-
~~a ot~matik mitralyöz tabanca veya kanlığını vekaleten ele a1an kaymakam yatta değildir. 
' 0. Verilmelidir. Mitralyöz tabanca - C. Ünselinin çalışmaları verimini göster- Epeyce düşündüğü halde bilmeceyi bir 
'1 ~r kıymeti olabilmek için bol mcr- mektedir. Şimdiye kadar bakımsız kalan türlü sökemedi. Nihayet Hüse)1n ağaya 
~tlılc Ulunınak lüzımdır. Bu is.~ sübaya yolların tAmirine ve parkların tanzimine Pmir verdi: 
~lq Verebilir. Bundan ötürüdür ki fi- büyük bir hız verilmiştir. Daha şimdid'.?n - Reisülküttab efendiyi çağır! 
'Gha~ en Şayanı tavsiye .silahtır. Çünkü şehrin temizliği ve güzelliği yerjnc gel- Hasan Beyzade geldi. Kasım Paşa kA-
'· ı:.Uhimmat taşımıya mc:?cbur ol - miş, bilhassa halkın barındığı otel, kahve ğıdı ona uzattı: 
4~lti tıyacı olun cephaneyi, beraberin- ve berber dükkanlarının temiz tutulma- - Şunu Babüssaade ağası göndermiş. 
::ehu~:f~~~rin cephanelerinden tedarik sına büyük bir önem verilmiştir. Halkın Hattı hümayundur demiş. Halbuki pa -

tı a .. · u cıy ların taşımaları lazım ge - istirahat ve sağlığile alAkadar her şeye dişahımızın yazısına hiç benzemez. Hele 
~ tn:lı.ğa g lince>; vaktile btr piyade büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. bir bak da okuyuver. 
:"Qtıu Is n.ı seferde bir çanta taşırdı ve K d I Dedi. 
llltı iç- hyc istiye de almazdı. Fakat bu- araman a at kOŞU arı Hasan Beyzade her halde Kasım Paşa-
~ı<f1~~· ~u .. rnu~arebe unsurunun matara Karaman (Hususi) - Memlekette at dan daha çok okumuş ve yazıların her 
~lta Ça gorulnıuyor. Halbuki matara ve neslinin ıslahı ve atcılığın teşviki için at çeşidine alışını~ olmalı ki okumakta o ka
~td ntası, Sf'fer halinde elzem olan iki koşuları tertib edilmiştir. dar güçlfik çekmedi. Okur okumaz da 
~ la~r. Hazarda ise, manevra ve mü- Koşular vali C. Bardakcının himaye- biraz sarardı. Kasım Paşaya yaklaştı. Ya-

~ b ~tnlerde bu ağırlıkları asteğmen - sinde ve kaymakam Celfil Ünselinin bnş- vaşça tezkereyi tekrar okudu: 
~eğ~ ernehal taşıtmak lazımdır. Hatta kanlığında yapılacaktır. Hazırlıklara şim- cSen ki Kasım Paşasın. Babam Allah 
~ ipenıere hücum çantasile açık ara - diden başlanmıı ve ko~ yeri olarak eınrile vefat eyledi ve ben tahtı saltana
~~ dah~r kazmıya mahsus kazma ve kü- Konya at meydanı seçilmiştir. Bu koşu- ta cül-US eyledim. Şehri muhkem zaptey-
llaq 1 taşıtmalıdır. lar halk arasında derin bir alaka uyan- liyesin. Bir fesad olursa senin baflD ke-

t zamanında iş başka idi. Fakat dırmıstır. serim!• 

Avrupa gtıreı şampıyonasına iştirak e den penuvanlarımızın aıaıklan derece
leri vaktinde tafsilatile bildirmiştik. Res mimiz Tallinde yapılan şampiyonaya baş
lanırken biltün güreşçleri bir arada eös termektedir. 
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Saçlarınızın rengi ve şekli Jilelerinize n.a~ıl _biçimler 
. . t tl ". t. b ·z· vermelısınız ? 

sızı amamen· egış ıre l ır Jileleri, es~ çizgileri ayni olduğu halde ufak 
Muvaffak 9lmuş bir kuvafür sizi ne kadar güzelleştire bilirse, 

kötü bir saç tuvaleti de o kadar çirkinleştirir 
Saçın rengi ve tekli yüzün çizgileri gi

bi manasını da tamamile değiştirebilir. 

Bunun için saçları boyamadan, ve kuva
fürünil seçmeden önce çok düşünmek, 

çok araştırmak lizımdır. 

Saç şeklini değiştiriniz, uzun bir yüz 

yuvarlaklaşıverir. Kısa bir yüı uzunl~ 
ıır. Geniş yüz incelir, ince yüz biltlln gil

zelliğini kaybeder veya güzelliği artar. 

Rengini değiştiriniz. Hüznü, neı'w de bir
likte değişir. Hüllsa; saç insanı hem gü

zelleştirebilir, hem de güzelliğını boza

bilir. ÇehrenJzin lüzum ve ihtiyaç gös

terdiği ıaç ıeklini bulup tatbik ederseniz 
1açlarınız parasız pulsuz, ve her zaman 
emrinize Amade bir güzellik hazlııesi o
lur. Her hangi bir kuvafürün fU veya bu 
güzelliğine aldanıp taklid ederseniz aa

ha güzel görünmek şöyle dursun tabiatin 

verdiğinden de çok ıeyler kaybeder

siniz. 

Çehrenin lüzum ve ihtiyac gösterdiği 

saç şekli şu dernektir: Kusurları. göze ba· 
tan tarafları gizliyen, güzel tarafları kuv

vetlendiren bir kuvafür. Bu, iki suretle 

olur: Saçınıza verdiğiniz biçim, yüzünı.izü 
ya klasik güzele yaklaştırır .. yahud ona. 

kendine mahsus orijinal bir gfi'mllik ve
rir. Mesela; yüzünüzün inceli~lııl oldu

tundan daha kuvvetle ortaya çıkarır, al

nınızın genişliğini mübalağalı bir ıekıl

de meydana koyar. Çenentzr f~la ince
leştirir. Bütün bunlar çizgilerin tenasü

bünden doğan umumt güzellik telakkisi

ne biraz aykırıdır. Fakat öyle kendileri

nin olan eşsiz bir sevimlilikleri vardır ki 
ister istemez &evilirler. İ§te saçtan yüze 

vermesi beklenilen ıeylır bunlar -

dır. 

İtina ile yaptırdığınız veya yapt;~mız 

bir kuvafür eğer yüzünüzde bu neviden 
bir değişiklik yapmıyorsa hemn başka

mnı, belki de tamamen zıddını deneme
lisiniz. Çünkü saç daima değişebilt-n nn. 

gi ve §ekli ile tabiatin kadına veıdiği bu

lunmaz bir güzellik vasıtasıdır. Onun gü
zelliğinizi artırmamasına katlanmak km
ctinize karşı affolunmaz bir kaytdsız!ık 

olur. 

Saç için ne söylense azdır. Bununla 

beraber kat'i şeyler de söylemek müm

kün değildir. Şu yüzde fU küva1ilrün gi

deceğini veya gitmiyeceğini kimse iddia 

edemez. Çünkü her yüz kendimı mahsus 

hususiyetler taşır. Bu hususivet!cu -r.e 
kadar geni§ olursa olsun- bir kaide çer

çevesinin içine ııloştırınıya imkan yok
tur. Tecrübelerden alınını§ muayyen ba

zı neticeleri bilmek, meseli hangi li8Ç bt· 
çiminin çehreyi genişleteceği, h-i"lgisinµ. 
uzun gösterdiği, hangilerinin kıs:ıltacatı 

veya yuvarlaklaştıracağı hakkınaa umu

mi bilgiler edinmek faydasız sayılamaz. 

Fakat ne geniı yüzler, ne yuvarlak yüz
ler, ne de kısa ve uzunlar birbkinln ayni 

değildir ki ayni kaideye tabi o'iab!lslr.
ler. Bu türlü bilgiler nihayet denemesi 

lAzım gelen tarzlara birer işare~cl ıayı
labilirler. En iyisi denemek, dalma ve 
pek çok tekli tekrar tekrar denemektir. 
İstenilen n~ticeye ancak bu sayede varı
labilir. 

İşte bakınız: Şu iki fotokraf ayni ka
dına aiddir. Bu kadın yaradılışt.ın ıarı

şındır. Sarı saçlara uyan kuva!ıirün yü
züne verdiği mana ile sun't surette ks
ıartılan saçlarının çerçevesi içirıdekl ma
na ve çizgilere bakınız. Birbirine ne ka
dar az benziyor. İnıanm Adeta ikisinin de 
ayni kadın olduğuna inanamıyac.ttı geH
yor. Burada her iki tekil de iyi bir netice 
vermiş. Fakat bunun akli olması da 
mümkündür. Hattl daha çok ihtimal da
halindedir. 

Elbise modelleri 
Kareli yünlüden, 

robası ve kollan ay
n kumqtan aade ve 
pk bir rob. Bilhassa 
eeplerl, kapalı yaka .. 
• çok fiizeldir. ön 
eteklerine kendi 
kuma§llld&n geçiril
Dıiı düz bir manto 
O. bahar için iyi bir 
&akım olur. 

Ortada: Ölleden 
.anra için ince yünlü 
nya blm ipeklide• 
pııe aade bir rop. 
Yanında: Bu ceket 

etek ayni kumqtan 
olduğu lfbl ayrı ay
n kumqlardan da 
Japılabillr. Eprp htı 
halde ceket veya ı • 
tekten birinin ren • 
gine uyrnalıd•r. 
Sağda: Raglan kol

lu tayyör. Etek, ceketin :toyu çizgUeril• bir renkte. Bej • 
kahve rengi, mavi - liciverd çok pk olur. İçinden lfyilen 
lı::olsuz bluz, alt taraftadır. 

Meseli bu kadına, esmer kadınların saç 
tuvaletini yagınız. Göreceksiniz, §imdiki 

manalı guzelliği taınamile yo.ıt oıacak, 

göze garib bir ı;ekilde görünecek ve in -
san bakışlarında bir çeşid yorgunluk hu
sule getirecektir. Bu da, yüzündeki ayrı 
ayrı güzellikler üstünde, fena bir çer -
çeveye konmuş bir tablo gibi, sonüklük
ler hAsıl olacaktır. Kuvafürünüzü daima 
saçlarınızın rengine ve yüzünüze göre 
yapınız. ............................................................•. 

Salon çiçeklerinin iyi 
büyümeleri 

için ne yapmalı ? 
Bir saksıya dikili çiçek veya yaprak 

ilk zamanlarda kendini yaşatan madde
leri saksının birkaç avuç toprağında bu
lur .. fakat bu toprak yaşatıcı madde ba
lummdan günden güne fakir düşer ve 
bir gün üstündeki nebatı besliyemez olur. 
Bunun için aalon çiçeklerinin diblerine 
vakit vakit besleyici maddeler dökmek 
lhıı:ndır. Şu reçete her türlü çiç~ğe ya
rar. 

Phosphate dı potasse 32 gr. 
Phosphatı d'ammoniaque 12 gr. 
Nitrata de potasse H gr. 
Nitrate d'ammoniaque 40 gr. 
Bu mahlQlün (5) gramıru bir litre te-

miz ıuda eritir, her on beş günde bir ke
re çiçeğin toprağına dökersiniz. 
Yalnız palınielerlı foujerlere baıka 

bir mahlQl lizımdır. 
Nitrate de chaua 300 gr. 
Nitrata de potasse 70 gr. 
Phosphate de potasse '15 gr. 
Suliate dı magnisie 50 gr. 
Birinci gibi bu da ayda iki kere dökül-

melidir. Diğer günler Adi su kullanılır. 
On bet günden daha nk kullanırı:anız çi
çeği kuvveUendireoej:bıiz yerde zehirle
mif olursunuz. 

tef ek tef errüatla istediğiniz şekle sokabilirsiniz 
Biliyorsunuz, jile 

çok modadır. Rob üs
tünden, tayyör altın· 
dan çeşid çeşidine 

rastlanıyor. Bunların 

bitlikte giyi laikleri 
rob ;veya tayyörle 
ya zıd renkte yahud 
düz ku.mq üstünden 
kareli, çizgili kumaı· 
lar üstünden düı 

renk yapılmaları çok 
tık olur. Bazan tay .. 
yörün tıbkıaı da ola .. 
bilir. 

'~)'~ 

Biçimleri erkekle. 

rinkini andınyor. Fa .. 
kat süslerinde kadın· 

lığa mahsus birer in
celik gözetmek ııklı· 
ğın icabıdır. Klasik 
tayyörlerle giyilen" 
ler tıbkı erkek jilesf 
gibi olsa bile fantezi 
bluzlarla, fantezi rob. 
!arla giyilenler deği .. 
ı;ik ıekillerde süslen,. 
melidir. 

Bugünkü iki mode
linıiz böyle süslen
miştir. 

Solda: Koyu renk 
jilenin göğüsten fü 
haren iki yanına açı .1 k terid geçiril
miştir. Ayni şerid yaf'anın etrafına da 
konulmuş. Arkası ortadan dikişli, beli to
kalı, tokadan aşağısı verev yırtnıaçlıdır 
Sağda: Damalı kumaştandır. Yukarda

kinden farklı olarak önü düzdür. Ve beli 
ltuşaklıdır. Düğme yerine bukl konul-

muştur. Öteki gibi cebleri de yoktur. GÖ' 
rüyorsunuz ki esas çizgileri birbitinin af
ni olduğu halde bu küçücük jileleri P 
bu teferrüaUa birbirinden tamamen aYtl 
modeller gibi göstermek mümkün~ii: 
Elbisenizin kumaşına göre bu tef erru• 
sayısız şekilde değiştirebilirsiniz. 

Duruşunuza dikkat ediniı 
T avrıhareket güzelliği, 
güzelliğin yarısıdır 

Dikkat ediniz, birço& .kaaınıarın elle
rini iyi kullanmadıkları için tavırJannın 
ve dolayısile bütün vücudlerinin çirkin· 
le§tiğini göreceksiniz. Halbuki vücud gü
zelliği, umumi güzelliğin yarısı, belki, hat 
ti daha da fazlasıdır. Güzel görünmPk 
için bin türlü sun'l vasıtalara ba9Vl1ran, 
binbir çeşid zahmete boyun eğf'n kadının 
ellerini güzel kullanmak kadar b~sit bir 
ifden kaçacağı kimsenin akluıdan geç
mez. Bu iş, basit olduğu içindir ki çok 
gözden kaçar. Buna mukabil her göze ba
tan tesiri de o kadar büyüktür ki ... Bu 
yazıyı okumıya başlar başlamaz kendi
nizde fUDlara dikkat ediniz: 

Ellerinizle konuşuyor musunuz? Evet 
mi? Pek fena ... Derhal bu itiyaddan vaz
geçmiye bakınız. 

Kendi kendinizi unuttuğunuz zaman 
ellerinizi yumuyor musunuz? Bu da fe
na... Bundan da vazgeçmelisiniz. 

Hele iki eli kalçalara dayıyarak ko -
nUJ!llak çok daha çirkindir. 

Okurken baıınızı ild avucunuzwı ara-

sına alıyor musunuz? Alıyorsanız bl) 'i~ 
etmiyorsunuz. Çenenizi bir eliniz'? dil 
mak bin kere daha güzeldir. . tO" 

Bardak vesaire her hangi bir şeY' ~ 
tarken küçük parmağı havaya JcBl ı
mak insana yapmacık bir hal verir· ut• 
tabii şekil beş parmağı kullanma) t 
Otururken bir kolunuzu dizlPrinizC·

11
,. 

bürünün dirseğini de ona dayayıp ç~iJ
nizi avucunuzun içine almamıya çolc :fi' 
kat ediniz. Bütün silüetiniz ~· kinl·cr t' 
Dayanmak ihtiyacını duyuyors3nız b• ıır 
linizi oturduğunuz yere koyar. bir 1'Clı-' 
nuzu da üstüste attığınız bacRklarıt\,ıt 
yan dayarsınız. Bu vaziyette çok bOŞ 
incelik vardır. )( -

Kolları kavuşturup, elleri koltıl r 
ların altında gizlemek genci ibti>' 
gösteren bir duruştur. . . diZ;.ıı' 

Bacaklarını ayırıp, her elim 1.ıır rı•
koymak kadında kibarlıktan e::. ,r bl 

maz. şts5' 
Bileği, bir yere dayayıp eli ':r ... 

lfbi sarkıtmanın nahoş olduğu kad 
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MağlUb 
• son emrı 

Yazan: H. Hancıoğlu 

cCell4d gel! Benim 

Tarih cesaret ve mehabetin, kahraman
lık ve merdliğin canlı tablolarını yarata
Cak ne güzel fırsatlar bulur. 

İşte bunlardan birisi de miladi ikinci 
•sttda birinci Çe-0 !arın son hükümdarı 
Liotc Kiang ile ikinci Çe-O'lann birinci 
hakanı Şihle'nin karşılaşmasıdır. 

Şihle, Liote Kiangın sefahate fazla zafı 
)ÜZUnden memleketi izmihlfıle sürükle
lrlek üzere bulunduğunu görerek hakanı
lla isyan etmiş ve onu mağllıb ederek ya
talı bir halde esir almıştı. 

Buna rağmen mutantan ve müdebdeb 
Çadırının en hürmetli yerine gene onu 
oturtmuş, kendisi de sağına geçmiş ve 
•trafına da ihtiyarlar meclisini toplamış
tı. Şihle: 

- Hakan dedi. Ülkenin zafa düşmesi-
ili ' gözönüne getirerek, ihtiyarlar mecli-
~nı~ kararile sana isyan etmeği bir vazi-
e bılrniştim. Semaya hamdolsun, bu is -
~anımda muvaffak oldum. Sizin günah
larınızı burada tekrar etmek istemiyo -
?um. Onları siz daha iyi bilirsiniz! 
Yaralı hakan, meyus başını kaldırdı, ve 

lordu: 

- Ben, dedi. Halkımı adaletle idare 
:ttiğime kaniim. Başka bir günahım ol -
Uğunu bilmiyorum. 

"1s~ihle onun bütün günahlarını ken -
ı saymak istemiyordu: 

8.- Bunu, dedi, ben söyliyecek değilim! 
lhl:/.e hatalarınızı ihtiyarlar meclisinin en 
tiyarı anlatsın. 

~ir ihtiyar çenesi üstünde titriyen sa -
ını daha fazla titreterek söze başladı: 

11
; ~.Kadınlar yüzünden, aşka kurban 
~ t.ıgıni unutma! Bir kadın için memle
«;·tın. en değerli gençlerini öldürttün! 
~ ~paratorundan aldığı hediyelere 
\ıtı ~o.rlük etmek istemiyen o kadının ha
hL ıçın hududları serbest ve başıboş bı
·""tını 

ltakan doğruldu: 
- llududlar evvelce de boştu. 

~-Evet evvelce de boştu. Fakat o za
) lllar Çinin tahtında Türkler oturu -

~td~. Biz Çindekl Türk :imparatorunu 
)ti bır Türk hakanı gibi sayıyorduk. Bu 
~~en hududu hesaba katmıyorduk. Fa
to Ben bütün ömründe Çinli bir impara-

tlıı tun hükmettiği ülkeye karşı hududla -
~ ~-kapılarını açtın. Bir şantözün elin
ll)'ıkır _esir, bir kukla oldun. Hakanlığa 
İh . hır mevkiin kalmadı. 

'6ıı tıy~r sözünü kesmiş oturmuştu. Bü
~bu ihtıyarlar yaptıklan baş işaretile onu 

lta 1 \re tasdik ediyorlardı. 
'- kan meyus sesine, daha ziyade acı -

cak bir hal verdi: 
~kBunca harblerde yaptığım hizmetler, 

l:>iır. lrlıklann hepsi unutuldu mu? dedi. 
ıser bir ihtiyar hemen söze atıldı: 

'l'lıt~~ fedaklrbğı her Türk göstermiştir. 
tlt. Uiün tanı onunla iftihar etmemek-

lfaıtan hiddetlennıi§ti · 
- Tahttan çekilmeniı 

~: Şiındi bir kağıd getirin. Oğluma 
htıt tub Jazayım. Benim yerime o sizin 
İh anınız olsun! 

tiyarlar hep birden gülmüşlerdi. )6; Oğlunuz mu? Sizi örnek tutarak bü
te~: 0 l~ç mi? Asla. Türk kendisini 
~li bir kaplanın eline emniyet e -

kafamı kes!.> .. 
Hakan hayret içinde bakıyordu. Daha 

ziyade asa bileşmişti. Ne yarasından akan 
kanlara ehemmiyet veriyor, ne de onun 
acılarından yükselen ıztırabı duyuyor -
du: 

- Ne yapmak lazım? 
- Oğlunuzla beraber tahttan ferağat! 
Diğer bir ihtiyar da ilave etti: 
- Taç ve saltanatı Şihle gibi bir ha -

kana teslim etmek. 
Hakan buna hiç bir suretle razı olamaz

dı. İsyan etmiş, köpürmüş, kudurmuştu. 
Fakat ihtiyarlar kendisini tazyik ediyor
lar, behemehal elinden böyle bir mek -
tub almak istiyorlardı. 

Hakan Şihlenin suratına baktı: 
- Sen mi hakan olacaksın? 

O gurur ile cevab verdi: 

- Milletim benim kahramanlığımı ka
bul ve tasdik ettikten sonra neden olmı -
yayım? 

Hakan güldü. Dudakları arasından şu 

kelimeyi nefretle fırlattı: 
-Asi! 
Şihle artık dayanamamıştı: 

- Asi, fakat halaskar bir asi! diye ba
ğırdı. 

Ve şimdi bir hakan gibi emir ve irade 
etti. 

- Çabuk mektubu yaz! 
Mağllıb, yaralı hakan, bu emrin karşı-

11nda daha ziyade kendisinden geçti. 
- Peki, dedi, verin yazayım .. 
Kağıdı, kalemi eline almış, yazınağa 

başlamıştı. Her satırın başında bir daki -
ka duruyor, düşünüyor. Tekrar yazıyor
du. Bitirdikten sonra gururla Şihleye u
zattı: 

- Al, oku ve gönder! dedi. 
Şihlc mektubu aldı ve yüksek sesle o

kumağa başladı. Hakan şunları yazmıştı: 
cOğlum; ben senin namına taç ve tah

tımdan vaz geçiyorum.. Bu tacı asi bir kö
pek olan Şihleye asla vermiyorum. Sen 
hayatta bulundukça benim intikamımı 

almağı unutma! Ve onu bir hakan gibi 
değil, daima bir asi gibi telakki e..t! Ba -
banın sana son vasiyeti budur!. 

Herkes bu mektubu hayret içinde din
lemişti. İhtiyarların gözlerinden ateşler 
fışkırıyordu. Bir ihtiyar sabırsızca atıldı. 
Şihleye hitaben: 

- Hakan, dedl Vazifenin ne olduğunu 
bil! Ona göre hareket et! 

Diğerleri de ona iştirak ederek bağırı
yorlardı: 

- Emir ver, idam edilsin! 
Şihle bu tazyikler altında yapacak hiç 

bir şey bulamamış, celladı çağırmağa ka
rar vermişti. 

Hakan anladı. Gülerek: 

- Bir hakan gibi son emri de ben ve

.reyim. Siz ancak benden sonra emir ve
rebilirsiniz! 

Dedi, ve metin bir sesle bağırdı: 

- Cellfıd gel! Benim kafamı kes! 
Mağhlb hakanın son emri de infaz e-

dildi. 

Bir tpamvayla bir otomobil çarpıştı 
Vatmnn Nlyazlnln idaresindeki 193 nu -

r.rnralı tramvay ile şoför Hamid tarafından 
l.ullanılan 2725 numaralı taksi otomobUI a
rasında Harbiyede bir çarplfJll& olmUf, her 
11Wı1 de hasara utramıtt.ı.r. 
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Cesaretinizi 
ölçebilirsiniz! 

Bun~n için aşagıdaki 20 
suale cevab 

vermeniz kafidir 
Aşafıya yirmi sual yazılmı§tır. Hile yap

madan bunlann her birine ıeveb veyıı. cha
Jlh diye cevab verlnlz. cHayıra lan cenı'e
dlnlz. 

6 defaya kadar chayıra demişseniz cc -
ıursunuz. 

8 dan 9 detaya kadar chayır> deml~e • 
ııiz tabıt bir surette korkaksınız. 

9 dan 15 detaya kadar chayır. demişseniz 
hlç cesaretiniz yok. 

15 den fazla •hayır. derseniz korkakların 
ıahısınız. 

Dikkat, sualler başlıyor ... 

1 - İçinde periler olduğu iddia edilen 
ve gayet tenha bir yerde bulunan bir ev
de yalnızca geceler misiniz? 

2 - Merdivenin tarabazanından aıa -
ğıya kendinizi koyuverir misiniz? 

3 - Bir sivil zabıta memuru bir hay -
dudu kovalamaktadır. Bu zabıta memu
runa refakat edebilir misiniz? 

4 - Güçlü kuvvetli bir adam dzi ten -
hada tahkir etti ... Ona mukabelede bulu
nabilir misiniz? 

5 - Gemini azıya almış bir atı kovala
yıp tutabilir misiniz? 

6 - Sakin olduğu söylenilen bır asla
nın kafesine girebilir misiniz? 

7 - On metreden kendinizi denize ata
bilir misiniz? 

8 - Paraşütle atlıyabilir misiniz? 
9 - En fazla sevdiğiniz arkadaşınızın 

hayatını kurtarmak için yürüyen bir 
trenden atlıyabilir misiniz? •. 

10 - Gece birdenbire bir gürültü du
yuyorsunuz. Hırsız girdiği muhakkak. 
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Kuleliden Harbiyeye geçen talebeler 

r r, 

Kalkıp onu yakalıyabilir misiniz? Mezun ıcmb• fmkW tn41'f' ıöylerken 
11 - Dişinizi çektireceksiniz. Muayyen 

günde dişçiye giderken kapısını cesaretle ı 
çalar mısınız? 

12 - Arkadaşınız delice otomobil kul
lanmaktadır. Böyle olduğu halde otomo
biline biner misiniz? 

13 - Kaplan avına çıkar mısınız? 
14 - Korkunç bir film seyredip evini

ı:e avdetinizde yeni hizmetçinizin çehre
sinde ayni izleri gördünüz. Odanızı ki -
litleyip te mi yatarsınız? 

15 - Geçeceğiniz yolda hırçın bir kö -
pek olduğunu bildiğiniz halde o yoldan 
geçer misiniz? 

16 - Deniz fırtınalı olduğu vakit va -
purla .seyahat eder misiniz? 

17 - Elinizle bir örümcek, yahud bir 
ahtapot tutabilir misiniz? 

18 - Fırtına çıktığı vakit pencereleri 
acele ile mi kaparsınız? 1 

19 - Kırda gezerken birdenbire bir ıü- - .. · ·ı -1-..... .. .. k.. b 
1 

b. ld .... , 1, 2, 3, 4 uncu mezun taı.ben.ın bQfÇCWU JU, mızılea bQ§çcıW§U, t,.gı f.rce, 1 ,-...,ızc• 
ru o uz u unan ır çayıra ge ığınızı _, _,3_ o Lı-.ı...-: ,_ ,._, b ,_ . . ve -manc- ., ıcne V'WIT"'-... ge_,. ıı.u.ı.e e~ 
farkedersenız, yoldan döner misiniz? 

20 - Karınıza yeni entarisinın fena ol
duğunu söyliyebilir misiniz? 

Muhafızgücü 
Alsancağı yendi 
Ankara 7 <Telefonla) - Şehrimize gelen 

İzmlrin Alsancak takımı dün Muhafızgücll 
ile ·ilk maçını yaptı. Oyuna evvel! İzınirll -
ler soldan bir akınla başladılar. Bu akın Mu 
hafız müdafaasında kesildi. İzmlrlller yuq 
yav-aı alır basıyorlar. Bir Alsancak akınında 
İlyas takımının birinci eolünü attı. Bu ıo
lün tesiri henüz zail olmamıştı ki Alsancak
lılar yaptıkları bir akında Muhafız .taleclal
nln topu iyi bloke edememesinden Hakkı n
ıııta.slle 11tlncl gollerini yaptılar. 

On birinci dakikada İzmir kaleal önünde
ki kargaşalıkta Muhafızdan İzzet takımı • 
nın blrlncl golünü attı. Bu colün verdlll te
sirle oyunlarını e.~ Muhafızlılar İzmir ta
leslnl tehdide başladılar. Fakat bir çok tır -
satıan kaçırdılar. ff üncü dakikada Muha -
fızlılar A.nl bir hücumla Şahin vasıtaıllt be
ııa berllk gollerini attılar, devre bitti. 

İkinci devreye her iki taraf büyük azlıxı

le başladılar, karşılıklı bir çok fırsatlar ta -
çırdılar. Bir Muhafız akınında MubafJzdan 
Rıza takımının üçüncil ve p.llblyet •1wnı 
İzmir ağlarına takdı. Oyun bundan ıonra 
ka.rtılıklı akınlarla geçti. Neticede Muhafız
gücü Alsancatı 3 - 2 yenerek ııe.hadan oıttı. 

Siyasal bilgiler • Hukuk 
fakiiltesi maçı 

Aiaancak - Muhafızgüctı tarıılqmasın -
dan evvel yapılan Siyasal bl.JCller - Hukuk 
Fak1lltell maoı J - a beraberllkle bitmlftlr. 

1 
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•• s rı Führer ve Duce 
ISTANBUL dJs. 13.05: PllLkla Türk musikisl. 13.so: Muh- (Baştarafı 2 inci sayfada) 

telif pllı.t neşriyatı. alan ve buna kar§ı da şimdiden askeri bir 
8 Mayıs 1938 Pazar ·ıı·fak - k b h k d (Baş tarafı 1 inci ıa.yfada.' örnekleri vermış· yu""ksek kumandanlan-

Öğlc neşriyatı: Akşam neşriyatı: ı ı ve muştere ir nre et erpiş İh 
12.30: Plikla Ti.irk muslkisl. lZ.50: Hava- 18.30: Spor ve gençllt bayramı: Konfe- eden karardır. Bu mevzu ancak bolşeviz- san Ilgaz, baytar mektebi müdürü Ge- ınız var. İnkılab ve Cumhuriyet evıtıdla· 

ms. 13.05: PlA.klıı. Türk musW.sl. 13.:SO: Muh- rana: Abidin Daver, muharrir. 18.45: Plflkla me karşı alınacak umur:ıı ve müşterek neral Nureddin, askeri ve sivil okul di- rı, Atatürk devrinin çocukları bu büyük 
telif pl3.k neşriyatı. dnns musikisi. 19.15: Konferans: ttnıversite cebhede ittihad formülü içinde cereyan rektörleri ordunun güzide sübayları ve eserin başarıcısından mukaddes parolası· 

Akşam ncşrayatı: namına: Prof. Şakir Şakar (Gürbüz ve sağ- edecektir. mümtaz bir davetli kütlesi bulunmakta nı almıştır. Bu şaşmaz istikamette du· 
li6.30: 7'akslm st2dından naklen Qüne§-Be- lam nesli yetiştirmek lçln hangi yollardan ·d· ı,. ..... §lk~ futbol maçı (Milli kümeden). 18.:SO: yürümelidir). 19.55: Borsa haberleri. 20. Nec- 2 - Mihverin şarkındaki sahada gerek 

1 ı. ra~ kusursuz, ve inhirafsız yürüye-
Plakla dans musikis1. 19.15: Konferans: Prof. meddln Rıza ve artadaşlan tarafından 'l ürk politika ve gerek iktısad piyasaları bakı- Generaller talebeyi teftiş etmişler, ceğiz. 
&lih Murad (Radyo dersleri). ıo: Muzcyyen mus1ldsl ve halk ıarkılan. 20.45: Hava rapo- mından, kısmen müsbet ve kısmen de bundan sonra Kuleli bandosu lstiklfil Bundan sonra genç liselilerden Meh· 
ve arkadıı.Şlan tarafından Türk mus1ktsl ve ru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söy- menfi istikametlerde b" tak la marşını çalmıştır. Marşı talebe de bando med .mezun arkadaşlarına muvaffakiyet-
balk .§3.rkıla.n. 20.45: Hava raporu. 20.lS: ö- lev. 21 = Belma ve arkadaşlan tarafından ı ır un an şma- ·ı b" likte k t l dil" b. ğu 1 - · 
mer Rıza tara.tından rabca söylev. 21: ce- Türk musikisi ve halt şarkıları, {saat ftyarı). ara varacakları da muhakkaktır. Bu an- ı e ır o umuş ur. er ıyen ır u r ama soylevi vernut-
maı KAmil ve arka.d.8.9lan tarafından Türk 21.4.5: Orkestra. 22.15: Ajans haber - laşmalann maddeleri •Şunu yapmağa hak Marşı müteakip lise müdürü Kurmay- tir. 
musikisi ve halk adaları, <saat Ayan). 21. lert 22.30: pl~ sololar, ope - .sahibi olmak> ve .şunu yapmamayı kar- albay Tevfik Topçu bir söylev vermiştir. Müteakiben Korgeneral Halis bu sene 
45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.so: ra. ve operet parçalan. 22.50: son lıa - şılıklı olarak> taahbüd etmek §eklinde Tevfik Topcu ezcümle demiştir ki: birinci, ikinci ve üçüncülük derecesi alan 
Pl.Wa sololar, opera ve operet parçalıın. 22. berler ve ertesi günün programı. olsa gerektir. <- Okulumuzun on birinci sınıfını bi- gençlere birer altın saat; dördüncü, ~ 
50 Son haberler ve ertesi günün programı. ııwww • • al b ı 3 - Führerin Almanyaya götüreceği tiren ve olgunluk meyvalannı veren ta- şıncı, tıncıya irer atın kalem; fransız· 

9 1ayıs 1938 Pazarıe.i 
ANKARA 

ötte neşri.yat!: 8 Mayıs 1938 Pazar 
12.30: Plakla Türk musitis1. 12.50: Hava- ötıe neşriyatı: 

dls. 13.05: Pl!'ıkla Türk muslklsl. 13.30: Muh- 12.30: Karışık pl!k neşriyatı, 12.50: Pl!k: 
telif plfı.k neşriyatı. Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahlll 
Akşam ne'jriyatı: ve harici haberler. 
18.30: Spor ve gençlik bayramı, 'konferans: Akşam neşriyatı: 

Agah Sırrı, Emlnonü Halkevl Başkanı. 18 40: 18.30: Çocuklara masal (Mıı.sal Derle), 
P.llkh dnns musikisi. 19 15: Çocuklara ma- 18.50: Karışık plllk neşriyatı, 19.15: Türk mu
~al: B.ıynn N.nc. 19.55: Borsa haberleri. 20: slklsi ve halk şarkılan (Makbule Çakar ve 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk musi- arkadaşları), 20: Sa.at !yarı ve Arnbca ne"ri
~ \'e halk şarkılan. 20.~: Hava raporu. 20. yat, 20.15: Türk musiklsi ve halk şarkılan: 
48. Ömer Rıza ta~!ından arabca söylev. 21: <SaJAhaddin ve arkadaşlan), 21: Edebi ko -
Faın1 snz heyeti: lbrahlm ve arkadaşlan ta- nuşma: (Behcet Kemal Çağlar), 21.15: stüd
rafındnn, (s:ıat Ayan). 21.45: Orkestra. 22. yo salon orkestrası: 22: Ajans haberleri, 
15: Ajans haberlerl. 22 30: Plflkla sololar, o- 22.15: Yarınki program. 
pera ve operet parçalan 22.50: son haber- • 
ler ve ertesi günün programı. 

9 Mayu 1931 Pazartesi 

10 Iayıs 1938 saıı ötte neşriyatı: 
Öğle neşriyatı: 12.SO: Karııık plflk neşriyatı. 12.50: Pl~k: 
12.30: Pllkla Türk musiklsl. 12.50: Hava- Türk musikis1 ve halk fal"kllan, 13.15: Dah1-

dls. 13.05: Pl"kla Türk muslkis1. 13.SO: Muh- ll ve harici haberler. 
telif plak neşriyatı. Akşam neşriyatı: 
Ak,.~m neşriyatı: 18.30: Karışık pllk n~yatı, !18.50: İnı:i-
17: İnkılllb tarlhl dersi: tİnlTersltoıden lizce ders: (Azime İpek), 19.15: Türk musl

naklen. 18.30: Spor ve gençlik bayramı: Kon- klsl. ve halk şarkılan: (Servet Adnan ve ıı.r
ferans, H:ısan Atıılay, Fen Fakültestnden. kndaşlan), 20: Saat lynrı ve Arabea neşri -
18.45: Plüln dans musiklsl. 19.15: Konre- yat., 20.15: Türk musikisi ve halk şarkı.lan; 
rans: Beyoğlu Halkevl namına Mustafa Tu- (Hikmet Rıza ve arka.daşlan), 21: Konfe -
nalı CHalkcılık). 19.55: Borsa haberler! 20: rans: (Hayri Aksoy; Hukuk Fakültesi tale -
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk besinden), 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
ınusiklsl ve halk şarkıları. 20.45: Hava ra- 22: AJııns haberleri, 22.15: Yannkl program. 
poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca e 
cöylev. 21: Tahsin Kanıtuş ve artadııslan 

tarafından Türk musiklsl ve halk şarkıları, 
<sanı flyarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri, 22.30: PUıkla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22.50: son haberler ve ertesi 
gunun programı. 

10 Mayıs 1938 Salı 

~!le neşriyatı: 
12.30: Karışık pllk n~riyatı. 12.50: PlAk: 

Turk nıuslkisi ve halle prlalan. 13.15: Dahllt 
ve luırlcl haberler. 

e Akşam neşriyata: 

11 layas 1938 Çarşamba 18.30: Pl!ltla dans musikisi, 19.15: Türk 
Öfte nCFlyatı: musiklsl ve halk şarkıları; (Nihal ve arka -
12.30: PlfUtla Türk musik1s1. 12.so: Havıı- daşlan), 20: SD.at O.yan ve Arabca neşriyat, 

dls. 13.05: Pllklıı. Türk muslklsl 13.30: Muh- 20.15: Türk musikisi ve halk prkılnn; CHan-
tellf plak neşriyatı. dan ve arkadaŞları), 21: Konferans: (Feri -
Akşam n~yata: dun; Ziraat Enstlt.üsil talebesinden), 21.15: 
17: İnkılnb tarihi dersi: Öniversltedcn Studyo salon orkestrası. 22: Ajans hnberle>:l, 

naklen, 18.:SO: Spor ve gençllt bayramı: Kon 22.15: Yannki program. 
!erans: Ekrem Özelmas, YOt.sek İktısa:i ve e 
Ticaret mektebinden. 18.45: Pllikla dans mu- 11 l\fayıs 1938 ~roba 
slkisl 19.15: Konferans: Eminönü Halkevl Öğle neşriyata: 
namınn: Doçent Diş tabibi Feyzullall <Diş 12 30 K t llk ...... 
'e vitaminler). 19.55; Borsa haberleri .• 20: . : anşı P n~ .. yatı. 12.50: Pllk: Türk muslklsi ve halk prkılan. 13.15: Dahi-
Nezlhe Uyar ve arkııdaşl rı tarafından Türk 11 ve harici haberler. 1'1.30: Halkevlnden 
mus "isi ve halk şarkıları. 20.45: Hava rapo- naklen İnkıltıb dersi. ' 
ru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söy- Akşam neşriyatı: 
lev. 21: Kl!\slk Ttirk musikisi: Nurl lialll l8.SO: Karışık plô.k neşriyatı, 19.15: Türk 
ve arkadaşları tarafından, <saat Clyarı). 21. musikisi ve halk şarkıları: (Leman ve ar _ 
45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri 22.30: kadaşları), 20: Saat il.yarı ve Arabca neşri -
Pllkla sololar, opera ve operet parçalan. 22. yat, 20.l5: Türk muslkJBt ve halk şarkılan: 
50: Son haberler ve ertesi. günün programı. <Hllcmet Rıza ve arkadaşlan), 21: Konferans 

(Selim Duru; Gazi Terbiye EnstıtüsU talebe-
!! l\layıs 1938 Perşembe filnden), 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22: 

ötıc neşriyata: Ajans haberleri, 22.15: Yarınki program. 
12.30: Plf1kla Türk musilds1. 12.50: Hava- e 

dls. 13.05: Pl!ikla Türk mus1k.1sl. 13.30: Muh- 12 Mayıs 19SS Perşembe 
telif plük neşriyatı. Ö!le neşriyata: 

Ak am n~lyatı: 12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Plfık: 
18.30: Spor ve gençlik b:ıyramı: Konferans Ti.irk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-

Turgut Kaya, Hukuk Fakültesinden. 18 45: li ve harici haberler. 17.30: Halkevinden 
Plfıkla dans mus:ıklsl, 19.15: Spor müsahabe- nnklen inkıllb dersi. 
leri: Eşref Şefik. 19.55. Borsa haberle:-i 20: Akşam neşriyatı: 
Sn.dl Hoşses ve arkadaşları tarafından Türk 18.30: Pl!ıkn dans mmlldsl, 19.15: Türk 
musiklsl ve hAlk şarkıları. 20.45: Hava raporu. musikisi ve halk şarkılan: (servet Adnan 
20.48· Ömer Rıza tarafından arabca söylev. ve arkadaşlan), 20: saat flynrı ve Arabca 
21: Radife Neydik ve ar'kadaşlan tarafın- neşriyat, 20.15: Radyofonik temsil; (Gençler 
dan Türk muslklsl ve halk §lll'kıları, <saat grupu), 21: Konferans: <Cemal Oökdağ; Kül 
dyanL 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber- tür Bakanlığı beden terbiyesi Direktörfı>, 
lerl. 22.30: Plakla sololar, opera ve operet 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22: Ajans ha
parçnlnn. 22.50: Son haberler ve ertesi giı- berlerl, 22.15: Yarınki program. 
nun programı. 

13 tayıs 19ll Cama 
Öf le neşriyatı: 

• 13 MqlS 1938 Cuma 

Ö!le neşriyatı: 
12.30: Karl§lk pllk neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halt prkilan. 13.15: Dahl
ll ve harici haberler. 17.30: H.alkevinden 

12.30: PlWıı. Türk mus11W1. 12.50: Hava
dis. 13.05: Plilkla Türk musikls1. 13.30: Muh
telif plt'ık neşriyatı. 
Akşam neşriyata: naklen lnk.ı.lab der&L 
18.30: Spor ve gençlik bayramı: Konfe- &kşam neşriyau: 

ı-ans: Reşad Tı:ı.nb rk, Tıb Fakültesinden. 18. 18.30: Karl§ık pllit neşriyatı, 19.15: Türk 
45: Beyoıi!u Halkevl gösterit tolu Lnrarından musikisi ve halk §arkıları: <Makbule Çak.ar 
blr temsil. 10 15: Konferans: Ali K!ml Ak- ve &rkada~ları), 20: Saat ayarı ve Anı.~11 
yüz (Çocuk terblycsl). 19.55: Borsa haberle- ne rlyat., 21.15: Turk musikisi ve halk §ar -

rl, 20: Muzaffer İllaı.r ve artadeşliln tarafın- kıla.rı: (Hikmet Rıza ve arkadaşları>, 21: 
dan Türk muslkisi ve halk p..rkıları, 20.45: Konferans: Adnan Menderes; (Aydın Say -
Hava raporu, 20.48: ömer Rım tarafından a- lavıJ, 21.15: Pl kla da.ııa muslkls1, 22: Ajan.s 
rabca söylev. 21: Nlh:ıl ve arkadaşları taratın lıaberle.rl., 22.15: Yannki program. 
dan Türk musikisi ve halk şarküan, (saat l-
yan), 21.45: Orkestra, 22.15: Ajans haberleri, 
22.30· Plftkkı sololar, opera ve operet parça -
lan. 22 50: son haberler ve ertesi günün prog 
r.ımı. 

14 l\layLc; 1938 Cumartesi 
Öğle neşr:iyatı: 
1210· Plfıkla Turk musikLal 12.50: Hava-

• lf Mayıs 19JI Cum.arUsi 

Ötl• nr.şriyatı: 
13.30: Karl§ık pl(ıt nqrlyatı, 13.50: PlAk: 

Türk muslklsl ve halt oarkılan. 1U5: Dahl-
11 ye harlcl haberler. 

Alqam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara karagl>z: (Küçük Ali), 

hediye ise Çekoslovakya Almanlan me- }ebelerimizi harb okuluna veriyoruz. ca, almanca ve ingilizceden birincilere 
selesinin halli için İtalyanın temin ede- Yann da orduya vereceğiz. Sayın ço- bu dillerden birer kıymeili kitab vererek 
ceği müzaheret olsa gerektir. Sulh yolile cuk.larımın hepsi bilirler ki harb okulu- gençleri tebrik etmiştir. 
halledileceğine Alınanların kani bulun- na giriş, ordu camiasına katılış günüdür. Bu suretle taltif edilen liseliler P 
dukları bu meselenin halline müzah~ret. Faal ordu hayatı bugünden başlar. Ben 
İtalya için bir zarurettir. Ayni zamanda ordunun eski bir siıbayı sıfatile kılıç ta
böyle bir hediyenin tedariki de İtalya iç.ın kıldığı bugünü büyük bir zevkle hatırla
çok büyük bir fedakarlık değildir. Ziya- nm. O gün verilen kılıç liyakatin bir 
rete takaddüm eden günlerde İtalyan sembolüdür. Yeri ve sırası gelince o sila
matibuatının Çekoslovakya ve Küçük hın şeref ve namusunu korumak borcu
Antant meseleleri hakkında yaptıkları muzdur. Nitekim bizimle beraber bu şe
neşriyat, bu bahiste İtalyanın Almanya- ı refe eren arkadaşlarımızdan bir çoğu şe
ya hem geniş haklar vereceğini, hem de hamet meydanlarında canlarını seve se
müzaheretten çekinmiyeceğini gösterir. ve verdiler ve gene böyle bit günde ken-

lardır: 

Birinci 198 Abdüssamed Kuşcu, ikinci 
571 Ekrem Atamer, üçüncü 934 Cihad 
Akyol, dördüncü 486 Cihad UğurluoğlUı 
beşinci 250 Ramazan Guler, altıncı 90 Sü-
leymnn Akın, fransızcadan 63 Osmall 
Çifci, almancadan 1129 Mecdeddin Tüzcl
türk, ingilizceden 1472 Cavid .Öztürkba· 
şarır. 

Şu halde ziyaretin umumi manasını kı- d~~c:ine v.erilen silahın §Crefini yerlere 

saca şöyle ifade edelim: Berlin - Roma duşurmediler. 
mihve'ti küçük anlaşmalara varmak üze- Bu gençlerin de sırası gelince babaları-

Bu sırada bando Kuleli marşını çalınl1 
ve muvaffak gençler al~lanmıştır. 

Bundan sonra bütün Kulelilcrin iştirak 
ettiği geçid başlamış, yarının sübayıarı 
komutanlarının ve konuklarının önünden 
büyük bir intizam içinde geçmişlerdir. re yapılmış büyük bir nümayiştir. nın, dedelerinin izlerinden yürüyeceğine, 

ve bugünü asla unutmıyacaklanna inan
Muhittin Birgen cım vardır. .............................................................. 

~ • 

WOLANTSh gAN~ 
L__UNi NY.__1 

19.15: Türk musikisi ve halk şarkılan: CH. 
necaı ve arka.daşlan), 20: saat Ayan ve A -
rabca neşriyat, 20.15: Türk musik161 ve halk 
şarkıları: <Servet Adnan ve arkadaşları), 21: 

Konferans: Ferid CelAl Güven; (İçeli Say -
ıavı>, 21.15 Stüdyo .salon orkestrası. 22: Ajana 
haberleri. 22.15: Yannti program. 

Siz esas bilginizi bu çatının altında ka
zandınız, umumi bir kültür sahibi oldu
nuz. Harb okulunda askeri bilginizin ça
tısını kuracaksınız. Temiz bir ahlak, te-
miz bir seciye bu işde size yardım ede
cektir. Esasen damarlarınızda dolaşan 

kan sizin bu işinize yanyacaktır. Sizin 
kanınızda bu cevher vardır; biz bu cev
herin işleyicileriyiz. 

Harb okuluna katıldığınız zaman bir 
bedene zerkedilm~ taze bir kan gibi or
du saflarına can, kan ve kudret verecek
siniz.> 

Okul direktörünün sözlerine bu yıl 

mektebi bitiren talebeden Orhan bir söy
levle mukabele etmiştir. Yarının genç ve 
ateşli sübayı ezcümle demiştir ki: 

Bunu müteakip yapılan spor gösterile
ri herkesin takdirkar alilkasını toplamış· 
tır. Bilhassa miizikli jimnastik ve nıil
zikli boks hareketleri büyük bir intizal11 
içinde yapılmıştır. 

Spor gösterileri geç vakte kadar de
vam etmiş, tören, bir çay ziyafeti ile ni· 
hayet bulmuştur. 

Dünkü aynlık törenile bu askeri lise
miz Kuleli adını alalı 66 yıl, idadü askeri 
olarak kurulalı ise 93 yıl olmuştur. 

Bu yıl harb okluna göndereceği :ıne· 

zunlarının sayısı ise beş yüzdür. Bunlar• 
dan ilk kafile 163 kışi bu hafta içinde 
Ankaraya hareket edecek ve harb okulu· 

na iltihak edecektir. Kendilerini Ankara· 
ya götürmeğc memur askeri heyet tsıan
bula gelmiş ve dünkü törende hazır btt 
lunmuştur. 

Süleyman Şah türbesi 
tamir edilecek 

<- Uzun yılların şerefli hatıralarını, 

tarihi menkıbelerini taşıyan Kuleli oku
lu 66 ıncı senesini yaşıyor. Ruhumda 
derin bir sevinç hissi duyuyorum. Şu da
kikalarda yüreklerimiz minnetlerle dolu- Ankara 7 (Hususi) - Suıiye top • 
dur. Ne mutlu bize; Cumhuriyet inkıla- rakları içinde kalan Caber kalesi o • 
bıııın her feyzinden paylarımızı alıyor, nünde Süleyman Şah türbesindeki kıt' 
her nimetten faydalanıyoruz. İlerinin hiz- rakol binasının tamiri ilerlemiştir. 13\1 
metlerinde yüksek itimadınıza layık ol- saha ağaçlandırılacaktır. Kültür Ba ' 
mak için her türlü :fedakft.rlıktan çekin- kanlığı da türbeyi tamire knrar ver ' 
miyeceğiz. Bu meslekte şecaat ve fazilet miştir. 
==========================;,;,,;;~~=================~~ 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: Galatada HacıamA mahallesinin Çeşnı« 

rneydanı sokağında bir numaralı Emctullah Valide Sultan mektebinin idarci htı~ 
susiye namına tescili istenilmiş ise de tapuda kaydı olmadığından bu yer J:ıak
kında tahkikat yapılmak üzere 16/5/938 tarihinde saat onda da mahalline me
mur gönderileceğinden işbu gayri menkule tasarruf iddiasında bulunanlarıtı 
ilan tarihinden itibaren on gün zarfmda ellerindeki vesaik ile birlikte Beyoğlı.J 
tapu sicil muhafızlığına veya keşif günü mahallinde bulunacak memura milrıı .. 
caatlan ilan olunur. (B.) (2660) 

NtlW 

Keşif bedeli 2240 lira 37 kuruş olan Heybeliadada işgüzar sokağında mecrs 
ve kanalının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi ıe
\'azım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadafl 
başka fen İşleri Mecari §Ubesinden alacakları fen ehliyet vesikasile 168 lira S 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/5/938 Pazartesi gnnil 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2307) 

llWWW 

Ke(ıI bedeli 7152 lira 97 kuruş elan Karaağaç müessesatında yaptırılacak ilı' 
rak fırını açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile ıartnamesi levazım ınil· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadtıtl 
başka fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 536 lira 47 ıcı.ı· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 16/5/938 Pazartesi gün6 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2502) 

~------------------------------------------------------_....,., 
nları 

Alemdağında Sultan çiftliğinde Köy önünde vakfa ald çayırın bu seneki ot'1 

satılmak üzere açtk arttııriruıya çıkanlmıştır. İhalesi 19/5/938 Perşembe g0ııi1 
saat 15 tedir. İsteklllt'rin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. c2645t 

~--~--~--------------~--------------~-------~-----....-""" 
Çocuk &irgeme Kurumu Genel Merkezinden; 

Sinema Koltuğu Yaptırılacak 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600-700 koltuk yaptırılacaktır· 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin 10 gün zarfında genel Merkez Muhasebe Mildürlii· 

ğ\ine müracaat etmeleri. c2616• 
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8 Mayıs 

Başvekil denizciliğimizin inkişafı 
hakkında mühim bir nutuk söyledi 

\ 
1 

\ 

BaşveKıı yeni §ilepleri mizi gezerkenı 

... 
t ... 
• • ~ .. 

'(Baş tarafı 1 inci sayfada) bilhassa harid ticaret noktasından da 
Başveltil Celal Bayar refakatlerin - sıkıntılıdır. Bunu iktihaın etmeğe mec

de Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras buruz. Bunun için yalnız gemi satın al
ve Denizbank Umum Müdürü Yusuf mak kafi değildir. İyi eleman, ekipaj 
Ziya Öniş olduğu halde dün saat dört- ve bunları ekonomik surette idare et -
te Deniz Ticaret Mektebi rıhtımında mek lazımdır. Bunların idar,esini de bu 
?notöre binmişler ve Ortaköy açıkların- zihniyeti kavramış ve bu iktidarı göste
da bulunan (Demir) şilebini gördükten recek teşekküller bulunması lazımdır. 
sonra Bakır ve Krom şileblcrine hare - Cumhuriyet rejiminin ilanından son 
ket etmişlerdir. ra bizde denizcilik eskisine nazaran 

Başvekil bu şile)Jlerde, davetli bu - şüphesiz ilerlemiştir. Takdir ettiğimiz 
~unan Denizbank, Iş !Bankası, Etibank bu münferid teşebbüsleri ihtiyacımız -
erkAnı, Deniz Ticaret Müdürü, Türk ve la mukayese ettiğimiz zaman kafi gör
ecnebi armatörler mümessilleri ve mat mememiz lfizım gelir. Ferdi sermaye -
buat erkanı tarafından karşılanmışlar, nin bu ihtiyacı tatmin edeceğinden şüp 
ve yanyana bulunan Bakır ve he edilirse haksızlık edilmiş olmaz. Bu 
krom şileblerini gezmişlerdir. nun için devletin mürakabesinde, fer-

. Cel!l Bayar şilebleri gezerken ken- di ve hususi teşebbüslerde olduğu gibi 
d.ısine kaptanlar tarafından izahat ve - himayesinde mühim bir teşekkül vü -
l1l~iştir. . cude getirilmesi düşünüldü. Ve bu su
Etibank idare 1\feclisi Reisinin nutku retle üç büyük bankamıza Etibank, De
.. Başvekil bundan sonra (Bakır) m nizbank, ve İş Bankasına bu vazife ve

gijvertes:ne çılonışlardır. Burada Eti - rildi. 
h
1 

ank İdare Meclisi Reisi Hamid söz a- Üç gu" zel vapurumuzu görüyoruz. 
arak l ·· ı · t' · şun arı soy emış ır. Bu kndann gayrikafi olduğuna fiiphe 

- c Yüksek Başbakanımızın liıtfen yoktur. 
huzurlarile şereflendirdikleri bugünün . .. 
ticar ti b h · h t d . b" d"" Arkadaşlarımız yemden alınacak uç e a rıye aya ın a yem ır o- . . .. 
ne.meç t .. 1?'} tt·-· h kk kt Mil _ vapur ıçın Lonclrada muzakereler yapı-

e~ı e ıgı mu a a ır. 1 B T b 1 .. d... .. .. 
letiJnizin babadan mirası büyük deniz- Y~~ ar. ~ı ~ara ş~ g~r. uı;;.m~z.;e -
Cilik kabiJiyeti, vatanımızın dörtte üçü- ~ı ~dre d-:,:al bı?l. a Dy~~ı ertmınft e kıltbı atkjı 
lli.in d · 1 h t b 1 b"l umı e ı e ı ır. ıger ara an a o a 
L enız e mu a u unması ve ı - . 1 . . . 0 -
ııassa 'lli hs l" t k'l 'ht' servıs en ıçın yap gımız program ne -

mı ma u a ımızın na ı ı ı - r 1 . r B d Tb · 
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Avrupa radyoları 
binicilerimizden 

sitayişle bahsediyorlar 

Mussolini ve Hitlerin nutukları 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
etmektedir. Son gelen İtalyan gazeteleri 
kral kupası yarışı etrafında şunları yaz
maktadılar: 

Dört mayıs günü yaj'Jtlan yarışlarda iki 
mükafat vard; Bunlardan birisi Lido, di
ğeri ise, kral mükAfatı idiler. Yarışın ba§
lamasından bir çeyrek aaat evvel kral 
üçüncü Viktor Emanuel yarış sahasına 

gelmiş ve halkın alkışlan arasında tri
bününe yerleşmişti. Tribün bütün Sa
vole hanedanı mensublan ile dolu idi. 
Biraz evvel yağını§ olan yağmurdan yarış 
sahası göze çirkin görünüyordu. Lido ya
rışına Türk ekipinden yüzbaşı Cevad Ku
la iştirak ettL Diğer elemanlar kral ku
pası yarışlarına gireceklerinden seyirci 
vaziyette idiler. Bu yanşın hitamında 
yüzbaşı Lombardo Cumie birinci gelmiş
tir. Tasnifte yüzbaşı Kula da iyi derece 
alanlar içersinde idi. 

Kral kupası 

~ 

Alman ve 1talyan Hariciye nazırları 
bir anıda 

(Baştarafı l inci ıa.yfada) 
rasında, Alman ve İtalyan ricallle, yük
sek askeri erkfuı ve birçok güzide sima
lar da bulunuyordu. 

Ziya! etin sonlarında Mussolini ve Hit-, 
ler hararetli nutuklar ıöylemişlerdir. Bu 
nutuklar radyo ile Almanya ve İtalyanın 
her tarafında işitilmiştir. ' 

Mussolini'nin nutku 
Mussolinl nutkunda, Hitlere beyanı 

hoşamedi ettikten sonra ezcümle demiş
tir ki: 

Kral kupası yanşlarının başlaması çok 
heyecanlı olmuştur. Tribünün önünde 
yer almış olan askeri bando yanşa işti
rak edecek milletlerin milli marflarını 
çalıyordu. Bu yarı§a İtalya, Almanya, 
İrlanda ve Türkiye iştirak ediyorlardı. 
Verilen işaret ile atlar hep birden yıldı
rım gibi çıkışları ile yanşa başladılar. 
Turların hitamında en önde Alman <- B. Bitler, ziyaretinizle iki memle-

yüzbaşı Hes ile Türk yüzbaşı Kula gö- ketin inkıliibından doğmuş olan İtalyan -
rünmüşlerdi. Onları takib edenler İrlan- Alman dostluğunu teyid ettiniz. Yüz se
da, Almanya, İtalya idiler. Yarışları mü- nedenberi kendi milll vahdetleri için mü
teakip kral silvarilerin ellerini ayn ayrı cadele etmiş olan İtalya ve Almanya, bu
sıktı. Alman, Türk bayrakları birincilik gün bu gayelerine ermiş bulunuyorlar. 
şeref direkl~rine çekili~ken istiklal ve Roma - Berlin mihveri eskimiş ve üto
Alman marşları çalınıyordu. Kral, kupa- pik fikirler peşinden koşamaz. Biz haki-
yı koşuculan tebrik ederek verdi. katler üzerinden yürüyen iki milletiz ve 

Portekiz radyosunda yapılan dostluğumuz kat'(yen sarsılmıyacaktır.• 
hararet.ti neşriyat Bitlerin cevabı 

Binicilerimiztn Romadaki muvaff aki-
yetleri muhtelif Avrupa merkezlerinde 
derin akisler uyandırmış, Türk atlılann
dan sitayişlerle bahsedilmiştir. Bu arada 
Portekiz radyosunda binicilerimizin par
lak muvaffnkiyetlerinden şu suretle bah
sediJmiştir: 

Hitler cevabında, İtalyada gördüğü sa
mimi hüsnü kabulden fevkalade müte
hassis olduğunu söyledikten ve iki mil
letin tam iki bin senelik ilk karşılaşma
sından bahsettikten sonra, demiştir ki: 

c- Faşizm İtalyayı ve nasyonal sos
yalizm de Almanyayı iki kuvvetli devlet 
haline getirmiştir. Bu 1.20 milyonluk küt
le kendi bütün haklarını müdafaa ve ta
hakkuk ettirecektir. 

Alman ve 1talyan propaganda nazırlan 
otomobilde 

bizim içhı en nazik bir anda göstermlt 
olduğu dostluğu; ne ben, ne de Almaı 

milleti kat'iyen unutmıyacağız. Emin o 
labilirsiniz ki, biz de İtalyanın herhangi 
müşkül bir saatinde daiına size yardımı 
hazırız.> 

Ziyaretler 

Roma 7 (A.A.) - Furbarada yapılaca} 
olan hava nümayişleri ile Santamarinel 
lada tertib edilen askeri talimler hava 
nın fena olması yüzünden yarına bıra 
kıldığı için Hitler sabah saatlerini Romı 
abidelerinin ziyaretine tahsis etmiştir. 

İtalya Kralı Almanyaya gidecek 

Roma 7 (A.A.) - Havas ajansı muha. 
biri bildiriyor: İtalya kral ve kraliçesi· 
nin gelecek sene Almanyayı ziyaretlerl 
şimdiden derpiş edilmektedir. 

Sureti umumiyede zanncdildiğine göre 
Hitler Alman devletinin şefi sıfatile !tal 
yadan ayrılmadan evvel İtalyan hüküm 
darlannı Almanyaya davet edecektir. 

Miizakerelere devam edilecek 

Roma 7 (AA.) - Röyter: 
Roma - Berlin mihveri yalnız te .. 

eyyüd etmekle kalmamış hatta mü • 
him surette kuvvetlendirilmiştir. 

Bir askeri ittüakın mcvzuubahs o • 
lnmıyacağının Alınan mehafilinde bil • 
hassa kaydedilmesine rağmen, iki mem 
lcketi müştereken aiakadar eden bazı 
askerf meselelerin bile götüşülmiis ol· 
duğu zannediliyor. 

cTürk ckipi Roma yanşlarına iştirak 

etmiş olan milletlerin içerisinde malze
me ve beygir hususlarında en zayıf olanı 
idi. Onlara zaferi kazandıran görmüş ol
dukları difilplin, vatan aşkı, izzeti nefis 
ve kuvvetli bir enerjiye sahib olmala
rıdır. Atatürk inkıl&bının aşılamış oldu
ğu vatan aşkı ve milliyetcllik prensiple
rinin olgunlaşmıı meyvasını Türkiye Ro
mada yapılan yarışlarda aldığı parlak ne
tice ile bir kere daha tatth diyor. 

Bu iki realist dost milleti komşu hali-
ne getirmiş olan tabiatin çizdiği hudud Diğer taraftan, Triyestenin istikbal! 
dahna mukaddes kalacağı gibi, mütekabil de dahil olmak üzere. iki memleket a -
yardım için de aramızda bir köpzii tPşkil rasında çıkan muhtelıf meseleler hak • 
edecektir. kında da prensip anlaşması hasıl ol -

muştur. Müzakerelere diplomatik yol • 
Mussolini! Senin ve İtalyan milletinin }arla devam edilecektir. ' 

Yacı denizcilikte sür'atli bir hıza lüzum ıce ~nmış ır. u ay an ı : aren yem 
göstermektedir gemıler peyderpey gelmege başlaya - Bipda radyo muakı 

"''l'lu Ö d · · · At t" k'" T" k caktır. Bazıları yoldadırlar. Maamafih 
lngiltere Fransanın teşebbüsleri ve 

vı n erımız a ur un ur va- . . 1 . . 'h ı ...._ tanı iç' h h d ld w 'b" b sıparış erımız artan ı tiyaç anınıza yet Biga <Husus!> - ui bin evli kasabamızda 
;ı, ın er sa a a o ugu gı ı u va- mi or B u . . e . üç büyük gem' 60 radyo vardır. Haltın radyo merakı da (Baıtarafı 1 inci sayfada) 
lde de büyük ilhamları bizi yakın bir . Y. · un. ? ıçı.n Y. nı 'lm'şf D' ı- gtttlkce artmaktadır. Kasabaya gündüı.Ierl rini neşrettiği söylenen Essen'de mün -1 
tide göğsümüzü kabartacak dereceye ~ın :nş~~.ı ~.ç~n sıp~:ı~ v:ı .~ ~· { - elektrik cereyanı verilmiyor, bu yüzden de Başvekil Hodza tarafından kabul e- teşir Nasyonal Zeitung, Hitlerin İtalya 
~etireceğine şüphemiz yoktur. Büyük gder uç uyu ktged~ı ıMçı~ı1· ~bmt.uzal erde er radyolardan gündüz istifade etmek tmtAnı dilmiş olan İngiliz sefiri, Londra mü - seyahati hakkında tefsirlerde buluna -

h
!\Urucumuz Celiıl Bayarın çok ugwurlu ~vamkl~tmte e ır.. ı .ı ı d ıya.~t~ e - bulunamıyordu. Kaymakam ıehre ötıe qt1- zakereleri esnasında Fransız nazırlari - rak ezcümle şöyle yazmaktadır: 

nız na ıya mı aynı sevıye e go urmek llnde de elektrik cereyanı verilmesini em _ •• 
Uıu.rıarı ve emirleri bizim için en e • . k d retmlf, bu sayede ötıe neşriyatını dinlemek le muştereken Çekoslovakyadaki Al - cSüdetler meselesi hiç bir zaman 

!t\in ff ı.: A-· • azım ve ararın ayız. man ekalliyet· h kkınd ·ı . 1 d - d . d' nıuva aıuyet wuılı olacaktır. Ken B" h'"k" t h b .. r lmkO.nı da temin olunmu3tur. ı a a ven mış o an ogru an doğruya Italyanları alakadar 

hılerine bizi taltiflerinden dolayı bil - ızff, k~ u;ıe. d esa ın~ ~oy uyço.:uk~: kararların mahiyetini izah etmiş ve eden bir mesele haline gelmiyecektir. 
assa h" t "kr 1 muva a ıye ırnız en ernınız. un u programlan da bir arada yürütmüş o - bunları Çekoslovak hariciye nazırı Krof Füh M l' · 

llar .. urm~ ve şu .. an arımızı su - bunu iernin edecek elemanların kifa - rer usso ınıye gönderdiği bil' 
' cumlenıze teşekkurler ederim.• ı· ·t· d d B.. ük' b luyoruz. taya tevdi edeçeğini bildinniştir. mektubla Brenner hududu hakkında 

B k
.
1
. ye ıne ı ıma ımız var ır. uy an - D · ıı··· · · ·· ·· t·· k diğ aşve ı ın nutku enızc ıgımızı yuru ur ·en er Bilahare hariciye · nazırı Kroftaya teminat vermiştir. Buna mukabil Ak -

İdar M ı· . R . . . k d kalarımızın bu husustaki liyakati aşi - programlarımızın da icrasını temin et-So ~. ec ısı eıs~nın ~?t un an kar bir ke fi ettir. Ayni zamanda Türk . . , n:ıülaki olan İngiliz sefiri, Londrada ve- deniz bir Alman menfaat mıntakası de 
,..... llı-a Türk ve ecnebı armatorler na - d . .

1
. w .Y. Yt .

1 
de in 

1 
mış bulunuyoruz. Etıbank m bu kıy - rılen kararların metnini nazıra tevdi et ğildir. Bu sebeble Berlin, İtalyan - İn· 

·•ıuıa b' B . enızcı ıgını emsı e n san arın va- tı· h' ti d D · b nk' b 'I\... ır :ıat aşvekıle yeni üç şilebin . . . ıme ı ızrne n en, enız a ın u mlştir. giliz anlaşmasını memnuniyetle karşı .. 

] 
.. Ql'k ticaret filosuna iltihakından do _ tanseverlıklenne ınanıyoruz. himmetinden ve İş Bankasının bu işde İ .1. f' . . .. t k.b Fr lamıştır. Berlin ile Roma devlet blokla· 
a Ç" k" b · · ·ıı· b' 1 l ngı ız se ırını mu ea ı ansız se-
tıtı duyulan sevinci ve şükran hisleri _ un u u ışı mı ~· ~r mese e 0 a - yaptığı patronajdan dolayı mütehassi - f . de Krofta tarafından k' b 1 d'lmi rile askeri ittifaklar vücude getirilme-

arzetmiştir. Celal Bayar da bu ar _ rak el~ alaca~lar v: . ızı~ arz~la~ımı: siz. Bu üç milli bankamızın kül halin - :~ meslekda ının temenni} a .u. e trra ş sini arzu etmemektedirler. Çünkü bu 
~töre teşekkür ettikten sonra şu nut- zı ~erme get~rme~ ıçın ~m bır ızzetı de Türk ekonomisine yaptıklan hiz - 1 t ş ennı te r- kombinezonlar daima harbcuyane te • 

söylemiştir: nefıs meselesı halınde ugraşacaklardır. metleri takdir, tebrik ve tebcil ede - amış ır. mayüller gizlemektedirler.> 
- 'Vapurlarınızı gördükten ve çok na Gayret bir taraflı olmaz. Bu gayreti rim. Salfilıiyettar mahfellere göre İngil-:k rnisafırperverliğinize mazhar ol _ taltif etmek ve lii.yik olduğu veclıile hi- Asıl büyük tebrikim kendi eleman- tere ve Frnnsa, Çekoslovakya anaya - Emlak bankasının hisse 

senetleri Uktaıı sonra ilk duyduğum his ve he- rnaye etmek bizim için bir vazifedir. larımız ve kendi iptidat maddelerimiz- sasınm çerçevesi dahilinde ve Çekoslo
~ecanıa size, üç büyük ve milli banka- Hülasa etmek icab ederse, bugünkü u- le büyük vapurların inşasını Deniz - vakyanm istiklfiline riayet edilmek şar 

ıza teşekkür ediyorum. • mumi tonaj mikdarımız milli ekonomi- bank'ın tersanelerinde yapabildiğini tile, Südet Almanlarına en geniş muh- Ankara 7 (A.A.) - Haber aldığımıza 
.. :Oenizciliği bir arada t icaretile sana- mize nazaran dundur. Yakın bir za - gördüğüm zaman olacaktır. Bu Ati u - tariyet verilmesini ve bu hususda par - göre, Emltık ve Eytam Bankasının umu

~~!e, S}lorile ve bir kül halinde 'teka _ manda tonajı.rnız yarım milyonu bulma zak değildir.» ti şefi Heinlein ile müzakereye başlan- mi heyetinde ittihaz olunan karar mu
ı-·uı ettirmek için !Büyük Şefimiz Ata- lı ve geçmelidir. Ayrıca bir jest olarak Başvekilin çok alloşlanan bu nut - masını tavsiye etmişlerdir. cibince cB> tertibi hisse scnedlerini sat· 
c~rk'i;ln Büyük Millet Meclisinin besin- telakki ettiğim bir nokta üzerinde du - kundan sonra davetliler hazırlanan bü- Südetlere yapılacak olan fedakar _ mak istiyenlerden banka bu hisse senede 

11
1 ~evre ikinci açılış nutkunda ir~de racağım: Bu, gemilerimize konan isim- fede izaz edilmişlerdir. lıklar arasında Almancanın da resmi lerini başabaş fiatla satın almağa başla-
tı~ 1lha~lan vardır. Hükumet de Şefi- !erdir. Biz ~aden programı~zın icra - Bundan sonra Başveltil ve Hariciye dil olarak kab~l edileceği tahmin edil- ~~~~.1.:: .................................................. . 
i i 0 Yüksek iradesini yerine getirmek smı Eti bank a emanet etmış bulunu - Vekili davetlilere veda etmişler ve mo- mektedir. 
hçl.tn Programında Deniz işlerine ayrıca yoruz. Üç sene içinde bakır, krom, kur törle Deniz ticaret mektebi sahiline çı- B r h be d dildi 
ltıU ehemmiyet vermiştir. Denizcilik şun, simli kurşun işletmeye aid prog - karak otele dönmüşlerdir. er m a r ar e 
eı lt ekonomide en mühim yer alan v~ ramımız tahakkuk mevkiine konula - Sosyete Şileb'in yeni aldığı fileb _ Berlin 7 (A.A.) - İngiltere sefiri, 
d eıtı.anıarı itibarile birbirini ikmal e _ caktır. lcrden Bakır şilebi .fO bin İngillz Ura - Çekoslovakyadaki Alınan ekalliyeti me 

0~ en mühim bir unsurdur. Nakliye Memleketin güzel bir talih eseri o - sına alınmıştır. 20 vinci vardır. Ve sa- selesinin muslihane bir şekilde halledil-
1cabadıkça ve bu nakliye milli ekonomi larak yeni bulduğumuz, Divrikdeki de- atte 11 mil yapmaktadır. 17 yaşında _ mesi için İngiltere tarafından bugün 
hı larına uyacak iyi şeraiti haiz bu _ mir madenini de hemen işletmeye baş - dır. öğleden sonra Prag nezdinde teşebbüs
d:nacbkça milli ekonomiyi sevk ve i- lıyacağız. Bunların nakliyatı mühim Demir şilebi 13 yaşındadır. 6,300 de bu~u~uld.uğunu Almanya lhükCune -
bti ey~ imkan yoktur. Bu tebarüz et _ bir meseledir. Bunların hepsi birbirini tondur . .f 7 bin liraya alınmıştır. tine bıldırmiştir. 
bı~ bır hakikattir: Bizim gemiciliği • ikmal edecektir. Biz demek ki ayni za- Krom 1.f,14 mil yapmaktadır. 10 ya- Bir Alman gazetesinin mUtaleası 

n halihazır vaziyeti kabotaj için ve manda birbirini tamamlayan diğer şındadır. 43,600 liraya alınmıttır. Berlin 7 (AA.) - Görin.g'in fikirle-
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12 Sayfa 

Son Posta'nın 

Bizi 
Ha~ atımda çok şey görmüş, çok şey 

geçınniştim; fakat sirk artistliği hiçbir 
zaman yapmamıştım .. halbuki bir defa
sında ahali beni bir sirk artisti zannet
ti. 

Bakınız, bu nasıl oldu. 
Şimdiki gibi hatırlıyorum. Eskiden 

Rusyada şunun bunun kıyafetine giren 
hu:susi bir takım şirk artistleri vardı. 
Bunlara transformatör derlerdi. Bu 
transformatörler şehir şehir dolaşır, ha
yatlarını kazanırlardı. Bunlar, mesela, 
a1ın<:'ye çıktılar mı, ilk önce yerlere 

kad.:ır eğilmek suretile halkı selamlar
lar: -;onra sür'atle kulis arasına girerek, 
kaş .-.öz arasında kıyafetlerini değişti

ı irlcı; ve bambaşka bir kılıkta sahneye 
ç karlar, ve bu defa tamamen ayrı bir 
se le konuşurlardı. 

İ. te bir defasında beni böyle bir 
trdn ,forma tör zannetmişlerdi. 

G hba 1920 veyahud 1921 seneleri 
idi. 

D;.ı hın memlekette şiddetli bir ek
mek kıtlığı vardı. 

Dört yüz gram ekmeğe karşılık iki 
ha du, üç yatak örtüsü, bir armonik al
mak kabildi. 

hikayesi 

kim 
SON POST·A 1Ua3ıs S 

zannetmişler? 
Ruscadan çeviren: H. Alaz 

- Harika, cidden harika!. diye bağı
rıyordu. 

Hikayelerimin nasıl bir tesir yapaca
ğını, korku ile düşünerek, büyük bir 
heyecan içinde hikayelerime başladım. 

Halk, büyük bir dikkatle, hatla all
ka ile hikliyelerimi dinliyor, zaman za
man da: 

- Ah hergele ah!. 
Veyahud: 
- Dayan!. Daha çabuk!. Biraz daha 

hızlı!. 

Gibi bağırmalar da oluyordu.. 
Hikayemi sonuna kadar söyledikten 

• sonra, güçlükle ayaklanmı sürüyerek 
kulis arasına çekildim .. beni de alktşlı
yan olmadı. Yalnız uzun boylu bir kızıl 
asker, yerinden kalkarak: 

- Ah hergele, ah!. Bak nasü yürü
yor.. diye bağırdı. Bak bak nasıl da 
mahsus topallıyor .. 

Program mucibince son olarak lirik 
şair çıkacaktı. 

Zavallı adam uzun müddet sahneye 
çıkmak istemedi. Karnında bir ağn bu
lunduğundan bahsederek ağlamağa baş 
ladı. Petersburgdan ancak dün geldlğt
ni, halkı iyice tanımadığını, bu itibar
la şür okuyamıyacağını söyledi. Lte bundan ötürü, bu yılların bir 

sonbaharında, irticalen şiir söyliyen şa
ir Nikolay İvanov, piyanist Marusya 
Grckova, ben ve lirik şair Dimitri Tsen
zor, daha kolay ekmek tedarik edebil
mek için Pctersburg'dan hareket ettik. 

Lirik şair Uıf lcesüdi. Piyano ya dayanarak tek bir kelime söylemeaen ôef dakika kadar öylece ka.tdı 

Şair bir çocuk gibi ağlıyor, ellerlle 
direklere sarılıyordu. Fakat biz onun 
bu muhalefetine aldırmadık. İte kaka, 
onu zorla sahneye çıkardık . 

N yetimiz, hafif edebiyat ve müzik 
kon erleri vererek cenub şehirlerini 
dolaşmaktı. San'atiınize güvenerek hiç 
olmazsa küflü bir asker tayini kazana
bileceğimizi umuyorduk. 

İcab eden bütün vesikaları yanımıza 
alarak eylıll sonlarına doğru, trenle, 
cenubu şarkiye doğru yola çıktık. 

Günlerce tren yolculuğu yaptık .. 
Yolda, rollerimizi taksim ve progra

mımızı iyice tanzim ettik .. programımı
za ööre ilk önce piyanist Manısya sah
neye çıkacak ve hafif parçalar çalac:ık
tı. Onun arkasından, irticalen şiir söy
lıyen şair çıkacaktı. 

Bundan sonra da sıra bana gelecek
ti. Ben de mizahi hikayeler anlatacak
tım. En sonunda da lirik şair Dimitri 
T~enzor şiir okuyacaktı. O, bizim bü
tün programımıza bir nevi cila sürmüş 
olacaktı. 

Programımız mükemmeldi. 
İrtıcalen şiir söyliyen arkadaşımız: 
- Biliyor musunuz, dedi, Sovyet!er 

R.r .ğinde ilk defa doğru bir san'at yo
lu tutanlar biz olduk. Biz Ş\lUrlu ola
rak halka kadar iniyor, ve ona yaklaşı
) orduk. Biz bu programımızla cgüzel 
san'atler• in mahvolmadığını, halkın 
bunu benimsediğini göstermiş olacak
tık 

Pıyanist Marusya sessizce bu sözleri 

dinliyor ve parmaklarile dizi üzerinde 
.a.ğır bir hava çalıyordu. 

Ben, gazete kağıdına sanlını~ bir si
gara içiyor, ve habire yerlere tükürü-
yordunı. • 

İrticalen şiir söyliyen arkadaşımız 
sözünü bitirince, bu defa lirik şair sö
ze başladı: 

- Arkadaşlar, dedi, halkın güzel 
san'atlere, edebiyata şiddetle ihtiyacı 
vardır. Halk bize her halde mis gibi sı
cak ekmek, çiçek, yumurta falan geti
recektir. Şayed para verecek olurlar
sa almıyalım. Onunla bir şey alamıya
cak olduktan sonra paraları ne yapa
lım?. 

Nihayet ayın 29 una doğru, yağmur
lu, küçük bir taşra kasabasına geldik .. 
istasyonda bizi sivil bir polis karşıladı. 
Evrakımızı, vesikalanmızı uzun uzun 
tedkik etti. Hüviyetimizi öğrenince, 

kulağımıza egilerek, kendisinin de mü
nevver bir aileye mensub olduğunu, iki 
sene kız idadisinde okuduğunu, vakit 
buldukca resmi işleri arasında bile, e
debiyatla meşgul olmağı sevdiğini söy
ledi. 

Müsameremize mutlaka geleceğini 

vadetti. 
Biz Marusyanın ahbablarmda misa

fir olduk. İlk günlerimiz hazırhkla, bir 
takım formalitelerin ikmalile geçti. 

İlk önce müsaade almak, sonra bir 
salon tedarik etmek, salonun tenvira
tını tamamlamak, müsamereyi tertib 

~ uSon Posta» nın edebi romanı: 4 

ÇINARALTI 
~~~ BürhanCahid ~ 

Saata bakmağa lüzum görmeden ya- çiftlik işlerinde çalışıyorlar. Güçlü, 
tağıma uzanıyorum. Başımı koyar koy- kuvvetli, demir gibi adamlar. Hatta iç
maz içim geçiyor. Herhalde açık hava- ]erinde bir iki de pehlivan var. Bunlar
nın ve ata binmenin tesiri olacak!. dan biri çiftliğin korucusu. Zehir Ali 

İstanbuldan çıkarken hemen hemen diyorlar. Aslan gibi bir delikanlı .. Ha
kunseye haber vermedim. Yalnız hem san dayının rivayetine bakılırsa iddia 
mekteb, hem çapkınlık arkadaşım Fe- üzerine bir kuzuyu olduğu gibi yiyor, 
ridun hastalığım zamanında yanımdan üstüne de bir lenger balı içi yanmadan 
ayrılmadığı için tabü çiftliğe geldiğimi gövdeye indiriyormuş. Her halde mü
de biliyor. balaga olacak .. yalnız çok kuvvetli bir 

Buraya haftada bir defa posta geli- adam olduğu belli. O korucu olduğun
ror. Kasabadaki posta merkezine ge- danberi çiftlik mer'alarına, korularına 
ten mektubları bir hafta Hasan dayı, yabancı girdiği yokmuş .. Zehir Ali yüz 
bir hafta da Filiboz çiftliğinden bir a- on beş kilo geldiği halde hiç de sevim
dam gidip alıyorlar. siz bir adam değil. Işık ışık parlıyan 
Rahatım o kadar yerinde ki hiç kim- mavi gözleri var. 

senm bana mektubla olsun rahatsızhk 
,·ermesini istemiyorum. Köy çiftlik içinden geçen Gökdere-e nin en geniş noktasında, ovanın karşı 
ÇıfUık hududlan içinde bir de köy sırtlara dayanan bir yerinde. Akşarnla

var. Bu köy bÜyük babamın zamanın- n bacalarından yükselen ince duman
aa kurulmuş. Deliorman muhacirleri lar görülüyor. 
kafıle halinde gelmişler. Dedem Şum- Daha köye gitmedim. Fakat köyün 
nulu olduğu için onlara yer göstermiş, hocası, iki ihtiyarla beni görmeğe gel
e\'ler yaptırmış. Önce on iki hane iken diler. Mekteb için bir küre rica ettner. 
şimdi otuz hane olmuşlar. Çiftlik he- Getirteceğimi söyledim. Ne temiz yüz
sabma ekip biçiyorlar. Erkekleri hep ıu, saf insanlar. Hallerini de biliyor~ 

edecek olanla anlaşmak lazım geliyor
du. 

Müsamereyi tertib eden zat, ince, ze
ki bir adamdı. Taşra halkının şiirden 
anhyacağından şübhe ettiğini; bunun i
çin programunızı müzik, şarkı, ve sirk 
numaralarile zenginleştirmenin daha 
uygun olacağını söyledi. Ve bu fikir 
üzerinde şiddetle ısrar etti. 

lBöyle bir iddia bizim programımızı 
tamamen altüst ediyordu. Maamafih 
biz münakaşa etmeyi manasız bulduk .. 

Müsamere ertesi günü, eski tüccarlar 
klübünde olacaktı. 

30 eyllıl gecesi, tam saat 6 de, bize 
ayrılan kulis arasındaki odada heyecan 
içinde bekleşiyorduk. 

Salon tıklım tıklım dolu idi. 
Yüz kadar Kızılordu askeri, birçok 

ev kadım, şehir kızlan, memurlar, ve 
her meslekten insan, sabırsızlıkla prog
ramın başlamasını bekliyorlardı. Za
man zaman tempo ile el çırpıyorlar ve 
perdenin kalkmasını istiyorlardı. 

Hatırladığıma göre, bizden önce üç 
kişilik bir müzikacı grupu, sonra bir 
hokkabaz çıktı:. Hokkabaz çok beğenil
di. Halk bağırıyor, çağırıyor, hoklraba
zı tekrar tekrar sahneye davet ediyor
du. 

Hokkabazdan sonra bizim prograntı
mız başladı. 

Marusyn Grekova tamamen siyah bir 
entari giymiş olduğu halde sahneye 
çıktı. Marusya sahneye çıktığı zaman 

halkta, ilk önce, tuhaf bir heyecan gö
rüldü. Halk sandalyelerinden kalkıyor, 
piyanist kıza yiyecek gibi bakıyordu. 
Birçokları da kahkahalarla gülüyordu. 

Marusya, farkedilir bir heyecanla pi· 
yano başına oturdu. Ufak bir parça ça
larak halkın takdirini bekledi. Faka.t 
kimseden ses sada çıkmadı. Kızcağızı 
tek bir kimse bile alkışlamadı. 

Marusya fena halde bozularak kulis 
arasına girdi. 

Marusyadan sonra irticalen şiir söy
liyen arkadaşımız çıktı. O, sahnede gö
rünür görünmez şiddetli bir alkış kop
tu. Alkışlar uzun müddet dinmedi. 

Böyle uzak bir ta~ra şehrinde bile e
dindiği şöhretten fevkalade mütehassis 
olan arkadaşımız, yerlere kadar eğil
mek suretile halkı selamladı:. 

Belli belirsiz birkaç şiir okudu · ve 
şiddetli bir heyecan tesiri altında ol
duğu halde kulis arasına girdi.. onu da 
kimse alkışlamadı. EYet; kelimenin tam 
manasile, onu da tek bir kimse alkışla
mamıştı. 

Fena ürkmüş olduğum halde 
üçüncü olarak sahneye ben çıktım. 
Salınede görünmem, deminki alkış

b.rdan daha şiddetli alkışları ve bağır
maları rnucib oldu. 

Arka sıralarda oturanlar, birbirleri
nin omuzlarına çıkarak, adeta acaib bir 
deniz hayvanı seyreder gibi beni sey
rediyorlardı. 

Arka sıralardakilerden birisi: 

lar. Konuşacak şeyleri bitince izin iste- Aile doktorumuz en iyi teşhisi koy-
yip gittiler. du. 

Buraya daha evvel neden gelmedim Beni sin:si bir halsizlik içinde aylar-
bilmem. Hiç olmazsa senenin iki üç a- ca yatağa seren, evhamlı ve sinirli ya
yını burada geçirmiş olsaydım belki de pan has'talığıma meşhur mütehassıslar 
sinirlerim kuvvetlenir, böyle yarım bir karmakarışık bromürler, arsenik, bi
insan olmazdım. Ne fena hayat geçir- yoplastina ve kakudiJat enjeksiyonları 
diğimi, kendimi ne saçma hevesler pe- ile çareler bulmağa çalışırlarken kü
şinde yorduğumu şimdi anlıyorum. çüktenberi çiçek aşısından, göz ağrısı-

Fakat şuna da inanıyorum ki kendi na kadar bütün hastalıklarımı yakından 
kendimi örseleyip boşaltmamın mes'u- takib eden aile doktorumuz kestirip at
liyeti yalnız bana aid değil. Eğer ben tı: 
kendim için zararlı, cemiyet için de - Çiftliğe git, muhit değiştir. Tabi
faydasız bir insan oldwnsa bunda ben- atle haşhaşa kal. Sinir de, zafiyet de, 
den ziyade beni yetiştirenlerin günahı hepsi geç~! .~edi. . 
vardır. Bana verilen tahsil bile yaldız- Daha çıftlıge gelelı bir hafta olduğu 
dan ibaret. Frenk mekteblerinde Frer- halde kendimi o kadar iyi hissediyo-
lerin sakalını çekip enselerine şaplak rum kil . . 
atacak kadar şımarık bir terbiye için- Burada ıçkı ~ok, kadın ~o~ı poker 
de delikanlılık çağına giren, ondan son- yok, dans ve egl.ence yok. Güneş bat
ra da bir balta a sa olmadan eğlence tıkta~ so~ra tabıatle bera?er insanlar 
,. . Y • P. ğ da dınlenıyor. Ve gene gUneşle bera-
alemlerıne dalan bır ınsan, e er ruhan b b··ı·· ıı..· h t d 1 o . . er u un uır aya ay ın anıyor. n 
sak~ bir adarpsa yalnız ~endısi için yedi, on sekiz senedenberl güneşin 
t7hlı~el~ olur. Ben ne oldugumu ancak doğduğunu görmedim. Gece yarısın
şımdı şımcll anlamağa başlıyorum. Ü- dan sonralara kadar devam eden filem
zerinde hiçbir mes'uliyet endişesi ol- lere ve sabahın erken saatlerinde ya
madan hayatın hep zevk ve eğlence ta- takta bulunmağa 0 kadar alışmıştım ki 
raflarında yaşam~ ve ömründe gaile 0 hayat artık tabil olmağa başlamıştı. 
çekmem~ bir adamın bu zayıf noktala- Ve gene bu hayatta yalnız değildim! 
rını anlaması için ancak şiddetli bir Kadınlı, erkekli bir kalabalık hep be
buhran geçirdikten sonra böyle bir in· nim gibi yaşıyordu. İstanbulun eğlence 
zivaya çekilmesi llzun. llemlerinde parlayıp sönen birçok çeh-

Şiddetli ve vahşi bağırmalar, gök gü
rültüsünü andıran alkışlar, hayret, 
takdir sadaları, küfürler ortalığı kap
ladı. 

Halk büyük bir heyecan içinde bağ
rışıyordu. Halkın bir kısnu sahneye 
kadar gelerek lirik şairi, yiyecekmiş 

gibi, tedkik etmeğe koyuldu. 
Lirik şair taş kesildi. Piyanoya da

yanarak tek bir kelime söylemeden beş 
dakika kadar öylece durdu. Sonra sal
lanarak doğruldu. Ağzını açtı. Fa1mt 
bir tek kelime söyliyemeden kulis ara
sına kaçtı. 

Alkışlar uzun müddet dinmedL Ba
zıları da ısrarla ayaklarını yere vuru
yorlardı. Hatta, birisi, yüksek sesle ba
ğırarak, numaranın tekrarını istedi. 

Biz, hiçbir şey anlamaksızın, şaşır
mış bir halde kulis arasındaki odamız· 
da oturuyor, halkın bağınp çağırmasına 
kulak veı-iyorduk. 

Müsamereyi tertib eden 1.B.t etrafı
mızda dola~ıyor; korku ile bize bakı
yordu. 

İrticalen şiir söyliyen şair, asık bir 
suratla kanapede oturuyordu. Birden
bire elile saçlarını geriye itti. Ve adeta 
bağırarak: 

- Beni ancak elli sene sonra anlıya
bilirler, dedi. Ben bunu şimdi ruıladım. 
Benim şiirlerim halka göre değil!. 

(Devamı 13 üncü sayfada) \ 

reler vardı ki beni yalnız bırakmıyor
lardı. 

Bu hayatı şımdi .düşündükce Lçimt 
bir sızı çöküyor. 

IBabam öldükten sonra biraz duru
lur gibi olmuştum. Fakat bu hal çok 
sürmedi. Rahmetli işini bilir bir adam
dı. Bıraktığı mirası dostum ve mekteb 
arkadaşım olan avukat Suad Rıza mü
kemmel idare etrneğe başlamıştı, ve ta
bii artık bana da bir iş kalmadı. İşsiz 
ve endişesiz bir adamın saadeti kıska-
nılacak kadar mutlak görilnür. Beni keıı 
di Alemimden başkalarile meşgul ettir-
miyen bu hayat önceleri çok taUı geçti.. 
Ne muhitimin dedikoduları, ne dünya
nın mühim hadiseleri beni alAkadar et
miyordu. Benim için mühim mesele 
yeni bir eğlence dünyası keşfetmekten 
ibaretti. Arzu edip de muvaffak oııı

ınadığıın kadın da yoktu. İstanbutuıı 
kibar hayatı diye ayrılan muhitlerinde 
daima aranılan bir adam olmak zevki
ne o kadar kanmıştım ki hattft bazı ai
le kadınlarının sırnaşıklıklarından sı

kılmağa başlamıştım. 
Ah bu aile kadınlan!. 
Evlilik hayatı hakkında hiçbir tııc: 

rim olmadığı halde bu kadınlar bef11 

evlilikten tiksindirdiler. 
<Arkan oar) 
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Ertesi akşamdan itibaren muntazall' muvasala başlamış, kapiten Naşmitle 
görüşen meçhul adam gizli sefinenin bütün ihtiyaçlarını geceden geceye 

fenerin bulunduğu noktava taşımıya koyulmuştu 
l\rosbi elinde tüfeğin kundağını ok-

11Yarak cevab verdi: 

Muamele vergisinin küçük san yie de 
ıeşmil edileceği söyleniyor 

Te§vlkl aanayi kanunu hükümleri mucl - min edilmektedir. Bu düşüklük yapa~ı flat -
bince ondan az amele ve beş beygirden ıaşa- lannda da g5rülmektedlr. Haziran teslimi 
ğı kuvvet muharrike ile işleyen fabrikalarla Trakya kıvırcık yapağıları için §imdlılen 
sanayii beytiye yüzde on muamele verglsin - 62-63 kuruş verilmelı::tedlr. 

\' - E 12; denizaltı mürettebatından 
de kapiten Naşrnitin maiyeti erkanın-

a11 0!1başı Krosbi! 
- iyi! Kapiten nerede? 
- Suyun altındaki gemide! 
- Görüşmek isterdim! 

le~- Niçin? Ne söyliyeceksen bana söy-

f- Benim vaktim yok! Mütecessis bir 
oz, bir şübhe her §eyi mahvedebilir! 
-no~ , gru. 

8 
.. - Onun için; söyliyeceklerini çabuk 

t?le ve git. Yarın akşam bütün sipa
Şlelini burada bulacaksın! 
~osbi bu hususta hiç talimat alma

~~ı. Şimdi ne yapmalıydı? Maamafih 
b eliği noksanları ısmarlamak ve sa
l~leyin ertesi akşam için kaptana ma
hl at vermekle bu işi pekala hallede-
1 ll'di. 

°i'abancıya Krosbi şunları söyledi: 
bu - Yiyeceğimiz yok! Kumanya lfızım 
) ' bir .. cebhane noksanımız da var .. 
t:rın akşam için bunları hazırla! Kap-
lı sana emirlerini belki bizzat verir! 
-Al--, a. 
- Yarın akşam kaçta geleceksin? 

ıs- Tam bu saatte .. yani gece yarısını 
dakika geçe! 
-P k. Gudb ' e ı... ay. 
-Gudbay! 

lllt°i'abancı tekrar sandala bindi; karan
du. gecenin rütubetli havasında kaybol
t;ı }{rosbi de feneri söndürdükten son-

genıiye döndü. 

ll'ı ~rtesi akşamdan itibaren muntazam 
g·?~asaıa başlamış, kapiten Naşmitle 
L ~l'iişen meÇhul adam gizli sefinenin 
uıw 
t.. Un iht\yaçlannı geceden geceye 
"lle · ğ, ~ın bulunduğu noktaya taşıma-

Ylllınuştu. 

ll{)~irinci günü ve ikinci geceyi ayni 
b tada mola vererek geçiren E 12, 
§:ndan sonra Marmarada korkacak bir 

Y tasavvur etmiyordu. 

le~tta o kadar ki, Naşmit azalan, yer
tı'ıet .boşalan torpillerini dahi, bu kıy
~Uı lı Yardımcı elin vasıtasile Türk tor
~ erı tedarik etmek suretile telafi et
tt:n'· lnunanyasını, cebhanesini temin 

l§ti. 

ta Şiın.di o Marmaradan değil, Marma
leıı ~~an korksundu. Suyun altına giz
~~ ılen, ve, bilhassa görünmez elin 
lalı etıı yardımını temine muvaffak o
!'i.~i~telbahir ·bulunduğu noktanın bi-
~ hakinu olmuştu. 

6ıııt?kişevketin torpillenip Bigados 
~ l'inde baştan kara etmesi, Barbaro
~ ~layı.r kıy.ılannda batırılması, 
8ttaı araya çıkan her türlü deniz va
laı-a aıı.nın büyük bir kısmının kayıb-
hitı ~atı.şnıası, Marmaranın sahil şe
<leh erınde büyük bir korku, büyük bir 
'et §ht doğuruyordu. Bu korku, bu deh
~~ alka halita, dalga dalga, içerilere 
<le, b da yayılıyordu. Artık, her yer
b;r u bahis kon~luyor, her kafadan 
•oyı~·es Yükseliyor, herkes mütaleasını 
~i Uyor, ihtiyarlar, bunun tedailerile 
~ ~atnanıara aid ibüyük korsanlıklar-

lı l ezn vuruyorlardı. 
)~e e denizciler, onlar büyük bir he
~eııı lldayd.ılar. Büyük küçük, hiçbir 
~ı~ Vasıtası Marmara enginlerine a
~ b·~z olnıuştu. Küçük taka ve kayık
l'ttıe 1 

e, ancak gUndüz, kıyı kıyı, bi\'bi-

hpa~?~ Yakın iki yer arasında sefer 
ıateı ~lıyo~Iardı. Bu bile büyük bir ce
~a {,.1YdL Değme babayiğit kaptan, 
~ ıle cesaret edemiyordu. 

ll:ıiişı ~~arada bir tahtelbahir görül
)otlar~ Bunu, ıbirçok denizciler anlatı
~detı ~. ~ttA, Yalovadan İstanbula 
1.a.~ buYfik bir muşmula kayığında 
tiderı olan on sekiz yaşında Ali, yolda 
tıa 11 erke~ karşılanna \ahtelbahirin 
l~ <>ld~tıgını, nasıl korkunç bir heyfı-
~~ltve ~~· torpili kayıklarına nasıl 
latalı; rdtğini, bir tahta parçasına sarı-
~Otku Sahiline çıktığı Gemlikte öyle 
fi.tı1 8 

Ve dehşetle anlatıyordu ki etra-
ararak bu macerayı hayretlerle 

den ıstısna edilmektedir. Bu muafiyetten ls- Geçen sene Frıı.nsn} .. külllr Jtll mlkdarda 
tıfnde etmek için, deri fabrikalarında oldu- keçi kılı, Karayaka ve Şark malı yapağı sa _ 
f,u gibi, diğer sanayi branşlarının da wa kü- tılmıştı. Frangın kıymetten düşmesi üzer~ne 
çülüp, ufak parçalara aynldığı vey'\ sanayii 
beytiyeye tahavvül ettiği görülmektedir. Bu 
hal lse, küçük çaptaki yerll sano.yll koru -
mat için devlet varidatından yapılan feda -

Fransadakl flrmalann bu sene biraz daha 
teenni Ue hareket edecekleri znnnedllmek • 
tedlr. 

kll.rbkla bu samimi düşünüşün suiistimal e - ~,..._.... _____________ .... 

dilme.sini mucib olmaktadır. Bundan başka Ankara borsası ' 
büyük fabrikalo.ra da zarar vermektedir. Bu-
nun belli başlı misalleri, trikotaj sanayii lle 
diğer sanayi §Ubelerinde görülmektedi. 

Bu halin önüne geçilmesi için Mall;e VP
kaletl tedklkler yapmaktadır. Hazırı nacnk 
bir kararnameyle muamele vergisinin küçüi: 
mikyasdakl sanayle de teşmil edileceği söy -
lerunektedlr. 

Hububat ofisinin ~stanbul 
şubesi da olacak 

Merkezi Ankarada olmak üzere kurula -
cak hububat ofisinin İstanbulda da bir 11u -
besi bulunacaktır. Bu teşkllll.t kurulurken 
Afyon İnhlsarının rnevcud teşkllll.tından da 

Açılış - kapanış fiatlan 7 - 5 - 938 

Parls 
Nev-York 
MlU\no 
Brüksel 
Atına 

ÇEKLER 

KU§ağından çıkardığı tabakadan sigara sarıp çubuğuna taktı ııe birkaç nefes çekti istifade edilecektir. İstanbul teşltllft.tının ku-
rulmasında lhzar1 mahiyette tedklklerde bu

dinleyen Gemlik köylüleri, onun, bu mıştı. Marmaraya çıkacak fedai bir de- ıunmak üzere yeni hububat ofisi umum mü
dehşetli macerayı yeniden yaşar gibi nizciye rastlamak mümkün değildL Bu dürü Hnmza Osman ile İktısad Vekaleti lh
olduğunu, ayni heyecan ve korkuyu dehşet, bütün Marmara havzasında, racatı teşklHıtıandırma müdürü Servet §eh-

Ccne\'re 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlln 

Açılış 
28,3125 
o,792260 

16,0666 
4,70 

66,7460 
3,46 

63,5114 
l,4265 

22,7775 

Kapanış 
~8.3125 

o,7S2260 
16,0666 
4,70 

66,7460 
S,46 

63,5714 
1,4265 

~2.7775 

-, -. 

yenidcn duyduğunu, kayığın kaptanı günlerle çalkandı durdu. rlmize gelmektedirler. 

Selim kaptanla iki tayfa arkadaşının Marmara sahil postaları da durmuş- Margarin talimatnamesi 

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Londra 
Mo.skova 

12.6984 
ı,9ô82 
4,195 
S.9880 

106 19 
S4,5238 
2,7260 
S.0790 

12.6984 
1.9682 
4.196 
S.9880 

106.19 
S4,fü!38 

2,721\0 feci ölümler~nin Y.~niden gözler} ö~ü~- tu. Tekirdağına, Bigaya, Bandırmaya, haziranda tatbik edilecek 
de canlandıgını gorerek fecaatın ıdra- Gemlik ve Mudanyaya, hiçbir gemi ha
kine yeni vardığını hissediyorlardı. reket edemiyor, hiçbir kaptan, gemisi-

s "'~o 
630, 

Bu haber de, dalga dalga, Bursa, Or- le herhangi bir sahil şehrinden açılıp 
hangazi, İzmit civannda yayılıvermiş- diğer birine gitmek cesaretini göstere
ti. Az zamanda, İstanbulun yanı başın- miyordu. Yalnız, bir tek kaptan bu ce
da bir havuz gibi emin olan Marmaraya sareti gösterebiliyordu ki bu da genç 
açılabilmek, hiçbir gemicinin cesaret ve İngilizden dönme Abdullah kaptan-
edemediği mühim ibir mesele halini al- dı. (Arkası yarma) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Karaciğer ve safra 
Kesesi taşları 
Meşhur bir Fransız doktoru, göbek ü1e
rlnde zaman zaman sancılar vuku bul
duğu zaman muUaka safra kesesinı dü
şününüz, demiştir. Hakikaten, pratikte 
de gördüğümüz vechlle bu sancılan bi
dayette mideye ve mide ile beraber bar
sak bozukluklarına atfederler. Nihayet 
sancılar birdenbire şiddet kesbeder et
mez taştan mütevellid bir ıztırab oldu-
ğu teşhisi konulur. Halbuki bu yer.ı de
ğildir. Hasta tedkik ve ıstıcvab edlllrse 
zaman zaman daha küçük mikyas ve şid-
dette bu sancıların geldiği tahakkuk e
der. Safra taşı sancılarında sal omuzda 
ağrı hissedilir, fakat bu kat'l değildir. 

Kay, ~asyan görülür. Bazan sarılık da 
yapar. Sarılık yaptığı vakit artık teşhis 
kat'ileşir. Safra taşlarının tedavisi per
hiz ve tıbdır. Yalnız alkollü içkiler, sa -
lamuralı şeyler, fazla yağlı etler, sucuk, 
pastırma, yumurta, beyin, ciğer, havyar 
gibi şeyler nevidir. Az mlkdar da zeytin
yağlı sebzeler, ha§lama yemekler, kom
postolar, !iiltlü şeyler, meyvalar muvafık
tır. 

Cnııb isteyen okuyucularımızın posta 
pulıı yoliıımalannı rica ederiz. Abl tak
dirde lstekterl mukabelesiz kalablllr. 

.............................................................. 
Nöbetcl 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan tc:ıaneler "1Jl]ar
dır: 
1 ·tanbul clhetindekiler: 
Ak.~arayda: <Şeref). Alemdarda: (Abdfil
kadir). Beyazıddıı: (Asador). Samatya
dn: (Rıdvanı. Emlnönünde: (Aminasyaı. 
Eyübde: tArlf Beşir), Fenerde: Vitall), 
Şehremininde: (Nazun), Şehzade -
başında: <Üniversite), Karagümrükte: 
(Suad>. Küçükpaznrda: (Hulüsl). Bakır
köyünde: (Merkez>. 
Beyoğlu clhetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
(Güneş). Topçularda: CSporidls). Tak
simde: (Nizameddln). Tarlabaşındn: 
(Nihad) Şişlide: (Halk). Beşiktaştn: (SU-> 
leyman Receb}. 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküda'tda: <İskelebaşı). Sarıyerde: (Os
man). Kadıköyünde: (Saadet - Os;nan 
HulQsH. Büyükadada: (Şinasi Rız':\). 

Heybellde: (Tanaş). 

HikAye : 
Bizi kim zannetmişler ? 

(B4§ tarafı 12 tnci sayfada) 
Piyanist Marusya Grekova, ellerile 

yüzünü kapamış olduğu halde ağlıyor
du. 

Lirik şair hareketsiz bir halde ayak
ta duruyor, korku ile dışardaki gürül
tüleri ve küfürleri dinliyordu. 

Ben bu olan bitenden hiçbir şey an
!nmamıştım. Daha doğrusu, güzel san
atlerin halka kadar ulaştığını, fakat 
bambaşka bir şekilde ulaştığını düşünü
yordum .. 

Dışardaki gürültü, patırdı hala din
miyordu. 

Birdenbire kulis arasında bir ayak 
patırdısı oldu. Halktan birkaç kişi bi
zim odaya girdi. İçlerinden biri elleri
ni oğuşturarak: 

- Rica ediyoruz!. Rica ediyoruz!. di
ye söylenmeğe başladı. 

Biz hayretle birbirimize baktık. 
Ayni adam, fakat bu defa daha tatlı 

bir sesle: 
- Yoldaşlar, heyecanlanmayın, dedi. 

Şimdi her şeyi hallederiz .. 5iz ne isti
yordunuz?. 

Ahaliden bir başkası da: 
- Biraz önce sahneye çıkan kimdi, 

dedi?. Ahali ayni numaraları tekrar 
etmesini çok rica ediyor. Biz, ahali na· 
ınına bir murahhas heyeti olarak geli
yoruz .. hani şu kıy af etini değiştirip bir 
kaç defa sahneye çıkan transformatörün 
tekrar çıkmasını çok rica ediyoruz. 

Birdenbire her şeyi anlamıştık .. dör
dümüzü, bizden önce numara yapması 
icab eden transformatör Yakimov zan
netmişlerdi. Halbuki müsamereyi ter
tib eden zat, programda ufak bir tak
diın - tehir yapmıştı.. 

Biz, adeta sersemlemiş bir halde 
klübden dışan çıktık. 

Ertesi gün de bu taşra kasabasından 
hareket ettik. 

Küçücük boylu sarışın piyanist; dev 
cüsseli irticalen şiir söyliyen arkadaşt
ınız; ben ve nihayet gayet şişman, k1r
mızı yanaklı, yusyuvarlak lirik şair 
yani dördümüz bir arada ve bir tek a
dam olarak taşra halkının nazarında ha
rikuUıde usta bir transformatör tesiri 
yapmıştık .. 

Fakat beklediğimiz mis gibi ekmeği, 
yumurtaları, çiçekleri alamadık .. 

Bahtımızı bir başka yerde denJyecek
tik .. 

Margıırln talimatnamesi Hazlrondan ıtl -
baren tatbik edilmeğe başlanacaktır. Bu nu

630. 
~3 8175 2S 817ö 

susta lfızım gelen hazırlıklara başlanmıştır. ------------"--------11 
Talimatnamenin muhteviyatından bütu:ı E S B A M 
margarin yapan lmalftthaneler haberdar e -
dilmiş olacak, tallmntnameye aykırı yağ lrnal 
edenler hakkında fiddetll cezalar tatbik e -
d:Jecektlr. 

Yoğurt ve peynir fiatiar1 pahah 
Havalann yağmurlu ve soğult gidişi .sut 

mahsulünün az olmasını intaç etmiştir. Bu 
sebcble piyasaya yo~urt ve peynir az gel -
ınektedlr. Bu mikd:ı.r geçen seneye nlsbetıe 
yüzde clll noksandır. Bu sebeble rlntıar yilk
sck ve piyasa isteklidir. Yoğurt yedi kiloluk 

Anadolu şm. % 60 
peşin 

A. Şm. % 60 vadell 
Bomonti - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
İş Banka.sı 
Telefon 
İttihat ve Değir. 
Şark De~lrmeni 
Tcrkos 

Açılıı Kapaaıı 

- -
- -
7 76 7 76 

- -
91 60 91 rıo 

10 ~ 10 60 
8 60 -

12 76 -
l ıo -
7 -

tenekeler blrlncl yağlı malla.r 120, orta yağ- l-----------------:1 
lllar 100, yağsız yoğurtlar 80 kuruştur. İ S T İ K R A Z L A R 

Peynir tenekesi 520 - 600 arasındadır. Ge
çen sene buzhaneye konulan peynirler tama
men sarfedllm!.ştlr. 

Maamaflh havaların ısınması sütü ve bu
na müvazl olarak lstlhlflki de arttıracaktır. 

Türk borcu I peşin 

• • ı vadeU 
• • il vadell 

Açılıı Kapanıı 

-, -. 
Fakat bu sene yo~rt fiatlarında ucuzluk o- ...,_ ______ __,_ ______ __. 

ıacnıı tahmin edllmemelttedlr. T A B V İ L A T 

Tiftik ve yapak fiatlar1 düşüyor Anadolu I pe. 
K.paıııf 

Anadolunun her tarafında kırkım başla
dığı ve yeni sene mahsulü dahlll piyasalara 
fazla mlkdarda arzedlldill için tittlk llntla.
rında yeniden dört bet kuruı kadar bir dü -

• ı vadell 
" n pe. 
" II va. 

Anadolu mü. p~ln 
şüklük olmu§tur. 

Fiatıarın blr mlkdar daha d*°eğt tah -

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kilo Cins 

6000 Yamalık Kanaviçe 
2000 , Çul .. 

200 , Çuval 
3000 İskarta Kanaviçe 
aooo , çuı 

1500 , Çuval 
400 , Marka bezi 

3700 " lp 
3000 , Kınnap 

I - Cins ve mikdarı yukarıda ynz.ılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kaba taşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hergün görülebilir • 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilAn olunur. .2394, 

Hava Kurumu 
- TERTıB 

Tttrk 
25. el 

BUYUK- PiYANGOS 
Birinci keşide 11/Mayıs11938 dedir. 

Büyüh ihramiye: 40.000 Liradır ..• 
Bundan ba§ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu pıyangoya 

iıtirak etmek auretile ıi:r: de taliinizi deneyiniz •.• 
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14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nm tarihi tebikaa: 9 

~.ont, şimdiye kadar hiç kimsede görmediğim bir maharetle, kılıcı~ı birY;ı:: ;ibi 
sur'atle yerde dolaştırdı. lnanılmıyacak bir çeviklikle bacaklarımın arasına saldırdı. 

O anda gözlerimde bir şimşek çakh ve kendimi kaybettim 

Ağır bir surette yaralandığını sonra, ben de aşağı ineceğim. Her hal-ı uğur getirdi Madridin sokak kaldınm-
ve yere yuvarlanacağını, sandım. de o zamana kadar avdet eder. Yalnız, larında, Taj nehrinin kıllı kıyılarında 
Derhal kıl~cımın ucunu yere da- ayağa kalkmak için bana biı az yardun bile devriye gezen askerlerden, ellerin-
yıyarak hır an duraladım. İşte edebilir misiniz?... deki sopa ile serseri kovalıyan bekçi -
k?nt . bu fırsattan .istifade ?.tti. Polin, şövalyenin koluna gireli. Onu, lerden rahat ve huzur bularak bir gece 
Şım~:~e ~adar hıç kımseden .gor - ka:roıasının kenarına getırdi. Koltuk bile rahat uyku uyuyamaz iken sizin 
rned~~ ~.ır, maharetle, kılıcını hır. yı- de~~le~~i eline verdi. Ondan sonra, at uşaklığınızın uğuru sayesinde, Bi -
lan bıbı sur at~e yerde .dolaştırdı. lna· çek~~ıp gıttı. rınci Fransuva hazretlerinin sarayında, 
nılamıyacak hır çevıklıkle, bacı:_klar~- . Şovalye; kahvaltısını edip, üstünü gi- prenslere lfıyik odalarda, uzun geceler 
~n ~~asına ~al~ırdı. O anda, gozlerı- Y~1!~rek, epeyce zahmetle gazinoya in- geçirdim. Ya, bugünkü vaziyetim, bu
mın ıçınde bır şım,.ek çaktı. Artık, on- dıgı zaman, Antuvan da, kapıdan gır- günkü servetim bunları da hep size 
dan sonrasını bilm 'yoruın. mişti medyun değil miyim? ' 
Şövalye Cem, bırkaç saniye durarak Antuvan; efendisini görünce, yüzün- (Arkası var) 

geniş bir nefes aldı. Başını önüne eğe- de şen bir tebessüm belirdi. Dik bir ............................................................. . 

rek mırıldandı: sesle, mutfak tarafına seslendi: ~ 
- Kendime geldiğim zaman, temiz - Heeeeey .. Marsel! Bertran! Polin! '"""""" ........ "~.,..B~u-lm_ acası 

bir köy odasında yatıyordum. Nerede Hortans! Şeytanın boynuzları, burnu-
bulunduğuınu sordum. Başucumdaki nu7.a girsin. Neredesiniz, be saygısız 
ihtiyar kadın, evveıa; «Sakın fazla ha- mahluklar? Baksanıza, muhterem şö
rekctte bulunmayınız!• dedi. Ve sonra valyemin masasının üzeri, bomboş du- / 
bana, neticeyi nakletti... Meğer, kon- ruyor. Ben size, tembih etmedim rrJ? 

1 2 3 't 5 6 ? 8 9 10 

tun kılıcı; sol bacağımı adeta kopanr- Şövalyemi, on beş gün zarfında bir ho- 2 
casına yaralamış; mahmuzlu çizme için- ğa pehlivanı gibi besleyip kuvvetlendi- .3 
de bulunan bacağım, bir tarafa sark- receksiniz demedim mi? Hani şövalye- 4' 

mış... Kont, derhal uşaklarına emret- min Malaga şarabı? Hani keklik kızart
mi~, beni, bir sedye ile köye naklettir- malan? 5 
miş. Fondiye adamlar koşturarak ora- Polin, elinde bir tepsi ile mutfaktan 6 
dan cerrah getirtmiş. Orada, ilk tedavi- çıkarken cevab verdi: 7 

9 

leri yaptırdıktan sonra; gene bir sedye - Mösyö lö şövalye, kahvaltılarını 
ile (Fondi) kasabasına göndermiş. yukarıda ettiler. Şimdi de şaraplarile 8 

Fondideki cerrah, benim tedavimi der- bıldırcın kızartmasını hazırlıyordum. 
uhde etmiş, fakat bir aralık, o kadar - Bir şişe Marsela şarabı da, bana. 10 

I'· ~I 

Mı:" 

~ 

~ 

u 

~ Jfü 

~ 

buhranlar geçirmişim ki; artık cerrahın Muhterem şövalyemin şerefine içece
SOLDAN SAÔA: 

~ 

::~ 
Ll 
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~ m ~~~ 
~ 

~ 

bile ümidi kesilmiş. Haftalarca; ateş- ğım. 
1 - Dost ve komşu bir memleket. 

' 

ler içinde yanmış, tutuşınuşum. Çekli- Şövalye Cem, dudaklarında sakin ve 
ğim ıztırablardan adeta bir kadid ol- mütevekkil bir tebessüm olduğu halde, 
muşum. söylenen bu sözleri dinlemekte idi. 

2 - Edebiyata dair, yardım iç.in top
lanan para. 

Antuvan, başını önüne eğmişti. Ha- Antuvan, şimdi de gülerek şövalyenin 
yatında, ancak bir iki defa ağlamı~ o- yanına geldi. Şapkasını yandaki masa
lan bu adam, kirpiklerinin ucuna ka- lardan birine fırlatarak neş'eli bir ses
dar ilerliyen yaşları, şövalyeye göster- le söze girişti: 
mek istememişti. - Bonjur, aziz şövalyem! Bugün, 

3 - Boksörler vurur. 
4 - Tad, denizde kara parçası. 
5 - Rabıt edatı, hayal 
6 - Bir çiçek, nota, su. 
7 - Kusura bakmamak, pilavı meş

hurdur. 
Şövalye, inler gibi derinden gelen bir renginizi daha iyi görüyorum. Herhal-

sesle sözüne devam etmişti: de, siz de kendinizi biraz daha kuvvet- 8 - Rusca evet, bir harfin okunuşu. 
- Bilmiyorum, nasıl yaşanu~ım? .. 1i buluyorsunuz zannederim. Acele et- 9 - Hararet, isim. 

Niçin ölmemişim? Hangi talih, beni ha- meyiniz, bir hafta sonra, sizi Poyraz lO - Budalalık. 
.. .. • 'I B roKAltDAN AŞAÖI: 

yatta surunmiye mahküm etmiş. un- Ali reis ile gö~türeceğim. Haa, bakı- 1 _ Herkesin kullanması ıazımaır. 
lann cevabını vermiye muktedir deği- nız .. Poyraz Ali reis dedim de, aklıma 2 - Bir çalgı, eski türkçenin ilk bar-
liın. Yalnız bildiğim bir şey varsa, tam geldi Dün gece, sizden ayrıldıktan son- finin okunusu, bir harf. 
dört ay, o yatakta yattım. Hayattan ra, onun evine gittim. Ve bu geceyi de 3 _ Ney çalan, için aksi. 
bıktun, usandım. Bir gün, yaralarıın!Il orada geçirdim. Size, pek çok selam 4 _ Su. 
bağlarını koparıp atarak kendimi zorla söyledi. Bugün; gemilerini teftiş etmek 5 _ Tnsarlarna, beyaz. 
ölüme atmak istedim. Fakat, sebebini mecburiyeti olmasaydı, buraya gelerek 6 - Güneşe en yakın olan seyyare. 
tahlil edemediğim bir hisle, bundan akşama kadar vaktini sizinle geçire - 7 _ Gümüş, muhafazakar kadınlar 
vaZod'CÇtim. Artık kendimi, büsbütün cekti Bu sebebden dolayı gelemedi. başlarına sarar. 
kaderin cereyanına terkettiın. Koltuk Fakat bu akşam gelecek. Hatta, yeme- 8 _ Cihet, renk. 
değneklerile yürümeye başladığun za- ği de sizinle beraber yiyecek. İçeride- g _ tnadcı, ufak. 
man, Poyraz Alinin burada olduğunu ki küçük salonun hazırlanması içjn 10 t ·ı d · b" h - yı eşme evn, ır arfin oku-
işi ttim. Bu vefakar dostu görmek için, şimdiden emir vereceğim. Yalnız, siz- nuşu. 
bin meşakkatle buraya kadar geldim. den bir ricam var. Akşam yemeklerini · 
Maksadım, hem onu görmek, hem de bizzat siz intihab ediniz. r-'-r:2,-=-'=-r'f~...::~~~6.,.-7~-.;:8T:_,.m;10;;.. 
senin ne olduğunu öğrenmekti. Seni Şövalye, ayni mütebessim çehre ile, ı B İ N l C 'ı L 
burada lbulacağıını, hiç ümid etmiyor- Antuvanın sözlerinin bitmesini bekle- 2 t--+-D-t-A-+-T-+-E-+P-t-E.-ı..r...ıf-...,.~ 
dum. Benden ayrıldıktan sonra; doğru- di. Gözlerini, onun gözlerinden ayırrnı
ca İspanyaya gideceğini zannediyor- yarak bu sadık adamın söylediklerini 5 ~~illilo-1b+-~.....,_~+.;_;4rııiıid-~ 
dum. Şimdi, seni tekrar gördüğüm için dinledi. Sonra, hallin ve munis bir ta- "' .~-1-:-&-....,.ııııq..-t~._~~~~.:...a 

SPOR 
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t -
çı 

e 
Altılar muhteliti ile Galatasaray da bugün karşılaşıY 

bugün muhtelif spor hareketleri yapılacak 
Bugün muhtelif spor hareketlerine şa- rından birini sahada yokmuş gı'bi bit 

hid olacağız. İstanbulda, Ankarada milli le sokuyor. Güneşliler ilk maçıarınd8 
küme futbol maçlarına devam edilecek, zandıklan galibiyetler ve güzel o~ 
Kolejde atletizm, Mecidiyeköyünde bi- rı neticesinde başta bulunmaktadıf 
siklet yanşlan yapılacaktır. Bunlardan Bugün eski formda bulunmamaklıl 
başka sabahleyin Taksimde Apoye .Ma- ber gene en kuvvetli takımdırlar. 
tini kupası maçları ikinci haftası ile Ka
ragümrük sahasında Eminönü Halkevi 
himayesindeki klüpler ligi oynanacak ve 
Bakırköy sahasında da hususi bazı kar
şılaşmalar yapılacaktır. 

Atletizm: 

Bugünkü maçın galibini evvelden 
timıek kabil değildir. Onu ancak lı 
min son düdüğü bildirecektir. 

C. R. Şahi# 
Galatasaray atletlerini da~e! 

Kolej müsabakalarına geçen hafta Be- Oalatasaroy Klfibü Hey'et.1 İdaresi 
bekte başlanmıştı. İki yüzden fazla mü- başlamı~ olan Atletizm mevs1mln1 L°' 

. . .~. la ve eski devlrlerlnl hatırlatacak şekild' 
sabıkın ıştırak ett.ıg~ atlamalar, atma r şarmağa karar vermiştir. 
ve koşulardan en ıyı dere~? yapan atlet~ Bu itibarla bütün oaıatasarsylı atıe~ 
ler finale kalmışlardı. Bugun gene Kole) bu kararın çlzmlş olduğu hududlar dtl 
sahasında heyecanlı çekişmeler olacak ve de klübün şereflle miltenaslb bir şekild' 
bu mevsimin en zorlu atletizm hareketi lışmalnn icab etmektedir. 
olacaktır. Yeni programın umumt hatl.nnnı ~ 

s·· , t k""',1., d d iz lisesind İr- mek ve 11.yni zamnnda tnkmı h:ılinde 
ura vi...-.nn a en en müsabakalarında bulunmak üzere 8~ 

fanlar, Galatasaraydan Semihi yanşırken 938 Pa - - t 1" d kl- te b-' . zar gunu san .u. e up "' 
zevkle seyredeceğiz. Biri pistin en eski, ları ehemmiyetle rica olunur. 
diğeri de en yeni şampiyonlarıdır. Müsa- Davet olunan birinci takımın atıetıeıi 
bakalann en mühim yarışı yüz metredir. Kfızım, Cemal, İbrahim, Mehmed. pıı;. 

Diğer yarışlarda genç atletleri seyrede- Haydar, S:ıva, Halük, Stepan, Teo~ 
• · B d b' kn . ist" Suad, Faruk, Vltall. 

cegız. u meyan a ır ç mevsım p ı 1 
terkederck gene avdet eden küçük Be- BarutgUcU alamndaki maÇ ı 
sim ve Cemal vardır. Beyoğlu Yenlyol Rum A. - BarutgücU 

Mukavemet yanşlarmda yeni rekord- takımları saat 9 da, Pera Pera A. - 135~ 
men Hüseyin, Sokrat, Artin, İbrahim gö- Rum A. takımlar~ saat 10.SO da. :seyoğ~ 
ze çarpar. Kışın kroslarda birbirlerine niyoı B. - Bakırkoy Rum genç tntunl~~ 
ğ k t l d"k - b tl tl 12 de, Oalata.samy okulu B. - Barutıs~ ~ 

s? u er. er. o tüd ren kaubegenç . ~ e ker ta kımlan saat 14 de. Galatasaray ı.ıst'.ıf 
pıst mevsımınde e re te gınşece - B:ırutgücü A. takımları saat 16 da ~ .. 
lerdir. caklardır. 

Atmalar o kadar alaka çekemiyecek. Galatasaray lokalinde voıeyb 
Çünkü eski müsabıklar ortada yokturlar 
veya formda değillerdir. müsabakaları 

Atlamalarda Pulat yeni rakiblerle ya- Dün Galatasaray lokalinde 10 ta!tt~ 
rışacaktır. rasında voleybol müsabakaları yaP~ 

Bisiklet: tır. Bu mü~bakalarda Gaıatasara1 
Seri halinde yapılan mftsabakalann ye- vudpaşaya, Maltepe Mecidiy~köyiitı'-~ 

dincisi yarın 100 kilometre olarak yapı- fa Aksaraya, Çengelköy San'atlat f 
lncak. Yarışa gene Mecidiyeköyünden mına, Adalarspor Anadoluhisarınıı 
başlanacak. İstinye - Bendler - Tarabya gelmiştir. 

~--------------~--ve Mecidiyeköyüne avdet yolu üzerinde 
iki kere gidip gelmedir. Bu yarış en çe- 1arihden Sayfalar 

ı tin yanş olacaktır. Çünkü Torkom, Lam
bo ve Muhsin hemen hemen ayni puan
dndırlar. Lambo birbiri arkasına birinci 
geldL Fakat ilk yarışa girmediği için pu-

an kaybetti. Şimdi bunun acısını çıkar
maya çalışacaktır ve diğerleri de başta 

1 giderken aşağı düşmemeğe savaşacak

lardır. 

(BQ.§ tarafı 7 nci sayfada) 

Çavuşlar cmeserret ve tebrik ;# 
leri izhar eylediler.> 

Şeyhisl8ınla kaymakamdan başlı~ 
bütün vezirler ve asker ağalar.ile di~ 
ğrı.lar ve devletin büyükleri padiŞB 
lini öptüler. tJ 

Bu iş bittikten sonra padişah tıı?ı 
Alsancak - Harbiye dan indi. Gene sağa sola selrun 

Alsancnk bugün Ankarada ikinci ma- demin çıktığı kapıda kayboldu. 1" 
çını Harbiyeye karşı yapacaktır. Vezirler ve diğer devlet adaınlaı1 ~ 

Harbiye bir hafta evvel Alsancağa İz- men konaklarına adamlar gönde . 
mirde mağlllb olmuştu. Bugün kendi sa- Adet olduğu üzere giyilecek otan J 
hasında tekrar karşılaşıyor. İzmirliler bu kavuklannı getirttiler. Bir kısmını' 
kere daha canlı bir oyun çıkararak bir yah kavuğu yoktu. Onlar da başl 
hafta evvelki galibiyetin bir tesadüf ese- kavuklara siyah §erit koydular. . 1 
ri olmadığını göstermeğe çalışacaklardır. İşte Osmanlı imparatorluğunda dil) 
Harbiyeliler ise o mağlubiyetin acısını damlarından baska herkesin battı . .& 

~ 1 ~1'11' 
çıkarmaya uğraşacaklardır. razamların üzerinde sonsuz bir bı:o 

Altılar muhtcliü - Galatasaray yetleri olan padişahlar çok zanıaJl t>I 
dar sade ve gürültüsüz. bir surette 
ler; böyle tahta çıkarlardı ~ 

Kadirca1l ~ 

o k::ıdar memnun ve mes'udum ki, An- vırla cevab verdi: 
tuvan... - Antuvan!.. Bana gösterdiğin nla- Altılar muhteliti 24 nisanda Galatasa-

ŞöYalye, sözünü ikmal edememişti. kaya nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyo- rayla bir kere daha karşılaşmıştı. Oyu-
Kelimeler, boğazında düğümlenmişti. rum ... Akşam yemeklerinin intihabm- 7 nun son dakikalarına kadar galib va:zi-
Birkaç dakika, sükut ile geçmişti. An- dan evvel, ben de senden bir şey rica 8 br:~--t-+--fl'_,ıııı..i;J,.._~~-~rıil yette iken bir gol yiyip berabere kalmış-
tuvan, bir tek kelime ile dahi mukabe- edeceğim.: tı. Bugün gene iki takım karşıla§acaklar. 
le edememişti. Kirpiklerinden, dizleri- - Emrediniz, muhterem şövalyem. 9 a---ı--ı.~~...-,.....-+-fQ.._-4---t Sarı kırmızılılar o beraberliğin tesirile 
ne damlıyan yaşlan göstermemek için, - Çok rica ederim, Antuvan, beni, IQ~;..L...;..a...;..1ı.o...ı..;.;~._c.....,....ıı....&...;..1..~ canlı oynıyacaklardır. Diğer taraftan al-
başını büsbütün önüne eğmişti fazla minnet altmda bırakma. Ben, bu Evvelkı bulmacanın halledil~ şekli tılar ise geçen hafta Güneşi mağlCıb et-

alil vücudümle, kimseye minnet borcu tikleri gibi Galatasarayı da mağltlb et-
ödeyecek vaziyette değilim. Bilirsin 1 y . . 1 meğe uğraşacaklardır. • ki·, gördügu·-m iyı'lig·e mukabele ede - ._ ____ e_n_ı_n_e_şr_ı_y_a_t __ ___. _ Beşiktaş - Güneş 
meu;em, ben çok ıztırap çekerim. Eminönü Balke'fi - İstanbul Eminönü ANTUV AN'IN MACERASI 

Antuvanm sesi, gene bir şen'e tufa- Halkevlntn 1936 - 1938 yılı çall§malannı gos-
Şövalye Cem, gecesini müsterih bir nı halinde yükseldi: teren blr broşürdür. İçinde bir çot" :reslmler 

ı uyku ile geçirmişti Gözlerini açt•ğı - Ah, benim Az:i:ı şövalyem.. eğer de -.ardır. Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun ~-
zaman, güneş epeyce yükselmişti. Kapı minnet meselesi mevzuuıbahs olursa; kardığı bu haftalık çocuk mecmuasının ss ın-
usullacık açılmış; (Polin) elinde zengin bırakınız da evveli ben size borclanmı el sayısı renkli bir tapak içinde çıok güzel 
bir kahvaltı tepsİSi ile içeri girmişti. ödeyeyim. Eğer siz beni lUtfen at uşak- yazılar "e restmlerıe çıkmıştır. 

Şövalye, dirseklerinin üstünde doğ- lığınıza kabul etmemiş olsaydınız, şu Robeııson Knızoe Issız adada !8 )'11 -
ld p lin' rd Danlel de Foe'nln bütün dünyaca tanınmış 

ru u. o e so u: sıska karnım, kimbilir hangi şeytanm bu şaheseri arkadaşımıs Yaşar Na.bl tara _ 
- Antuvan, nerede?.. boynuzlarile bir çingene davulu gibi tından tercnme edU.ml.t ,.e Ka.naat Kitabe-fi 
- Dün akşam, sizi buraya getirip ya- parçalanacaktı. Bostan korkuluğuna tarafından netta bir Jurette butmımı.ştır. 

tırdıktan sonra, dışan çıktL Henüz av- benziyen şu kadid vOcudum, kimbi\ir ............................................................. . 

det etmedi; Mösyö lö Şövalye... Maa- nerede bir darağacının ucunda, karga 
mafih arzu buyurursanız, ıgarsonlan ölüsü gibi sallanacaktı. Sizin at uşak
b.er tarafa koşturayım, aratayım. lığınızı büyük bir şerefle kabul eWğim 

- Hayır kızun .. kahvaltımı ettikten gündenberi, bu kıymetli vazUe bana 

ET kacJmlan! 
Bütii.a. do1dorlan:a 'blrleştDderl haklka& 
ıpıdar: Reçel ve fVDP ea l7S sallık -.e 
kunet Uicıdır! 

Günün en heyecanlı maçı bu olacaktır. 
Taksim stadyomu gene kalabalık bir se
yirci kütlesi tarafından doldurulacaktır. 

Siyah beyazlılar geçen pazar Galata
saraya karşı lakayd oynadılar. Galib ge
leceklerine emin bir hal takındılar, fakat 
mağlClbiyete uğradılar. Bugün çok kuv
vetli bir rakible karşılaşacaklardır. 

Bugün en mühim rolü her iki tarafın 
da müdafaası oynıyacaktır. 

Güneş muavinleri müdafilere yardım 

edebiliyor. Beşiktaş muavinlerinde ise 
Faruk hemen hemen üçüncü müdafii gi
bi oynuyor. Rifat ise açığın yanından ay
nlınıyarak apğı yukarı rakib oyuncula-

·······················-····························' 
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Amirliği lstanbul Askeri Leva:ı.ım ilanları 

Maslakta Preventoriumda yapılacak cam tamiratının pazarlığı ll/Mayıs/938 
c;.z.p.mba günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği Satınalma komisyonun

a. yapılacaktır. Keşif bedeli 150 lira, teminatı 22 buçuk liradın İsteklilerin 
beııi saatte komisyona gelmeleri. · c504> c2646> 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

/ZM/R Elhamra 
ıinemaıında her gece 
temsil vermektedir 

111111111111111 1 

111...111 
111111111 

Sayfa 15 

1 Harici Askeri Kıtaah İlanları 1 
Kor ihtiyacı için 30 adet binek hayvanı alınacak: 

Satın alınacak hayvanlar irtifaı en az 1,43, göğüs çevresi en az 1,60, yaşları 4 

den aıağı olmamak üzere 8 yaşını geçmiyecek ve bilcümle ile! ve emrazdan sa
lim olacaktır. MatlQb mikdarda binek hayvanı bulunmadığı takdirde diğer hiz
met hayvanları da alınacaktır. 

Hayvan satmağa talib olanlar her gün Çorluda Kor Satınalma K. na sabah
ları saat 9 dan 12 ye kadar müracaat ede bilirler. Satın alınacak hayvanlar Ko -
misyon tarafından beğenilmesini müteakib mallein ve aşı tatbik edilmek üzere 

Kor Hayvan Hastanesine gönderilir. 24 saat mezkur hastanede nezaret ve müşa

hede altında bulunduktan sonra aşı neticesi rnüsbet zuhur edenler sahiblerine 
ve menfi zuhur edenlerin parası derhal Komisyon tarafından verilecektir. 

(2600) 

• 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satmalma Komisyonundan: 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 34909 ila 52345 . 

metre yazlık elbise kumaşı kapalı zarf usulile ihalesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28789 lira 75 kuru~ ve muvakkat teminatı 2159 lira 25 
kuruştur. 

3 - Şartnameler bir lira kırk beş kuruş mukabilinde Satınalma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını 
ihale saatınden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. c2512> 

İstanbul Defterdarlığından : 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

'Osküdarda Paşakapısında kısmen yanmış adliye dairesı enkazı 
Lira Kuruş 

(Parası peşin ve sırf nakid verilecektir. 750 
Yıldızda Çini fabrikasında mC'l .. cud on üç kalem makine alfıt ve 
edevat: Q48 75 

Sultanahmedde İshakpaşa mahallesinin İnıaret çıkmazı soka-
ğında San'at okulunca istimlak edilmiş olan 5, 7, 9, 11, 13, 19 
No. lı ahşab dört evin taş ve tuğla aksamı hariç sırf ahşab aksa-
mının enkazı: 330 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı enkaz ve makineler hizalarındaki bedeller 

üzerinden açık arttırma usulilc ayrı ayrı satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şartı 

Jle diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün ve müzayedeye gireceklerin 
de 19/5/938 Perşembe günü saat on dbrtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanan Komisyunn gelmeleri. (M.) (2545) 

Bir hastabakıcı ; bu 
- Biocel - li cild unıuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleş1irdi 

Tesiri Adeta sihirli oldu. Birkaç 
gün zarfında yOzOmdekl kOçUk 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördUm ve iki nç harta 
sonra kendimi Adeta on yaş genç· 
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, cBloceb cevheri bir Vi
yana nniversıtesl proresörUnUn 
bOyQk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokal on kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini snro
nnz. lkl kremin tesiri ile en es· 
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü
tan buruşukluklardan kurtanr. 

Bayanların nazarı 

dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kif atları bulunan Tokalon müıa
bakaıına ittirak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

I , ......................... ... 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKET! 

TESİS TARlHt: 1863 

lermayesl: 10,tH,tot lnglllll llrau 

Türkiyenin başlıca şehlrlerile 
Patis, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanlstan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omany•. 
Suriye ve Yu.nanistcında Filyallerl 
vardır. 

Her mrıu banka muameleleri 
yapar. 

D r. HAF 1 Z C E M AL 
(Lokman Hekim) 

Dahlli1e mütehassısı: Paza>:dan ma~ 
hergiln <2 - 8> Divanyolu nu:nara 1°', H te. 
lefonu 12Sll8 - 211Kf .............................................................. 

Son Posta 
Yev:ml, Slyası, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 .00 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECN'EBİ 2700 1400 800 

Abone b('deli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

1f$0 

270 
300 

I• 

Gelen evrak geri verilmez. j 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. l 

Cevab için mektublara 10 kuruşlul 1 
Pul ilavesi lflzımdır. 

t•··;~~;~ .. k~~-:;;;;_·;·~;;_·ı~~;~b~·i··-, 1 
: 1 : Telgraf ; Son Posta ı 

i Telefon : 20203 i - . ~ ...............................................• ~ 
" I 
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86brelderden idrar torNımna kadar yollardaki hutalıklann 
mikroblanm k6klbıden temizlemek için (Hl!LMOBLO) kullanınız. 

EL 
Böbreklerin çalıımak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zor
luklannı, eaki ve yeni Bebof ukluğunu, meaane iltihabı, bel 
ağruım, 11k 11k idrar bozmak, •• bozarken yanmak halhrilıi 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Veklletimiziıı rumt 
ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

SAÇ BOVALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara rayet tabii aurette la
teııilen renlfİ verir. Ter ve yı· 
kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde 11hhl ev• 

safı haiz AÇ boyaluı arasında bi • 
rinci relmiştir. Sdçları ve cildi 

Jcat'iyyen tabriı etmeden istenilen renkte bo

yayan yeglne 11hhl AÇ boyalandu. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • lsT ANBUL 

Pınarhisar eilkbahar Panayırı 
Pınarhisar Belediye.inden : 

Her sene kurulmakta olan Pınarhisar İlkbahar hayvan ve emtia panayırı bu 
sen<> de 20/Mayıs/938 de açılıp üç gün devam edeceği ilan olunur. c2538ıo 

Şirketi Hayriyeden: "' 
MÜHiM iLAN 

J - Fe\•kalide tenz.illi aylık abonman brtlanmızın yenisi mayısm 
l l inden itibaren tatbik edileceğinden §İmdiden Merkezi İdare ve Köp
ri.i gişelerinde sahlığa çıkarılınıştır. 

. ,.,,,,,,., 
2 - Boğaziçinde yaz mevsimini geçirmek isteyenle.r ( Pek mühim 

ve fevkalade ) tenzilatı havi 3 aylık kart abonmanlar ihdu edilmiıtir. 
Bu kartlar biri Haziranın l l i~den diğeri de mekteblerin tatili başlan
gıcı nazara alınarak Temmuzun birinden itibar edilmek üzere ayn ayn 
iki seri üzerine tertib olunmuştur. 

3 - Tenzilat, Anadolu cihetinde Üsküdardan Çubukluya, Rumeli ci
hetinde Rwnelibisanndan İstinyeye kadar% ( 40 ) Pqabahçe ve Ye
niköyden Kavaklara kadar % ( 50 ) dir. 

'4 - Bu kartları hamil olanla.r ayni rttnde mükerrer seyahat yapa
hilecekleri gibi Pazarlan mmtaka farkı aranmaksızın Boğazın her il
kelesi için muteber olacaktır. 

Bursa ilkbahar Ehlt Hayvanlar ..__.,. 

PANAYIRI 
Borsada Atıcılar mevkiinde 1938 senesi ilkbahar ehli hayvanlar pana

yırı açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 mayıı 1938 den itibaren 

8 gnn devam edecektir, _ 
Panayıra .geleceklörin istirahatlerini temin için panftyır yerinde ıu, elek

trik ve bllfe tesisatUe muntazam otobnı muvasalası vncude ietlrilmlştir. 

Panayır mnnasebetile yı.pılacak olan güreşler 15 mayıs pazar günOne 
tasUamaktadır. Gnreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. 'Başa 100, baş al· 
rına 80, bUyük ortaya 50, kOçOk ortaya 40 ve desteye 25 er lira mntafat 
veıilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği mOddetce şehrin otel 
ve banyolarında tenzilat temin edilmiştir. Alım ve ıabm hususunda bele
diyece sayın ziyaretcilere her tnrıo kolarlıklar gösterlleceğl ilan olunur. 

Bir çok doktorlar 
tarafından muvaffakıyetle 

tecrnbe edilen 

VIBOZA PATI 
Siz de tecrübe ediniz! · 

ViROZA 
Kan çıbanları, el ve ayak par
maklarının arasındaki kaşıntılar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlak
lıkJar, flegmonlar, yanıklar, traş 
yaralttrı, ergenlikler, koltukRltl 
çıbanları 

EN ÇABUK VE EN EMiN 
BiR SURETTE 

TEDAVi EDER 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai naz mn· 
dan her hususta iyi ımal 
edilmJş Ç0 CUK ARABALARI, 
en· iyi şerait ve en ucuz 
fiatlarla yalnız. 

Baka~ Matazaıarmda 
satılmaktadır. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesı Liret 700,000,000 
ihtiyat akçesl IJret H5,769,054,5t 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın ba4}ıca ıehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, ATilBturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika cemahlrt 
Müttehlde.,ı, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyuyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palu (Telef: '4841 /213/4/5) 

Şehir dabUlndekl aeenteler: 
istanbulda: Alllemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyo(Uun

da: istıtıll caddesi Telef. 41046 

tzMIRDE ŞUBE 

ilan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir milddet zarfında faz
laca mikdarda illn yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden i&tifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇE>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına aid 
işler için şu adre• müracaat edil
melidir: 

lılncılılı: KoUektil llrketl 
Kahramanzade Han 

Ankara cadd"1 

······························-······························ 
Son Posta Matbun ..............................•. 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. .,, ..... _ S. Ragıp EMEÇ 
SAWPLUWJ A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Mayas • 

Kendinize acımıyor musunuz ? 

NEVRo·zıı 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan-

. mak ne demek? 
•at•lnll 
... •in•• 
lbnlllıll 
Kezle, adale 
qnıan 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 
şekilde 

Kaıelerile geçer. lcabmda gllnde 3 kate alına bilir. l.mine dikbt. 
T aklidlerinden nkıomız. Ve Nevrozin yerine baıka marka 

YerirJerae fiddetle reddediniz 

KURU SİSTEM 

~\~"TQPJ~
_..~ Lil~D ~ 

~ 

Yeni Kontr -Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR • PLAKLAR 
Çarpılma. çatlama, kabarma Yetir 
ire gibi hiçbir aıza p.termes. 

Kontr-Plaklar bu gibi anzalara karıı garanti ile .. tıhr. 

KJZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-Pliklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıt yerleri : 
lstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OCiLU, Mahmud Pap Ktırkçl haa 

No 28 
ISAK PILAFIDls. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada VEHBi KOÇ Ticaretbaneti 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN Ye NEJAD TEZOL, Kerutecil• 
YUSUF ve KADRi lşMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Sam.unda : GÖÇMEN OCLU KARDEŞLER 
Umumi ••llt .,eri ı İstanbul, Sirkeci, Mnhnrdar Zade Han No 8 

Yl!NI KONTA-PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22.tOf 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrik .. 

mamullhndandır 

:uiELE Ekremözlerın 1mal lı:udreU 'I' .... 
Yüzdür. 

MİEl.E Ekremöılerln otomaUlı: pJlaıo' 
tertllıa tı vardır. 

MİF.LE Ekrenıözlerln blUUD aJı:ldl' 
pa.:-lanmaz nevindendir. 

MİEU: Ekremözlerl b11Cmum ~ 
Mekteblerl kabul vı tavsiye etmettedlflt'• 

l\IİELE Ekrenıözlerl en url •• dfl 
markalardan daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker traş :,.~ 

Saç balamı, ıttzelliiin ~ birinci •artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ~ 


