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6M~SYANIN BiRÇOK 
KÖYLERi 

SU ALTINDA KALDI 
Maddi zarar yarım 
milyonu geçmektedir 

Kızılca köyüne giden heg'et yarı yoldan 
geri dönmelı mecburiyetinde kaldı 

lrınak gittikçe kabarmaktadır, halk eşya ve hayvanlarile 
birlikte civar datlara iltica ettiler 

PAZARTESİ l ı - NİSAN 1938 ldare işleri telefonu: 20203 Fiatı: • kutU.t 

Kahraman 
alayının 

31 • • 
ıncı topcu 

şeref töreni 

A~ru~·;;;heb 1 Dü~. Tuzla da eğlenceli 
mücadelelerile musabakalar yapıldı 

31 inci topcu ,1.layının sancak verilme Merasime saat onda alayın takdiminf 

Muhtelif harbferc giren kahraman alayın şanlı tarihi 

m e Ş g U 1 anlatıldı ve parlak bir geçid resmi yapıldı 
111 

Şuna dikkat etmeğe mecburuz ki 
Avrupanın dört tarafında blkim o
lan mezheb mücadeleleri, bizim i
çinilze kadar girmesin, Bugünkü 
idamsız, hapishanesiz, anarşisiz ha
yatımız çok rahattır ve günden güne 
bize iyilik ve saadet eettrecektir. 
Yaz•n ı Muhittin Birgen 
(Yazısı Hergün sütunumuzdadır) 

yıldönümü ve feref töreni dün Tuzlada takiben çalınan İstiklil mal'§tle ba§lan-
kutlulannuştır. (Devamı 5 inci sayfada) ................................................................. 

Kahirede Türkiye lehine 
coşkun tezahürat yapıldı 

____ ............. ......... Halk Hariciye Vekilimizi: "Yaşasın Türkiye yaşasın, 
Amasya4a~ bir g6rllna, Yeni Fransız kabinesi Atatürk" sesleri ile alkııladı, Arası Kral kabul etti 

Amasya 10 (Hususi) - Yeşilırma - ,ka yüz yirmi bin dönümlük bağ, bah • 
tın taşması ciddi bir felaket halıni al- çe ve köyler k8milen, kudurmuş bir ne ''orta da Fra n sanın 
ln~ır. Dün bildirdiğim yerlerden baş- (Devam' Z lnd ıa11fada) ........................................................... 1 • 
Almanya veAvusturyada se A~etı 

dün yapılan plebisit . meselesı var" 
Doladige dün radyoda 

F arnsız milletine 
bir hitabede bulundu 

nıuvaff akiyetle bitti 
Evet diyenlerin nisbeti yüzde 99 u geçmektedir. Dün 
Altnanyada saat 17 ye kadar alkollü içki sahlmamışhr 
b aeriin 10-Bütün Almanyada şafakla İntihab sandıklarının kapaıacatı sa 
~r~ber nıüntehibler seçim bürolarına at olan 17 ye kadar hiç bir yerde al • 

rın bir heyecan içinde akın et • kollü Niçld ~ttlnuya:aktır. . 
rtleye b~Iamıştır Bu heyecan bilhassa Muntehiblerln yuzde altmı.tı öjleye tVu turya topraktarında na7.8rl dile - kadar reylerini vermif bulunuyordu. 
atı celbed' d (Devamı SJ uncu sayfa.da.) 

--==;;!!or u. 

Güneş Beşiktaşı, Muhafız 
da Harbiyeyi yendi 

l<adıköyünde yapılan atletizm müsaba~aları~da da 
10,000 metre Türkiye rökoru yenılendı 

h 
_, bir '1ıtıbfı (Yamı 7 iDci A)'fam•wadır)_ 

Dün1eıı maçtan e yeetın~' 

f 'raManm Yen! Hcariciye Nazın JorJ 
Bone gazetecilttle konuprken 

Paru tO (Hususi) - Beklenildiği ü
zere Daladiye lcabinesi bugün kurul • 
muştur. Kabine §U suretle teşekkül et-
miştir: 

(Devamı SJ uncu say'ftıd.4) 
_.... ............ ·-··-· ... ···---·--·----

??????????????????????????? 

? ö ? ~ · lüm Saçan ~ 
~ Periskop ~ 
? ? 
;> Büyült harbde MarmaTayi ? 
;> haTaca kesen lngiliz tah- ? 
? telbahirinin harikulade ;> 
? macaala:Tı ? 

~ Cumartesiye başlıyoruz ~ı 
??????????????????????????? 

Kahire, 10 - Anadolu ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştll Aras 
bugiln saat 12.30 da Majeste Kral Faruk 
tarafından kabul edilmiştir. 

Hariciye vekilimiz saraya gelirken sa
ray civarında birikmiş olan kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından c Yaşasın Tilr -
kiye, yapsın Atatürk• avazelerl içinde 
içden tezahürat ile alkışlanmıı vı aarııy 
kapısında ba~da majeste kral Faruk'un 
başmabeyincisi ve saray erklnı tarafın-
dan karplanmıştır. 

Hariciye vekillmiı öğle yemeğini kral 
Faruk'un davetlisi olarak sarayda yemif 
ve yemekde Başvekil ve dıfişleıi bak.anı 
ile bafkltib Ali Mahir Pa,a hazır bulun
mu.§tur. 

(Devamı 9 uncu stıtlfcıdtı) Kral Majesu Faruk 

lngiltere Filistin için yeni 
tekliflerde bulunmuş 

Bu tekliflerin ruhu Filistini lrlr takım cüzütamlara 
ayınp bunlara mahalli muhtariyet vermek ve hepsini 

birden merkeze toplamak esasından ibarettir 

Tekliflerin yapıldığı Kudüs başmü ftisi Arab liderleri ile bir arada 

Şam 6 (Hpsll8t muhabirinıiz yazıyor) ı, 1 1 ahvale bakılırsa artık İngilizlerin 
- Eğer Şam ve Berut muhitlerinde do- t'ilistin mücadelesinden bıtıklanna hük-
laşan gaylalara v.e arada cereyan c<len (Devamı 2 inci sayfada) 
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Her gün Resimli Makale: IC Çocuk makine degildir. IC Sözün Kısası 
AfJrupa mezheb 
Mücadele/erile meşgul 

- Yazan: Muhittin Bircen 

F ransada yeni bir hükumet buhra-

nı oldu. Fransadan üç bin kilo

metre uzakta, Fransa hayatını ancak ga
zetelerle tanıyan bizler bile, bundan bir
kaç hafta evvel, Blum hüklımeti kurulur
ken, bu buhranın gelmekte gecikmiyece
ğini biliyorduk. Fakat, cemiyet ve siyaset 
ilmi Ulemasından olan Bay Blum bu işin 
farkında olmıyarak hükumet mes'uliye
tini üzerine aldı. Henüz birkaç hafta geç
mişken, elinde kimse tarafmdan begenil
miyen bir kanun layihası ile istifaya mec
bur kaldı. 

Yazı Çok Oldalıı.,. 
Bagin KonamtU6 

---.............. .._.·········-··---··..,,,,. 
lngiltere Filistia 
için yeni tekliflerde 

bulun umuş 

Bugün onun yüzüne meb'uslarm bir 
kısmı haykırıyor: cSizin Cebhe hük.l
metleriniz Fransayı 3000 küsur ton altın 
sahibi olarak buldu, bugün iki hın ton al
tınımız ancak var. Fransız maliyesıni 

935 de 10 milyar açıkla tesellüm ettiniz, 
bugQn bu açık otuz milyan geçti; devleti 
430 milyar borcla aldınız, onun sırtına 

yüklediğiniz yük 520 miJyan buldu; hari
ci ticaret açığımız 935 de 6 mılyardı. Bu
gün 19 milyar noksanımız Yar! Bunları 
yapan sizsiniz!~ 

Bir çok ai:e reısleri çocuklarının istikbalde girccf'k!cri 

r.ıeslekieri bizzat .tıeÇ1J1ek arzusuna düşerler. Kendıleri dok

tor, &vukat, tiıc:car veya memursa, çocuklarını da doktor, 

avukat, tüccar, yahud memur yapmak isterler. çocukJ:ırmın 

üzerinde sıkı bir tesir ve tazyik yaparlar. Bu gibi aile reis
lerj hatalı bir vaziyettedirler. 

Bir gencin istediği, sevdiği, tercih ettiği mc?sleğe girmek 
hakkıdır, çünkü yalnız o meslekte çalışabilir, yalnız o mes
lekte muvaffak olabilir. Sevmedili, istemediği, tercih etme
diği yola girdiği takdirde mağlub olur, bedbaht olur. Ba
banın vazifesi çocuğunu iyi anlamak, kontrol etmek, muha
kemesine yardım etmek, fakat onu tabil istiaadlannda 
.serbest bırakmaktır. 

(Baş tarafı l incı sayfada) 
metmck zaruri oluyor Buranın Arab 
nasyonalistlcri muhiti, bir zamandanberl 
bil' takını havadisler veriyor- İngiltere, 
zorla yenemiyeccğini anladığı FilistiO 
mukavemetini kırmak için muhtelif Arab 
memleketlerine baş vurmuş ve FilisUJl 
nasyonalistleri ile aralarının bulunması-" 
nı istemiştir. Eski Irak hariciye mı.zırı 

Nuri Paşa El Saidin bu hususta yapbğı 
muhtelif teşebbüslerden size evvelce de 
bahsetmiştim. Son günlerde kendisi Ü • 

çüncü defa olarak Suriye ve Lübnana 
geldi. Şamda başvekil ile uzun uzadıya 
temaslarda bulundu ve Lübnanda da Ku• 
düs başmüftisi ile müzakere yaptı. Bil • 
tün tenıaslar hakkında verilen mahima• 
tın hülasası şudur: Cihan harbindenberi, harb içinde ve 

hatt.t harbe tekaddüm eden senelerde bi
le, Fransız matbuatı, Fransanın umumi 
vaziyeti hakkında bugünkü kadar derdlt 
ve hazin bir dil kullanıruş deği!dir. Bütün 
matbuatı gömen geçiriniz, orada gorece
finiz dil, diijkünlüğün verdiği hüzün ve 
facia dilidir. 

( soz ARASBNDA ) İngiltere, Filistinin taksimi meselesin• 
Filistin Arablannca kabulü mümkün bit 
tekil vermek üzere bazı teklülerde bu • 
lunmuş, bu tekliflerin ruhu memlekeU 
tamamen parçalamak değil, bir takını 
cüzütamlara ayırıp bunlara mahalli muh• 
tariyetler vermek ve hepsini birden m"r• 
kezde toplamak esasından ibarettir. E • 
jer Filistin nasyonalistlcıi bu esası ka • 
bul ederlerse o zaman İngiltere gerek 
Seyşel adalarında menfi l:ulunan Filistin 
ekabirini ve gerek Filistin üsera karar • 
gihlannda mevkuf bir halt!e yaşıyan A .. 
rablan derhal tahliye edecektir. 

* Fransa gibi, kuvvetli olmak ve mes'ud 
yaşamak için bütün sebeblere malik olan 
bir memlekette eöze çarpan bu düşkün
lüğün, bu mütemadi buhranların ve bun· 
ların doğurduğu mağlfıbiyetlerin sebeb
leri nedir? Para ve sermaye, milli kütle, 
ilim ve irfan, san'at ve zeka, sanayi ve ti
caret, hülasa her §eye sahili olan ve arzın 
büyük bir kısmı üzerine bayrağını dik
miş bulunan Fransa, muzsffer muahede
lerle biten bir harbden yirmı sene sonra, 
neden bu kadar düşmüş bulunuyor? Bu 
bir sualdir ki etrafımızdaki hadiselere 
göz gezdirirken her insanın zihninde mut
laka ayaklanacaktır. 

Ben bu suale §U cevabı veriyorum: 
cÇünkü Fransa Dogmatik oldu. Fransayı 
artık, Fransanın kendi hayatının tabii in
kişaf p.rtlan delil, Büyük İhtilal devri
nin ortaya atmıı olduğu bir dinin Dog
ma'sı idare ediyor!> 

Futbol timi nakleden 
Askeri tayyare 

Bir zamanlar bizi de böyle bil' Dogma Mısırda bulunan askeri bir İngiliz fut-
fdare ederdi Hayatımıza büyült İslam in- bol takımı, komşu memlekeUerden birin
kişafının dogmalaşmı§ düsturları hakim- de maç yapmağa davet edilmişti. Onlar 
di. Bir takım softalar, hayatı bir tarafa da soyundular ve tam 1000 kilometra ö
bırakmlflar, bu düsturlara sımsıkı yapış- tede olan bu komşu memlekete - ki Fi
mı§lar, bunlan ifade eden kelımeler a- listindir - tayyare iı. ild aa.atte gittiler. 
tasındaki blr c Vav> dan bin türlü mana Yaptıklan maçı .kazandılar ve gene ayni 
çıkarmakla mqgul olurlardı. Etrafımız- tayyare ile iki saat aonra çıkardıkları el
daki hayatın blnbir ihtiyacı, bu Dogma - biselerini giyinmek üzere Mısıra dön
nın düsturlarının yanında bir hiç kadar düler. 

kıymet ve ehemmiyet sahibi değild!. O - ··-·-------
zamanlar bütün Avrupalılar, haklı ola- biz dünyada bin ii'ç yüz sene YS§allllf o
rak, bfzl tenkid ederler ve. bizden öğrEn- lan bir dogmayı, otuz sene içinde, tedri
dikleri bir kelimeyi kullanarak cıeriatle et surette yıka yıka, nihayet son safha
ldare edilen bir memleketin hali böyle o- sında bir hamle ile tamamen ortadan 
lur!> derlerdL Demek ki komşu komşu- kaldırdık ve bugün dogmasız bir hayat 
nun haline hiçbir zaman gülmemeli indş. yapyoruz. Belki, bizim de bugünkü haya
Vaktlle bize gülenlerin, hemen hepsi de tunızda boşluk yapan bazı manevi nok
bugün ağlanacak bir halde bulunuyor- sanlar vardır; fakat, bu .noksanlar, çürü-
lar!. • 

* Hemen hemen bütün Avrupa yeni bir 

mü§ düsturların hlkimiyetine elbet mü-
reccahtır ve manevi noksanlarımızı da 
elbet izale edeceğiz. 

* 

• HERGüN BiR FIKHA .. 1 

Yüzlerce 
Bir mağazaya bir müşteri gelmiş, 

bir çok eşya çıkartmı§, hepsin~ ayrı 
ayn baktıktan, fiatlannı sorduktan 
•onra: 

- H cıyır almıyaca.ğım! 
Diye mağazadan dışan çıkmıya ha

zırlan.mı§tı. Mağaza ıahibi yolunu 
kesti: 

- Çok teşekkür ederim efendim, de· 
di, sizin gibi on müşterim olsaydı, 
da.ha başka bir ıey istemezdim. 

- Öyle diyorsunuz ama be:ıı bir ıey 
almadım ki .. 

- Mağazama gelip sizin gibi bir şey 
almadan giden müşterilerim yüzler -
ce de ... ..,... ___________________________ . 
KiJrlere hendese 
Ôğrelen /ilet 
Büyük harbde kör olan bir Fransız, 

bütün hendese ıekillerini kabartma su
retile resmeden bir ilet keşfetmiştir. Bu 
Alet sayemıde körler hendese resimleri -
ni tersim edebilecekleri gibi hendesi iş
ler de görebileceklerdir. Kör Jt'ransızm 

keşfi, körlerin tahsili için çok ehemmi
yetli bir terakkiye de işaret etmektedır. 
Yeni Aletin yardımile körler, pek kolay
lıkla hendese tersiınatmı öğrenecekler ve 
bundan büyük istifadeler temir. edecek
lerdir. Şimdiden bu iletin Fransada bu
lunan körlere mahsus mektebde kabulü 
tekarrür etmiştir. 

, 
Dünyanın en dotru 

iş/egen saati 

,eriat devri içinde, yeni bir dogma etra
fında mezheb mücadeleleri ile meşgul
dür. Büyük İhtilAl devrinin ilA.n ettiği 
bir takını premibler var ki bunlar o za
man için, hayatı tanzbn ve milli inkişaf
ları temin bekımından çok. faydalı şey
lerdi Fakat, aman geçip hayat yürüdük
ce bunlar birer dogma şeklim aldı. Bu 
dogmanın da bir sürü softası yetişti. Bu 
10ftalar, bugün türlü türlü mezheblerin 
hem mütaassıb dliklerl, hem de müda
filerldir. Liberaller, demokratlar, sosya
listler, nasyonal sosyalistler ve nihayet 
komünistleri Bir kısmı, en sağda, her şe
yi hürriyetle, bir kısmı da en solda, her 
feyi hürriyetsizliltle ve cemiyetle izah e-

Bütün dünyaya uat lyarı veren Gri
noviç rasadhanesi bugünlerde dünyanın 
en doğru saatine malı1t olmuıtur. E1ektrik 
cereyanı ile çalışan bu ıaat milli fizik Ja
boratuarında yapılm!ftır. Bu meşhur ra
sadhanenin direktörü, bu yeni elektrik sa
atinin senede ancak bir saniye kadar yan-

Gülmiyelim, fakat, aöyliyelim. Söyli- lışlık yapacağını tebliğ etmektedir. Bütün 
yelim ki, siyasette, cemiyette. gerek ilim dünyaya Ayar veren bu rasadhanede §im
ve gerek a~el sahalarında dogmatizm ka- diye kadar asma saat kullanılmakta, aya
dar fena bır şey yoktur. Bunun fenalık- n da. hergün heyet usullerile diızeltilrnek
larını anlamak için en ıtızel ibret manza- te idi. 
rasını Framada ıörüyoruz. Büyük fhti-
lil'in hürriyet dogması üzerine kurulan mecburuz ki Avrupanın dört tarafında 
cemiyet •oftalığı, Fransayı bugünkü pe- bakim olan mezheb mücadeleleri bizim 
rişanlığa kadar getirmiftir. içimize kadar girmesin. Bugünkü idamsız. 

Biz 1300 sene evvelki bir hareketin ka- hapishanesiz, anarşlsiz hayatımız, çok ra
buklaşmıı düsturlarını, eski bir ihtiyacın hattır ve günden güne de bize iyilik ve 
dogma feltlindeki hikimiyetini hayatı- saadet getirecektir. 
mızdan .nıp çıkarmı§ olmakla iftihar e- Gülmiyelim, ibret alalım. 
debillrlz. Fakat, ıuna da dikkat etmeğe Muhittin Birgen 

Diktatörün kızı 
Askerler arasında 

Nuri Paşa başmüftiye bn esas üzerin• 
de anlaşmak teklifini getirmiş ve ken .. 
dUıi ile uzun uzadıya konuşmu§tur. Fa .. 
kat, bu mülakatın ve müzakerelerin var
dığı netice menfi görünüyor. Başrnüfti 
Nuri Paşaya uzaktan veya yakında tak· 

m mahiyetini haiZ her J:angi bir proje
~ i kabule söz veremiyeceğ~i bildirmiş ve 
eğer İngiltere anlaşmak istiyorsa ken .. 
dis1fıin Kudüse avdetine ve orada Arab 
nasyonalistlari namına İngiliz komiseri 
ile serbestçe konuşabilmE>sine imkan ver
mesi lizım geldiğini bil lirmiştir. 

Filistin mukavemetinin hakikaten mu• 
vaffak bir mukavemet olduğu son za "' 

Bu askerler arumdald resmini ıfirdü- manlarda tahakkuk ettikten sonra, bat" 
ğünüz Karmen'bı babası, bugüniln dikta- müftinin şimdi böyle yüksekten cevab 
törlerinden biridir. İmıi ilk ıık aeçer. yermesin). pek de garib bulamayız. Ga "' 
Fazla merak etmiyesbıiz diye hemen ıöy- zetelerin yazdik]arına göre Nuri Paşa 
liyelim ki bu Karmen pneral Frankonun El S "d b ··rti ı ·ıı ' · K d .. 
kı d 

aı , aşmu ye, ngı erenın u us· 
zı ır. t . b" . lıt- • t tesis . ü e yenı ır ıs cuu cemıye 1 ve ın • 

ArnafJudluk Kralının 
evlenme merasimi 

Macaristan gazeteleri Arnavudlu.k kra
lı Zogo'nun hu ayın 21 .Wde yapılacak 

habma muhale! et etmiyeceği hakkındaki 

tekliflerini de bildirmiş. Ancak, başmüfti 
eski vaziyetin iadesini istemekte ısrar ey
lemiştir. 

dUğünü hakkında tafsilAtıa doludur. Ma- Amasyanın birçok 
lılm olduğu üzere :kral Macaristanm asil- Köyleri SU 
zadelerinden Kontes Aponyi ile nlene-
<:ektir. Nikih merasiminden evvel ibtıyük Altında kaldı 
bir kabul resmi yapılacak ve kral kon- (Baştarafı ı mci sayfada) 
tesin bütün hısım ve akrabasını !kabul e- d h . · 
d k · A 2• da büyük bir sk i hlr e şetıle akıp gıden, suların altın-

ece tır. ym v nn a er d k lm t y·· ı b - 1 ··k .d . 1 k ,.... a a ış ır. uz erce ag ev eri ço .. 

bg:çı .. krbe~zlı yafapıt acarll, o :~i .. amNiknlhrayda m~, felaketzede halk bir kısım eşya vt 
uyu ır y e ve ece.a.t •. me- h anı ·ı · d v tarlarla ·ı . ayv an e cıvar ag ve ra ı .. 

rasimınden 10nra tekrar sarayda bir zi- ti ım· 1 d" B··ı·· ·1ıt t te k"li . ca e ış er ır. u un vı.u:sye ş ı · 
yafet verılecek, bu ziyafetin nihayetinde t f b h ı· d f l"'k t d ı · ·ı:n . ı se er er a ın e e a e ze e erın ı 
kral ıle kraliçe Arnavudluk sahilinde ka- dad k aktad B" k k"" ··ı r . . ına oşm ır. ır ço opru e , 
ın kralın yazlık köşküne çek~lecekler ve fezl lla k 'b"d" s-1 men er, yo r apan~ gı ı ır. cu 
burada bir buçuk ay kalacaklardır. la 1 · k t lm kt d K ıca r a ınsan ur arı a a ır. ızı 

Dünya sür'at rekorunu 
kıracak bir otomobil 

Amerikada saatte 350 mil yapacak ok 
biçiminde yeni bir yanı otomoblll ya -
pılmaktadır. Bu otomobili hazırlıyan mü
hendisler, kendilerine yemin ettirildiği 

için, arabanın teferrüatına da.lr hJıç bir 
şey söylememektedirler. Bu arabayı a -
ğustosta Utah fehrlnde meıhur otomobil
ci J ohn Cobb idare edecek ve :Z.,.tonun 
sür'at rekorunu brmıya çal1§8caktır. 

köyüne gibnekte-0lan hey'et yoldan ge· 
ri dönmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Irmak gittikçe kabarmaktadır. Maddi 
zarar yarım milyonu geçmektedir. 

TAKViM 
NİSAN 

kWlll -- 11 Arabi •H 
1304 1'67 - -Mart Renır .... L.ıa 

diyorlar ve güntın hayatını günün makul ============================================::::; 
ihüyaclanna göre tanzim etıneği dü~ü- ı İ S T E R İ N A N M A ! I 
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PAZARTESi 
necek yerde, milletlerin hayatını bir fel- j STER NAN, 
sele mücadelesinin daimt buhranları için
de harab edip eidiyorlar: Bir tarafta a
narşi ve buhran. öbür tarafta hapishane 
ve idam! Her tarafta da, muztarib olan 
insanlar var: Kütle! 
Eğer dünyanın bu vaziyetinin i\ilüne

cek bir tarafı olsaydı, fimdi gülmek nö
beti bize gelml§tir, diyebilirdik. Çünkü, 

Gazetede ıcyle bir fıkra okuduk: 
- cMahmudpaşada oturan 70 yaşlarında Hatice isminde 

bil' kadının diploması olmaksızın ebelik etmekte olduğu ha

ettirirken cürmü meşhud halinde yablanmlftır .• 

Böyle bir vak'oda ccürmü mt!fbwi> un hakiki mana.ne 

ber alınmıı ve dün Hacer isminde bir kadına vaz'ıhaml yapılmıı olabilt:eeğine: 

I S T E R 1 N A N, 1 S T E R l N A N M A ! 

G()NEŞ 

s. o. 
10 41 
& ı7 

ôtle 
s. o. 

l. 5 32 
1.. u 15 

Sefer lMSAIC 

s. &>. 

10 ' Ol 
s 44 

lki.di Aq.. Y.a. 
.i. D. .:i. IJ • .>. 1). 

~: 14 u - 1 36 
57 td 44 20 20 
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Fr ar şe ris.e Tür 

Alman.yanın Çeko.slovakyaya karşı ta"~~r~1 ~1~~n~n ~'.~~b 
harekete geçmesmden k rkuluyor ve~d.iği bir tarih 

devresının çocuklarısınız., 
. Paı ıs, 10 (A.A.) _ Siyasi mahfeller, ıo vusturya topraklarında tahşid edilen Al- Paris, 10 - (Anadolu ajansının hususi 

:nısanda yapılacak olan plebisitten bil'is- man lat'alarının Hitleri muvaf!akiyetini muhabiri bildiriyor) - Sorbonda konfe
tifade liitlerin Prag istikametinde yeni Çekoslovakya istikametinde derhal istis- rans vermeğe gelen Profesör ve saylav 
bir darbeye teşebbüs etmesinden kork- mar etmeğe sevketmelerlnden korkmak- Ali Muzaffer Göker, Paristen aynlımı-
tnakta ve b 

1 
d . tadırlar. dan, talebe enspekteri B. Avni Başman'ırı 

di hak unun a beraber Avrupa a şun- Bu kuvvetlerden bir kısmı gerçi Al- delaletile üniversiteliler sitesincie arsıu-
sti ~rn olan havanın böyle bir tcşcbbil- manyaya dönmüştür, fakat Avusturyada lusal evin bir salonunda toplanan Türk 
ıa/E.?~ıı t.eye ~üşüreceğine i~a~aktadır- yeniden iki kolordu vücude getirilmiş ve talebeleri ile tanışmağa fırsat bulmuştur. 
son nan zımamdarları ğımdıki halde bu suretle Alman kolordularının adedi Toplantı Bnşman tarafından misafir pro
Yid nıuvaffakiyetlerini bir plebisit ile tc- 18 e çıkmıştır. Halbuki askeri kanun fesör şerefine verllcn bir Ç.!ly ziyafeti, 
Sıet~ekle iktifa edeceklerdir. mucibince Almanya kolordularının ade- resmiyetinden çıkmış daha ziyade bura
• Yası :rnahfcller, anşlus dolayısile A- dinin 12 den fazla olmaması lazımdır. daki aydın Türk gençlerile sayın profc-

1 s p an y; da ikfta"; af kanlı ::~~~~ı;~~,::fiEP~~~~E
1

~: 
hı·r harebeye tutuştu· leb~~r:a:ı~~~~a;~:~~~ı!~!~m,~ti~i~ n u rur verdiği bir tarih devresinin çocuk-

F • • • . . larısı.?ı~. . 
Cranko kuvvetleri ılerı hareketlerıne devam edıyorlar, Butun bu şartlar içınde sizden bek-

Urnhuriyelcilerin tayyareleri faaliyetlerini arttırdılar le~en, h~r .ş~yd:n ~nce vazife ve m~s:-
B ulıyetlerınızı mudrık olarak derslerını-

rıe ars~l~n, 10 (A.A.) - Millt mudafaaı bir muharebe olmaktadır. Diğer ce1'he- ze gönülden çalışmak, sizi bekleyen 
~arctının resmi tebliği: lerde kayde değer bir şey yoktur. yurd hizmetlerine ehil olarak yetişme-

hu· ark ordusu: Ngnera nehrinin sağ sa- Tayyarelerin tnhtelbahirlere taarrum ğe ve olgun birer münevver olarak 
So ındr-.~ .~erleyen düşman kuvvetleri Barselon, 10 (A.A.) - Resmen bildiril- memlekete bir an evvel dönmeğe bir 
lar~ koyune kadar bir ilerleyiş y~pmış- diğine göre, cumhuriyet deniz tayyarele- an evvel gayret etmektir. Bu esaslı ö-

T ır. ri evvelki akşam birkaç Frankist deniz- devinizin yanında daha az önemli ol -
ti, ıernp :rnıntakasında düşman İsona ile altı gemisine taarruz etmişlerdir. Bu ~e- mıyan ikinci bir işiniz de şahsınızda 
za~arınd~ ~aarruzda bulunarak bir köyil miler bir daha meydana çıkmamış olduk- yalnız ferdinizi değil bütün bir inkı -
lak. tetınış ıse de cumhuriyetcilerin par- ları için bunların Almeria açığında mez- Jabcı gençliği, büyük ve asil Türk mil
gij bır ~ukabil taarruzu neticesinde bu- kur tayyareler tarafından batırılmış ol- letini temsil etmekte olduğunuzu hiç 
;. gcrı atılmıştır. duğu zannedilmektedir. bir vakit unutmamanız ve gerek fikir -

r ıllabona mıntakasmda düşman hatla- Fransaya iltica edenler lerini gerek tarzı hareketinizle b:.ılun-
d~~ı .Mo~s~~kri .. d~~larına ve Tu.rmele ka- Sen-Godens, 10 (A.A.) - Dün öğleden duğunuz muhitlerde Türklüğü onun 

E ılerı surmuştur. sonra Aran boğazı yolu ile 300 milis ve büyük mazisini ve tarihini ve istikbale 
n~·tı nmadura o.~dusu: . bunu müteakib bitkin bir halde 150 kadar aid ideallerini herkese sevdirmenizdir. 
uşman son gunl~rdeld ağır zayıatına da sivil Fransayn iltica etmiştir. Birçok Bunlan bilip tatbik ettiğinize kani ol-

tağm<.>n KarraskalleJaya kaN:! ı:ı"dd tli i ··ıı ·ı · d h 1 · b' ·r .-ı e yen mu ecı erın a a ge mesıne intizar duğum halde tekrarından haz duyuyo-
ı.r taarruza başlamıştır. Burada kanlı olunmaktadır. 

Tunus~cİ;;. kanlı 
rum. 

B. Muzaffer, Sorbonda profesörle -
rin bir çayında bulundu ve akşam İs
tanbula hareket ettL 

arbedeler oldu Londroda 
Sivil kontrol altında bulunan Tunus 11razisinin Gama haçlı 
1· 

her tarafında örfi idare ibka edildi Bayrak 
SÜkUı~~u~ IO (A.A.) - Tunusta sabah ısında birkaç kişi yaralarunışltr. Londra ıo (AA.) _ işci partisi ve 
haııeı ~ınde geçmiştir. Fakat yerli ma- Sivil kontrol altında bulunan Tu - Tredünyonlar meb'usları bugün Hayd
lan b~ e son saatlerde zuhur etmiş o- nus arazisinin her tarafında örfi idare parkda büyük bir miting tertib etmiş • 
tıüına1~~z galeyan öğleden sonra yeni ibka edilmiştir. lerdir. Bu mitingde söz söyliyen ha -
lld et~ ı~I~r yapılacağı korkusunu tev - Zabıta kıtaatını takviye etmek üze- tibler, ezcümle Atli ve Grinvud, hükü-

ınıştır k ....ı • ·ı h f ··fr tie . . re mer e1,;uen sıvı mu a aza mu e - metin harici politikasını şiddetli ten _ 
sun 3~~~ketın dahili kısmında, Tunu - zelerinin gelmesi beklenilmektedir. kid eylemişlerdir. 
balta• ıloınetre şarkında kain Grom- Tunus, 10 (A.A.) - cYeni Düstur• par- _ _ 
keb eda Yerli nümayişcilerden mürek- tisi erkanından Balhunanın tevkifi üzeri- Londra, lO (A.A.) - Bugun oğledr.?:1 
,...,. hetnrniyeu· b" k 1 Tu d v _ ne cehrin birçok noktalarında vahim sonra •İspanyayı ve barışı kurtarmak ı-
' '4 ilerı ı ır o , nusa og y • H d k'd . . rt. . t d'" 

İ eıneg· e t bb~ t · ti kanlı karışıklıklar çıkmıştır. Şehirde ötfi ,çın:. ay par a ışcı pa ısı ve re un-
nz'b eşe us e mış ır. ı fı d t rt"b ed'l te h" t ı_ ı atı tem· k t b - idare ilfın olunmuştur. Sokaklarda müte- yon ar tara n an e ı ı en za ura -

l<lrt d • ~ne memur uvve , un t b" k · d b ı 8 ag~tınıştır. madiyen devriyeler gezmektedir. Ht'r ~ ır aç genem yanın a .u unan sarışın 
u Yüzden züh "'d na- türlü silah taşunak yasak edilmış" tir. bır genç kız g~ma ~açlı .bır bayrağı ha-

ur eden arb- e es valandırması şıddetlı htıdıselere sebeb ol-

A.trzeri kai;;---·ı B-;~ ii,; de 46 ::ıı;~.~=~·~~!:~".~:;~::~: :.~ ::~~ kt V,• • k •t ler bir evin avlusuna sığınmıya muvaffak 
Oszrga ve l\..lŞl tev l olmuşl!lrdır. Tezahüratcılar tspanyada 

F E' Jz•lJz• ademi müdahaleyi protesto eden bir ka-
l 1' f z na/ ar u, rar sureti kabul ettikten sonra sükunetle 

dağılmışlardır. 

82 kişi ö!dü, 612 kişi 
v yaralandı 

.... _ aşington 1 O (A A) - Amerika 
'""'! cen b · &elen k u Unda ve merkezinde vukua 
l'anıa ası~galar, kar fırtınalan ve tuğ
&ras r netıceşinde 26 mart ile 1 Nisan 
l&"'~nda 82 kişi ölmüş 612 kişi yara • 
-unış~~ ı 

Ronıada bir ltalyan 
b gazetesi toplatbrıldı 
~onıa 10 

l~et .' (A.A.) - Popolo Di Roma 
llu.n esı, bu sabah müsadere edilmiştir. 
~- ~n sebebi, bu gazetede cÇekoslovak
der anoranıash isimli bir başmakalenin 

tedu . . 
!telin rnesı ve bir takım kaba ve ecnebi 
!ta C>d eleri ihtiva eden bir romanın tefrı

ıltneğe ba~lanmış olma.;ıdır. 

~0rna beynelmilel sergisi 
~'oına 1 O 

g[ 2 ı N' < A.A.) - Beynelmilel ser-
ftlücla • ısan 1942 de açılacak ve altı ay 

CtJe açık kalacaktır. 

Münib mahkemesi de 17 
kişiyi mahkum etti 

Bcrlin 1 O (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre Vilhelm Laverrenz isminde eski 
bir Alman meb'usu da dahil olmak ü
zere birkaç gün evvel 46 kişi tevkif e
dilmiştir. Bunlar Saltanat lehinde tah
rikat yapmakla zannaltına alınmtŞlar -

dır. 
Münih mahkemesi de devletin em -

niyetine karşı bir komplo hazırlamak 
cünnile 1 7 kişiyi mahküm etmiştir. 
Bunların Burjuvazi mahfellerine men 
sup oldukları zannedilmekte. ise d7 ~u 
meselenin saltanat lehindekı tahnkat, 
dolayısile Berlinde yapılan tevk:fatla 
alakadar olup olmadığı malfım değil -

dir. 

lzmitte kaçak radyo 
İzmit 1 O (Hususi) - Radyo idaresi 

tarafından tzmitte 14 kaçak radyo ~a-

kalanmıştır. 

~~~~~~~~ 

İz mitte 
kasa 

garib bir 
hırsızlığı 

İzmit, 10 (Hususi) - Sellüloz fabrikası 
inşaat mühendisi Alman S:ırra'mn yanın
da bekci olan Malkara kazasının Pirinç 
köyilnden Hüseyin oğlu Hüseyin isminde 
birisi bugün zabıtaya müracaat ederek 
Sarra'nın kasasının oksijenle parçalan
mış ve soyulmuş olduğunu haber \Cr -
miştir. 

Vak'a yerine giden müddeiumuınf 
Hamdi, emniyet müdürlüğü adli kısım a
miri İsmail Hakkı ve memurlar keşif ve 
tahkikat yapmışlar ve neticede kasayı 
zabıtaya haber veren Hüseyinin kırdığı 
kanaatine varmışlardır. Hüseyin sıkıştı

rılınca .suçunu itiraf etmiş ve tevkif edil
miştir. 

İşin garibi Almana oid olan kasada kı
rılmadan evvel para namına hiçbir şey 
bulunmamasıdır. 

s.,,. ' 
.-1- Bu Sabahki J S: / 
1 '-;;; Gazetelerde J . ~ 
- Gördllgümüz Fikirler -

Cumhuriyet - Yunus Nadi günün en mll
hlm hadisesi diye İngiliz-İtalyan muzakere
lerlndcn bahsetmekte, İtalyanın İngllte llc 
eski dostluğu iadeye, İngilterenln de Habe
şistan macerasını İtalyan imparatorluğu 
cmrl vakllnln tasdikile tasfiyeye karar \·er
miş bulunmalarının Ak ve Kızıl denizlerde 
bu iki devleti ergeç blr harbe sürük.llyccek 
gibi görünen meselelerin kendiliğinden ber
taraf etmiş olacağını yazmaktadır. 

~ 

Tan - Ahmed Emln Yalman Fransade 
yeni bir tecrübe başlıklı yazısında Frnnsada
kl kabine buhranından bahsetmekte, Fransa 
için yeg!i.ne çıkar yolun partiler haricinde 
kalacak ve bütün Fransanın adına söz söy
llyebilecet olan bir mllll hUkOmet ımrmak 
olduğunu, fak.at Fransada bu çetin vazifeyi 
üzerine alacak büyük çapta bir adam orta
ya çıkmadığını yazmaktadır. 

a 

~ lngiltere, sulhün 
bugünden yarına tehdid 
altında olmadığını 

söyliyor 
Yazan: Selim Rag-ıp Emeç 

O 
ııgiliz başvekili Mister Chamberlaın 

umumi siyasi durumla alakadar mü

him bir nutuk daha söyledi. Misler 
Chambcrlainin ancak hülasa oıarak mut
tali olabildiğimiz bu sözleri bilhassa ıki 

mühim hakikati tebarüz ettiriyor: 
1 - İtalya ile anlaşmanın yakında p ı

rafc edileceği. 
2 - Sulhun bugün yarına tehlike altın-

Kurun - Asım Us cBerlln-Roma mlhve-
verlnin en zayıf noktas111 başlıklı başmakale- da bulunmadığL 
sinde, İtalyanın evvelce Avusturyaya vermiş İtalya ile anlaşmanın bir emri vaki ol.l
olduğu Tiryeste serbest mıntakasını şimdi cağı hakkında İngiliz başvekili sarih bır 
Almanyaya devretmek niyetinde olmadığı şey söylememiş ise de ifadesinin edası, 
rivayeti hakkında şöyle diyor: bize, bunun pek fazla gecikmlycceğini 

r Hl'ldlselerln mantığı şunu göste - haber verir gibi oluyor. Başvekil, biraz 
rtyor ki. Tirycste serbest mıntakası mesele- t 
sinde bugün çarpışnn ve k.nrşılnşan İtalya _ daha müsaade, demekle vaktile ngiliz 
Alman slynsetlerl yarın İtalyan - inglllz an- milletine yapacağını söyledi~i tecrübenin 
laşmasından sonra Berlln-Roma mihverini 

1 
inkisar uyandırmıyacak bir neticeye va· 

kıracak dereced~ şlddeUI sadmelere sebeb j racağmdan ümid\•ar olduğunu soylemek 
olablllr.a ist' 'b' eli · 
... -.-.. • ........ ···-····-·----··· .. ....._ .. _ ..... - ıyor., gı ı g yor ınsana. 

Balkan ekonomik, 
matbuat konseyleri 
Komisyonlar bugün tekrar 

toplanacaklardır 

Sulhun bugünden yarına tehlike al • 
tında bulunmadığı bahsinde ise, İngiliz 
başvekili gayet kat'idır. Demek ki lngil· 
terenin elinde, vaziyetin mütemadiyen 
salti.ha gittiğini gösterir deliller vardır. 

Çok saf bir adam olmamak şartile, bir 1n 
,giliz baş,vekilinin, umumi durum hak -
kında bu derecede yanılmış olabileceğim 

Balkan Antantı ekonomi ve matbuat havsala alamaz. O İngiltere ki elinde mcv 
konseyleri toplantısında bulunmak için cud binbir vasıta ile dünyanın siyasi ve 
memleketimize gelen Balkanlı misafirle- iktısadi faaliyetine aid barometreyi hr>r 
rimiz, evvelki gün kendilerini Yalovava zaman kontrol edebilecclt mevkidedir. 
götüren Kalamış vapurile dün saat on. i- Mister Chamberlainin mütebaki nut -
kide Büyükadaya gelmişlerdir. İskeleye ku, bütün dünyanın maliımu olan bir kı
çıkan misafirlerimiz ve kendilerin~ reCa- sım hakikatleri bir defa daha tekrar el -

kat edenler iskeleden yürüyerek Yatklü- miye inhisar ediyor. Fransa ile Belçiha
be gitmişler, bir müddet orada istırahat nın, müdafaa vaziyetinde kaldıkları müd· 
edildikten sonra saat on üç buçukta şeref- detçe hududlarının İngilterece tekellüf 
!erine bir öğle ziyafeti verilmiştir. edileceği ve ıbunun haricinde İngilt.er" -

Yemek büyük bir samimiyet havası ı- nin, şu veya şu şart tahakkuk ettiği tak
çerisinde geçmiş, evvela, Trabzon sayla- dirde tngilterenin harbedeceğine dait 
vı Hasan Saka dört müttefik devlet reısl peşin bir beyanname neşredilemıyeceğınc 
ve müttefik dört millet şerefine kadehmi dair olan malum esaslar. 
kaldırmıştır. Bunu takiben muharrir ar- Mister Chamberlain, lngilterenin bu 
kadaşımız Ercümend Ekrem ve eski Os- bahisteki mülıihazalarını gayet açık izah 
manlı ayan meclisi azasından Rumen etmiştir. Başvekilin kanaatine göre ln . 
matbuat mümessili Besarya, nilkteli ve giltere ancak hayati menfaatlerine doku
şen sözlerle, orada hazır bulunanlara bu nulduğu zaman harbeder. Fakat daha ev· 
zevkli havanın istinad ettiği temeli anlat- vel, bu menfaatlerin neler oldn~unu zik· 
mışlardır. retmlye lüzum yoktur. Bunun takdiri, zn-

Yernekten sonra, misafirler, arabalar- manında, gene İngiltereye niJ bır haktır 
la Büyilktura çıkmışlar ve tekrar otele İngiliz başvekili Mister Chamberlainin 
dönmüşlerdir. bilhassa sulhun emniyeti hakkında ver· 

Saat on sekize çeyrek kala Kalamış miş olduğu huzur verici izahatt.ı:: ki hu· 
vapuru misafirlerimizi hamilen Adadan susi ve büyilk bir kıymeti haiz nutuk par-
harekct etmşitir. çasını teşkil etmektedir. 

Ada sokakları ve iskele meydam, pazar İngilterenin İtalya ile eski an'anev1 
olması dolayısile fevka18.de kalabalık bir dostluğunu ihya etmesi ümi.dleri ise, ka
manzara arzetmekteydi. Havanın güzei naatimce, daima ihtimalat çerçevesi için· 
olması da, kalabalığın amillerinden bici de kalmıya mahkum temennUcr cüm· 
olmuştur. lesindendir. Ötedenberi anlstmıya çalış • 

Bugün öğleden evvel, ekonomi ve mat- tığım veçhile bugünkü k"Uvvetile Ingil -
buat konseylerinde ayrılan komisyonlar terenin İtalyadan biiyük bir ~kineccği 
faaliyetlerine devam edecekler, öğleden yoktur. Bilhassa Akdenizin iki mahı cci
sonra, misafirlerimiz, Dolmabahçe sara- ni elinde bulundurduğu müddetçe. Fakat 
yındaki daimi resim sergisini gezecekler- bu iki memleket münasebetinin eskisi gi-
dir. (Devamı 9 uncu sayfada) 

Sabahtan Sabaha 

Sükun ve emniyet 
Frnnsa bir Çekoslovakya ihtilafı halinde müttefiklerinden muhtemel vazi

yetlerinin ne olacağını sorup, kenclH erinden birer imza istedi. Ticarette scncd 
siyasette imza bir nevi sigortadır ki görünür görünmez tehlikelere karşı m: 

sana biraz olsun emniyet verir. Fakat büyük harbdcn sonra Avrupada bu 
emniyet silahlan o kadar çakar almaz hale geldiler ki ne senedin itibarı ne 
de imzanın haysiyeti bir kıyme: ifade etmez oldu. ' 

~erçl ~iyaset Ve t~caret aleminde bu tarihi \'CSİkalar henüz geçer akçe 
halınded~r. Fakat hadiseler gösteriyor ki senedlc, imza ile yapılan taahhüd
ler amelı ve :O~?di ~irer zıman olmaktan uuıktırlar. İktıs:ıdi hayattaki ka
rarsızlı~ bugunun yuksek itibarını sıfıra indirdiği gibi siyaset sahasındaki 
temevvuç~er de beynelmilel kıymetteki vesikaları hiçe indiriyor. Anlaşılıyor 
ki ~mumı hayatta yarını emniyetle karşılıyacak taahhüdlerın fiili müeyyı.le-. 
lcr~ bulunamıyor. Hadiselerin birbitini takib etmesi ve yeni yeni vak'alar 
dogurması en samimi akidleri taahhüdlerlndcn feragate mecbur ediyor. 

Hayat şortların·ın· dara~ışı, mücbir scbe?lerin artması da bu emniyetsizliği 
kızıştımyor. Hadıselerm akışını> tutnbılccek emniyet süpapları nncak b _ 
nelmilel taabhüdler olduğu halde büyük hareketler bunları d ·1· - e: _ a sı ıp supu-
ruyor. 

Avrupanın bugünkü vaziyeti hukuk ilminin de\'lctler arası ahku"m ·· - k 
t""lb d 'b' d lik d 'k ını çuru u en gı ı e cşı ettiğin~ göre yarının emniyetini de ge b ·ı · 
· d•w• "k l d ne u ı mm 

çız ıgı vesı a ar an bcklemeğe nasıl imkan bulunur? 
Sükun ve emniyetin bir müeyyidesi kalmıştır: Ku\'Vct. 

Bürlıan Cahid 



4 yf a 

Hazır iliçların gümrük 
vergisi kaldırılıyor 

Buna aid layihanın Meclise sevki doktorlarımız 
arasında büyük bir memnuniyet uyandırdı 

SON POST& 

/Y eşilay kurumunun 
18 inci yıldönümü 
Bu münasebetle dün 

Fransız tiyatrosunda 
güzel bir müsamere verildi 

Yeşilay Kurumu tarafından, Kuru -
mun on sekizinci yılı münasebetile dün 
saat on dörtte Fransız tiyatrosunda bir 
müsamere verilmiştir. Müsamereye a -
yakta dinlenen istiklal marşile baş~an
~' bunu müteakib umumi hapishane 
baş hekimi Doktor İbrahim Zati, mü -
sam~redc bulunanlara hoş geldiniz sa
dedinde bir kaç söz söylemiştir. 

Bundan sonra, Yeşilay Başkanı Pro
fesör Doktor Fahreddin Kerim içki düş 
manlığı ve uyuşturucu zeh1rlere karşt 
mücadele mevzuu üzerinde, bir kon -
,ferans vermiştir. 

Bu konferansda, Profesör, 16 yıllık 
mazisi olan Cemiyetin gaycsınde çok 
;muvaffak olduğunu, bütün dünyada bu 
cereyanın mevcud bulunduğunu, Cemi 
yetin irade ve seciye tesisine çalıştığl-

diT eczanede ha zır ilcic ıatı§ı- n~ bu çalışmanın muhiti ve halkı ha -
Tıbbi müstahzarların idhaline aid güm 1 oluyor? Hastanın, ne. doktora i~adı ka- zırlama mahiyetinde olduğunu, parti -

rük resminin kaldırılması takarrür et - lıyor, ne de lliica.. Milletin sıhhatile oy • nin de cemiyeti himaye ettiğini, parti-
. r nanmasına hükfuneün müs-ıadc etmeme- den gelen telgrafda da bu davanın tak 

~::lise verilen bir layihayla ayni za - si, bu kötü işi yapanları şiddetle cezalan- dir edildiğini, gençliğin Atatürk'e bağ-
manda formülüne uygun oimlyan, gayri dırması elbette llzımdır. lılığıru tebarüz ettirmiştir. 
saf ve' mağşuş müstahzaratı tıbbiyenin Haydarpaşa Nümune hastl\nesi müte: Bundan sonra, gençler, 22 milletin 
runil ve idhalcilerl hakkmda da cezai hassıslarından üroloğ operatör Fuad Ila- milli danslannı oynamışlar ve Amar 
müeyyideler vazeden bir kanunun kabu- mid de §Unlan söylemiştir: hey'eti tarafından da bir konser veril-
lü derpiş edilmektedir. Bu layiha Mec - - Memleketimizde muadili müstahza- miştir. 
listen geçip kanuniyet kesbettıkten sonra, rat bulunmıyan müstahuratın idhal re- Eminönü Halkevi temsil kolu tara
bu neviden müstahz.ar imal veya idhal simlerinin kaldırılması çok lüzumlu bir fından Ahmed Vefik paşanın Molyer -
edenler ilk defasında 50 liradan 500 lira- şeydir. Mesela, Neo salvenıan bu nevi - den adabte ettiği cZor nikahı» ko -
ya kadar para cezasile, tekerrüründe de dendir. Fakat, Oraseptinln yerim, yerli meclisi de muvaffakiyetle temsil edil -
imal veya idhal müsaadeleri geri alın - olarak yapılan Pürünol d:ı ve bu nevi- ~iş,. n:üsamereye bununla :ıihayet ve-
mak suretile cezalandırılac;ıkhırdır. den diğe; müstahzarlar da peklllll tuta - nlmı~tır. .. 

Bu haberler, bilhassa dokt·ular arasın- bilir. Böyle olanlarda, yerli malını, yerli Bır çok mumta: zevatın ve doktor -
da büyük bir memnuniyet uyandırmış - sanayii himaye etmek noktas•naan, güm- la~ızın ~ulund~gu bu toplantı çok 
tır Dahiliye mütehassısı Siireyya Hida - .. . . ka k d ~ . betl"d" nezih ve eglenceh olmuş ve saat on ye 

Ye~ bir muharririmize bu hususta de - ruk r~nı. ıp Metmlek üa .adısa' 
1
1 ır di buçuğa kadar devam etmiştir. 

' kanaatindeyım. em e e mız e ıma e-
miştir ~i: . . ~ . dilmiyen tıbbi ve cerrahi alôt ve edeva-

- Huk1lmetm hazır ıla? .fıatlannı u- tın gümrük resimlerinin kald.mlrnası da 
cuzlatmak için idhal resnn~ı kaldırması, ka t' muvafık olur. •. _ _ 

1 
naa ımce 

bilhassa fakir halk1mız gozo~urıe n ınırsa, 1mı - tal im 
1 uhakkak ki rok yerinde bir harekettir. Mağşuş. saf 0 yan mus ızar a ve 

m . . ? . idhalcilerinin şiddeile cezalandırılmalan 
Maamafıh, bızı bu ucuzluktan daha zıya- .. db' 1 d b' 'd" Ç"" k"" 

d :ı..· • d en luzumlu te ı.r er en ın ır. un u, de alakadar ve memnun e en, ..,.ıncı te -
bir, yani, mağşuş, gayrisaf v~ formülüne 
uygun olmıyan müstahz.uatm Amil ve id
halcilerini şiddetle cezalandırmak mese • 
lesidir. Tasavvur edin, hashyJ muayene 

bunların bu hareketleri, cinnyetle tev'em 
sayılacak, kötü, alçakça bir iştir. Maa -
mafih, Avrupanın bir çok fabrikaları var
dır ki, bütün dünyanın itimad ettiği bu 

ile hastalığını teşhis ediyoruz. Bir ilAç fabrikaların formüle uygun olmıyan 
yazıyoruz. Hasta bunu alıyor kullanıyor, maddeleri kullanacaklarını pek tahmin 

hiç bir faydasını görmüyor,-~~ _S:~e_r _ ~:- ~tme~ _ _ __ _ 
.,..,-U.V~..-.ıv...-nar$!444 • .. ~· ......... 

Poliste: Müteferrik : 

Bir Yugoslav 
keman 

üstadının konseri 
Yugoslavyalı gazeteci dostlarımız, bu 

defa Türkiyeye gelirken bize güzel bir 
sürpriz yapmayı düşünert:k meşhur bir 
keman üstadını da beraber getirmişlerdi. 
Şöhreti Yugoslavyanın hududlarını aşa

rak Avrupaya yayılmış olan Zlatk Bolo
koviç'in hakiki bir virtiloz, bir keman üs
tadı olduğunu anlamak için o
nun evvelki akşam, Fransız Tiyatrosunca 
verdiği ilk konserini dinlemek lazımdı. 

Zahire Borsasında bir haftal 
vaziyetin hü la sası 

Amerikaya ihracat Piyasa<Ja 
hazırlıklar başladı 

• • 
ıçı 

Geçen hafta içinde lktısad Vekaleti ta-ı yüz tuttuğundan şehrimizden si 
rafından neşredilen bir kararnamede ni- başlamıştır. Bu sebcble piyasada 
sanın yedinci gününden itibaren Türki- lık ve yükseklik ıılameti görfüırıe 
yeye idhal edilecek jüt, pamuk ipliği, ba- Fiatlar 4,30-5 kuruş arnlanndadır· 
kır, ham deri gibi maddelere mukabil PAMUK: İtalyanların son alışla 
bunların menşei olan memleketlerle Fi- .sonra piyasada muameleler gevŞC 
!istin, Suriye, Birleşik Amerika gibi ser- Bazı ihracat tacirleri Akala cinsi 
best dövizli memleketlere muhtelif mal- lan 40-41 kuruştan mübayaa etff.e 
lar ihraç edilebileceği tasrih edilmişti. dirler. 
Bu haber piyasada çok müsald surette Şehrimizde Maydos ve Salı:aryn 
karşılanmış ve şimdiye kadar serbest dö- klevland" cinsleri 35-37 kuruştan 
vizli memleketlerle Birleşik Amerika ile fabrikalar ile perakende rnüstehli~ 
iş yapmak imkanını bulamıyan bir çok rafından mübayaa edilmektedir. 
müesseseler, bu karardan istifade ile ih- AFYON : Uyuşturucu maddeler 
r~cat için hazırlıklara başlamışlardır. sarı nisan iptidasındanberi eski se 

Son günlerde İtalyayn kal'Şl yapılan ih- aid taksitleri ödemeğe devam etnıe~ 
racat eski hızını kaybetmiş ve bu mem - Yalnız bu sene Avrupaya )18 

lekete aid kontenjan da l•itmiştlr. İtal - ihracatımız geçen seneye nisbetell 
yanların son alışlarından sonra memle • düşük fiatla yapıldığından beher ıı: 

keti.mizdeki paraları da bloka edilmiştir. kilosuna üç yüz elli kuruş noksan 
Buna karşı tacirlerimiz Türkiye liman- mektedir . 
larında biriken bir çok manifatura ve Geçen hafta içinde kaba 
muhtelif eşyanın ihracına müsaade edil- kist mallardan tahminen otuı 
mesi için teşebbüsata girişmlş!erclir. dık kadar afyon 260 kuruştan · 

BUGDAY : Piyasaya Ziraat Bankası mıştır. Piyasada yükselme alfınletle!I 
namına külliyetli mikdarda buıday gel- dır. 
mektedir. Polatlı, Akşehir i\bl orta A - DERlLER : Av derileri üzerine 
nadolu mallarından olan bu buğdaylar durgun gitmektedir. Yalnıı tavşaı:ı 
değirmencilere bazı ıerait dairesinde sa- rilei"ine Amerikadan biraz taleb var~ 
tılmaktadır. Bundan mAda tacirler na- beherine 16 kuruş kadar fiat teklif 
mına gayet az buğday gelmektedir. Geçen tiklerinden iş olmamıştır. 
hafta içinde §ehrimize 2700 ton kadar İtalyanlar bir hayli keçi derisi Jllll 

buğday ile 300 ton mikdarmda da un gel- yaa ettikten sonra piyns~dan çekilıt 
miştlr. lerdi. Geçen haf ta Sovyet ticaret 'ff 

Ekstra birinci beyazlar 6,20, yumuşak messillcri 50 bin aded keçi derisi il 
buğdaylar 5,28, sertler 5,20 paradan sa- bine yakın oğlak mübayaa etmişlcf 
tılmıştır. Keçi derilerinin çifti 160, oğl3ğın 

ARPA : Cenub vilayetle:inden yapı - 110-120 kuruştan satılmıştır. 
Jan bazı ihracat işlerinden başka mua - Koyun derileri üzerine istek devaJ1l 
mele olmamıştır. Son günl~rde fiatlarda mektedir. İtalyaya koyun hava ktı 
hafif bir düşüklük vardır. Eunun için A- ihracatı yapılmaktadır. Yerli fabrit(. 
nadoludan gelişat azalmıştır. Bandırma 

ve civarından gelen bir mikdar arpa da
hili istihlak için sarfeclilme!<tedir. Ana -
dolu biralık ekstra arpalar 4, Trakya çu
vallı 4,18 paradan muamele görmüştür. 

MISIR : Bugünlerde mısır işlerinde 
biraz canlılık alameti görülmektedir. Ka 
radeniz limanlannda stoklar tükenrneğP 

da mübayaatta bulunmuşlardır. :Bı.J 
beble geçen hafta içinde kilo bnşıJ\11 
kuruşluk bir yükseklik ',?Örülmüştür· 
cinslerin kilosuna 58 kuruşa kadar tJ 
vardır. 

Diğer her nevi deri üzerine de işler 
maktadır. Şehrimizde pek az deri st 
nun kaldığı haber alınmışttr. 

İstanbul köylerinin rDOnya 

kalkınması 
muharrirlerinden tercoınel 
serisi numara: 18 

El arab sı çarpb Bir Afrikalı iazeteci ıehrimizde Esefle kaydedelim ki konser kalabalık İstanbul Vilayeti köylerinin gerek 
. , değildi. Bunun .sebebi, hiç şübhesiz kafi k" lt'" · t k d" - bakı 

N. GOGOL 
f 

!-'layıs Geceşj 
Sebze halinde hamal Mehmed ve A- Cenubi Afrıkada Durban da çıkan derecede reklam yapılmamış, hatta her- u ur, zıraa ve gere ıger mlar-

rif idaresinde bulunan el arabası dün •!nfüan Vie~s· g3:e~~i ?1uharrirle - kese duyu.""Ulmamış olmasıdır. Yoksa, dan kalkınmasını, inkişafını temin için 
Küçükpazarda oturan sekiz yaşında rınd. en ve Hınd muslu_ mantarmda.n t. s - böyle bir musiki ziyafetini kaçırmamak i- yeni tedbirler alınmaktadır. 938 mali 

• '- 1 l M h d v li ıı h eh yılı içinde bunlann tatbiklerine daha Fethi adlı bir çocuga çarpara~ yara a - maı u amme e u a Ş nmız - çin, evvel.ki akşamki konsere koşacak in-
y lı k ted · lt 1 n d b 1 ktad geniş bir şekilde geçilecektir. mıştır. ara çocu avı P. ına a ı - e u unrna ır. sanın mikdan İstanbulda pek çoktu. Ka-

mış, yaralıyanlar yakalanmışlardır. Şarktaki İslam alemine, Türkiyeyi, labalık olmamasına rağmen, lstanbulun Kültür bakımından İstanbul Vila -
Sokağa bırakılan yavru olduğu gibi tanıtmak maksadile tedkik ileri gelen musiki dostlarının ve musiki yeti, şehir içinde ilk tedrisat kanunu -

Dün Şehremininde, Nevbahar ma - ler yapmak için memleketimize gel • amatörlerinin en ileri gelenlerinden mü- na çok uygun hareket etmiştir. Fakat 
hallesinde doktor Nacinin evinin önün- miş olan Hindli muharrir, yarın veya rekkeb ild yüz kadar insan vardı. Bunlar bütün hüsnü niyetlere rağmen köylerde 
de bir yorgan içine sarılı on günlük bir öbür gün Ankaraya gidecek, iki üç gün hakikaten güzel bir ziyafetin bütün lez- ilk tedrisat kanunu tamamile tatbik e. 
çocuk bulunmuştur. Çocuk, düşkünler de orada kaldıktan sonra memleketine zetlerinl tattılar. dilemediğinden okuyam.ıyaıı çocuklar 
koruma yuvasına gönderi!miş ve bu ço dönecektir. Bolokoviç, genç yakışıklı ve san'atinden çoktur. Bu itibarla evvelcmirde bun -
cuğun kimin tarafından sokağa bırakıl- emin bir san'atkar baliJe kemanını eline ların tahsilden mahrum kalmamalarına 

• h kk d hk'k t b ı t Garib bir hırsızhk hadisesi alarak meydana çıktığı zaman, bu gu-zi- çalışılacaktır. Bunun için yeni köy mek dıgı a ın a ta 1 a a a~ anmış rr. kk tebleri açılması mevzuu bahstır. 
iki kaza yapan tramvay a· abası Zabıta garib bir hırsızlık vak'ası et- de musiki muhiti onu di at!e dinlemeğe 

rafında tahkı.kat yapmaktad·... hazırlandı ve dinl_edi. O, geniş bi.r_klasik Diğer taraftan yapılan tedkiklere gö 
Vatman Nuri idaresindeki 86 numa· J Beyko n bir ç k ] · - t 

Gedikpaşada Kara baba sokag· ında rqpert_uar. ına sahıb oldu~ğunu gosteren re zu o yer en an ure -
ralı Fatih - Aksaray tramvay arabası .,.{dli b l ı:rfilı ta meğe çok müsaıddir. Buralarda köylü-

18 numarada oturan deri tüccarların - çeıı· ır program a, • no nın yar-
dün Aksaray deposundan çıktığı sıra- ı d ·· t d k ks · il ilk ler fenni arıcılığa teşvik edilecektir. d Zek" lki ·· r .. t ımına muracaa e ere , e erıye c 
da Kürkçübaşı mahallesindt? oturan 65 an ı, ev:'e .. gun po ıse muracaa nottan son nota kadar, bütün çaldıkların- Köyler arasında da yollar yaptırıla -
yaşında Naile çarparak ayağından y:ı. - ederek kendılerının evde bulunmadık- d h~kl . t . t h"b" ld ğu caktır. a Ci mıye ve ernnıye sa ı ı o u nu 
ralrunıştır. Ayni araba gene dün Tak - lan bir sırada, evlerine hırsız girerek gösteren san'atkarı, herkes hararetle al- Bunlardan başka İstanbul Vilayeti 
simde Cumhuriyet caddesinden geçer- 60 yaşındaki annesi Sa.tiyeye aid 17 a- kışlıyordu. Sıra, bir Hırvat bestekirı 0 _ bütün kaza, nahiyelerinin telefonla mer 
ken Niyaziye aid 3339 numaralı oto - det beşibiryerde, 50 adet altın, iki kıy- lan Lhodka'nın Hırvat Rapsodı'sine geldi- keze bağlanması kararlaştırılmış ve es
btise çarpmış ve otobüsün arka tara - metli altın bilezik, bir adet altın kor - ği zaman, yüksek san'atkflr bu defa sade ki tesisat yerine yeni tesisat yapılma -
fını hasara uğratmıştır. Suçlu vatman dem ve altı adet yakut taşlı yüzüğün 'san•at kudreti ve teknik emniyeti ile kal- sına geçilmiştir. Yeni tesisatın vücudc 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. kapı ve gardroplara anahtar uydurul - madı. Bunlara, bir de milli ruhunun he- getirilmesi yakında ihale edilecektir. 

Yakalanan kumarbazlar mak suretile çalındığını bildirmiştir. yecanını ilave ettl O zaman bütün Bal- Eski tesisat ve malzeme de atılmıya -

ve 
PORTRE 

Ruscndun ç virenler: 
Hasan Ali Ediz - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 
fi. 50 Kr. 

Dün Beykozda Yalıköyünde Muşlu Vak'a etrafında derhal tahkikata baş- kanlarda bütün Balkan milletleri arasın- cak, bunlar ile köylerle :nahiyeler ve 
Arifin kahvesinde İdris ve Süleyman lıyan zabıta sıkı bir isticvab ve araştır- da hatta İstanbullular için dahi, bir rne- civar köyler arasında telefon şebekesi 
Baki adlı iki kişi kumar oynarlarken ma yapmış, çalındığı iddia olunan bu lodinin, kudretli bir arüst ruhi\e ifade e- kurulacaktır. Bütün bunlar bu sene ik-
cürmü meşhud halinde yakalanarak ad mücevherat ve parayı tamrunen ayni e- dilen tatlı dalgaları, mestedici bir hava mal edilecek ve merkez her tarafla her Cumhuriyet 
!iyeye verilmişlerdir. vin alt katındaki odanın penceresi i - 'ne bütün tiyatroyu dolduruverdi Bu Bo- dakika konuşabilecektir. Keza kazalar d 

Mahmud, Suphi, Hayri, Haydar ve çinde bulmuş ve sahiblerine teslim et - lokoviç'in zaferi idi. Dinliyenler, onu coş- da her zaman merkezle temasda bulu- sinemasın ~ 
Hamdi adlı beş kişi de dün Vefada miştir. 

0

kun coşkun alkışladılar ve programa ila- nabilecektir. - ·- ·-·--- ·---- 1 
kahveci Ahmedin kahvesinde kum::lr Zabıta kilidli dolablar içinde bulu - veler yapmıya mecbur ettiler. Telefon gibi seri bir vasıtanın köy- den veya kazalardan o mahalle heıı'I~~ 
oynarlarken Emniyet ınemurlan tara - nan bu mücevherat ve paraların kimin . İkinci veda konserini yarın akşam, ge- lerc kadar kurulması her ıürlü resmi doktor veya ebe gönderilmesinı te~ıl 
fından yakalanarak cürmü meşhud tarafından pencere i<;ine konuldueunu ne Fransız Tiyatrosunda ve yeni bjr prcg- muameleleri kolaylaştıracağı gibi has~a edecek ve bu suretle halkın da sıhh Ut· 
mahkemesine verilmişlerdir. J araştırmaktadır. rarnla verecektir. lık vesaire iibi hususatta da merkez -J medeni ihtiyaçları karşılanabilec~ 



u ... 

tehlikesine Edirnede bava 
karşı müdafaa~ hazırlığı 

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

Gaz Genel Komutanı Geneı·al Hüsnü Ünsal ta~afından 
bir kon/ erıans verildi. Gaz tecrübeleri gapıldı 

Sayfa s 

Topçula.nmız Jcomutanlarile bf7' arada milli oyun.ıa,,. oynadılar 

Edirne (Hususi) - Gaz Genel ~omu-:: So?d.4 konferansta hazır l>uluttanıa.rı 
~ General Hüsnü Unsal ~a!uıdan E- sağd.4 zehirli gaza. karıı mtıskclennıiJ iki 
~ Iialkevinde havadan konınma kili; Q§ağıda sun'i ıiı tecrübesi 
~Uunda bir konferans verilmiştir. 

Bu toplantıda Umumi müf'!ttişimiz Ge
l'lıeral K. Dirilt, başmüşavirimiı. B. Sabri 
Öney, vali Nıyazi Mergen komutan, ta • 
~·memurlar ve çok htabalık bfıı 

aik kütlesi hazır bulunmuştur. 
Büyuk bir alib ile dinlenen genel lro

nıut•nın konferansından &0nr:ı kimyageı 
Ybba ı Arü Tekman da Eehlrli gazlar 
hakkında bir konferans vermiş, maske • 
l le 'e göz yaşı getiren gaz".arhı. tecrü .. 
beler l apmış ve ayrıca sinemada da ha
va tt' likesi mevzuunda güzel bir film 

Elma ı,ıeme müsabckasındlın b\r intıSa 
(Baş'Uıra.fı 1 inci ı.ayfada) tün cihan kat'iyetle bilmelidir. Büyuk 

mıştır. Marştan sonra en kıdemsiz sübay Türk ulusuna hür bir hayat ve 1-ıurada sa· 
asteğmen Şinasi Peker alayın tarihçesi yıl mıyacak kadar çok iyilU-Jenle g nç 

ve fH bir cumhuriyet idaresı bah§e
dm ı.: ndan cvdiğımiz Ataturkümuzun 

&sterilmiş ve sınema önünde sun•ı slı 

tecrubderi yapılmıştır. 

hakkında bir nutuk söylemiştir. Bu nut
kunda, meşrutiyetin ilanı sırasında Er-

zincanda dördüncü müfettişhğe bağlı or
dunun bir mektebi. olAn alayın 325, 26 ve 1 tanbulspoluları karşılamak 

l·ç·ın hazırlık 27 senelerinde prk mıntakasınd3 yelışen 
iist komutanların bu mektebin bittt ta-

Edırne (Hususi) - 23 ve 24 nisan g\iıı· lebesi olduklannı, öç Tarlı: numune ala-
lertnde Edirnede yapılacak olan büyük yından -birinin bu ala7 oldujunu; Balkan 
8Por bayramı için umumt müfettişlik ve . . . harbinde Çatalca hududuna, cebhcye 
SJ)Or bölgesi başkanlığı tarafından zengin gaz tarıkile Muradlıya gıdecekler ve de Edirnede yeti§en üniversiteli gençler sevkedildiğini, orada büyük hizmetler gö-
bf r program hazırlanmıştır. İnanlı ay~ de?osunu gezeceklerdir. de Edirneye General Kamn Didk tara • tiip düşman topcusunu perişan bir hale 

Bu progr - 1s b 
1 

f Öğle yemeğini Lulebureazdg, ylyecek o- fından davet edilmişlerdir. Bu gençler de 
gençleri 

22 
ama gore tan_ u spor .klübO. lan kafile, oradaki Sinan eserlerini ve 30-40 k.i§i kadar kalabalık bir kafücdir. getirdiğini, b\\Yük harbCle onuncu kor em-

geıeceklerd:isan cuma gunü Edırneye görülmeğe değer yerleri gezdikten sonııa Bu gen~er .Edirnede Halkevinde veya rinde Alti vadili ve Kus ovasından Al-
30 kiş· · Teldrdağa hareket edeceklerdir. '1'c- Şehir sinemasında yüksek bir temsil ve- lahückber dağına tırmanarak pi,yadesilt 

neye ı_den ibaret olan bu kafile Edir - Jdrdağda verilecek ziyafetten ve isüca .. receklerdir. beraber Sarıkarnıı garnizonuna vardığını, 
lto gelır gelmez Atatürk anıdına çelenk hatten •onra Çorluya hareket eJileoek Her iki gençlik kafilesini karşılamak oradan FellA.hiye muharebelerine gönde
ra hcaklardır. Gençler yerleştikten son- ve misafirler oradan uturlanaca'klardır. ve ağırlamak için ilgili heyet iimdiden rlldiğinl, 334 eyUllünde teıkU -edilen iki 
~uınt ınü!ettiş General Kazım Dirild, Bundan başka 23 ve 24 ni.Aıı günlerin- çalı~lanna bqlamıştır. bataryanın 23 ü.ndl tüm emrine verildi-
~ batkanı vali B. Niyazi Mergeni zi- ~ini, pmdiki alayın esasını da bu taburun :o edeceklerdir. o gün General Kl - Bünyanda hükumet konagıv yapılacak teşkil ettiğini söylemiştir. 
tutar lı-ik ~rafından Sarayiçinde spor - Mütarekenin illnına kadar Akşehirde 
\te l:d~e!ine bir çay ziyafeti verilecek Bünyan (Hususi) - Sekis aydanberi tır. Yeni kaymakam. Vekalet nezdinde te kalan taburun bilihare Afyona geldiğini, 
Ur. Ak ll'lledeki taribf eserler görülecek - vekiletle idare edilen lcazanuz kayma - şcbbüs\"e l>ulunarat hük\lmet k:onığmın lsUl<lal savaıının ba§langıcında Salihli 
~elet· §am Ordu evinde bir ziyafet veri- rnakamlığına hukuk mezunlarından Ki - ihtiyaca elveri§U bir tekilde ve Nafia Ve- cebhesinde ve blrinei w ikinci İnönü ile 

ır. zım Ai'cıkul tayin edilmiş, gelerek vazi • kAletince tenslb edilen bir tipte yeniden Dumlupınar muharebelerine iştirak etti-
111 ~e 24 nisan günlerinde !stanbulspor fesine ibaşlamı§tır. inşası için çalışacağını söylemiştir. J ğini, Sakarya savaşında büyük ltomutan-
-dC) ..... ıçlerle Edirne bölgesi gençleri ara- Bünyan kazası hülcO.ınet binası evvel • ı~ k l d d ların takdirlerlnl ka'f.andıfını. sonra onun 
~- llırlanmakta olan müsabaka 1 k h k t--:-· 1 1 h 1 cu or, ırıncı kor emrine girerek bllyük - a h ce tepede iken on bef ıene evvel şehre .... ayma am, memur ar arasın a ost -, b" . . 
:--·vgta indirilmiş ve devair muhtelif bınalan u ve a en ıı:.uuuı, ve memur ar a a -
ltet0oı tnına göre futbol, voleybol, bu - dağıtılmıctır. Sonradan bu binalar da be- kın birbirine ısınabilmesi ve kazaya ge- taarruza kadar Çay mıntakası cenubun:ta 

Ve atletizm - b katarı yapıla :r talim ve terbiyeyle ~C>tigal .,.tH~ini, t>sir 
<!IJctı musa a .. lediyece yıktırılmı1ı yerlerine güzel bir len bazı zevatın istirahatleri için yataklı ~·· d" ha ~.. we 
ı .... _ r. Daha sonra da İstanbul sporcu - b" 'k" d 1 bir kl-b d k k "uşen uşman şkomutanı general Trl-
-&11ltı park yaptırılmıf, hülcO.ınet konağı ola .. ır ı ı o ası o an u e urma ta-
te.nauı §erefine Halkevinde konser ve rak da, büyu-k bir cadde üzerinde ik! kat- savvurundadır. ltopis'in hatıratında alaydan ıltaylşJe 

•
6 

er 'Verilecektir. bahsettiğini, diifmanı İzmir kıyılanndan 
Q.ftı 1ı güzel bir bina inşa ettlrllmiftir. Fakat, 

Y&pıJa ca boka ve güreı müsabakaları da bu bina, bütün daireleri istiab edeme • 81, ... Wnol •YI ekmek r•k denize döJttilktetı sonra İhegöle geldiğini 
caktır. mektedir. Bu yüzden, adliye, askerUk Biıa CH\INd) - :Ser yerd9 blrtneı ve ıkın- \te dördüncü kor emtifıe lirdftini, milte.o 

~~ nlsan pazartesi günü misafir spor - ıubeli, inhisarlar, (iıkAn, tapu, po.ta ve el nevt ekmek bulunduiu halde bW'ada yal- akiben de T\lılaya nakledildllini iiöyllyen 
n .. blrEdirnl e spar idarecilerl ve gençleri telgraf ve hük1lmet tababeti, muhtelif nız birinci nevi ekmek çıkarılmakta \'e d~ astelmen Şinui: 

"" lkte kuz kuruşa satılmaktadır. B m·u t ..... ... a ita Babaeskiye gidecekler ve ora- yerlerde yerleftllek mecburiyetinde kal- Vali Atıf uıusotiu lklncl eıunek çıtarılmMı - u ı e ve fU "'pran. Ugruna D• 
d!r g!,nçler 'Ve bando ile karşılanacaklar- mışlardır. Tepede bulunan eski hUkCı.IIiet için emir verdJ.tl halde het ttedeMt bu emır liını büyük blr tatn@Jtdllkle hatcıyırnk 

· C\.ısa bi is L.. b kona.ıı.1 bir ite yaramadılh için satılacak· verine -tJrllmemJ4tlr. elayııntzdan tehtd dUş~n sübay ve erle-..., r tlrahatten sonra uJe ur - & &• J ..... 

ille:. Basan Bey, Cenubi A· 
~ 'ka §ehirlerinden birin .. .. • ,. 

• 

Pazar 01• Hasan Bey Diyor ki: 

... ne otomobil. -· ııe de tramvay varmış. 

rin ilahi ruhlarının lsUrahıti için bır ifa· 
kika sükUt ediyorum! diyerc!< sözlerini 
bitirmiştir. 

Komutanın nutku 
Bundan sonra alay komutanı Mehmed 

Akman söt almış, sancak hakkında blr 
söylev vermiştir. Komutan: 

- Vatifemizi yapmak için daima se'\ c 
seve ölmeğe hAzır bulunan bizler bu şeref 
timsali olan kıymetli sancağnnızın düş-

man eline geçmemesi içın de kanımızı son 
damlasına kadar akıtmıya hazır bulunu
yoruz .. demiş ve sözlerini ~öyle bitirm1ş-
tlr: 

Hasan Bey - Desene ora· - Çünkü bugünkü Türk ordusunuıı Uıu 
nın insanları ancak ecelleri Önderimiz Atiltürkün irşadile eskisindfn 
teldiğl zaman ö:ebiliyorlar!. 1 daha çok kuvvetli bır ordu olduğunu bü-

TUık ordusuna verdikleri büyük ve ç k 
kıym tli öğüdleri de hiçbir zaman unut
mamaklığımız ve buna bağlı knlmaklı ı

mız biz içın en mukaddes bır odev olm -
lıdır. 

İşte bundan dolayıdır ki damarl~rımız
dald astı 'ırürk kanının verdiği ikuvvet ve 
kudret ~yesll\de Türk istiklal ve cum
huriyetini tek ki~ kalsak dahi koruyaca
ğız. 

İşte bunwı içindir kt; qu şanlı sancağı· 
mız altında buna namus ve şerefimiz \İ· 

zerine and içmij bulunuyoruz. 

i\lrk oğlu Türk içtifi andın ne demek 
olduğunu ve bunda yapılacak en ufak 
bir ayrıhğın nasıl blr küçükluk ve ııeref
lizlik olduğuııu pek iyi bilir. 

Geçid resmi ve müsabakalar 

Komutanın bu söylevinden sonra g~id 
resmi yapılmış, gedikli erbaşlar manej ve 
mam müsabakaları yapmışlardır. Birın~i
liği kazanan Şemsiye bir nikel kol saati, 
ikincl olan Feyziye de bir kalem takımı 
hediye edilrni§tlr. 

Bundan sonra sübaylar arasında da ma
nej ve mani müsabakaları yapılmış, as
teğmen Zeki Vural birinci, asteğmen Na
im Topses de ikinci olmuştur. Birinciye 
bir gümüş kol saati, ikinciye de altın hır 
kurşun kalemi hediye edilhü§llt. 

On ikid~, civar köylerden bu alayda 
hi&met etmı, efrad ile civar köylerin as
keri malUlleri de bulunduA'u "alde yemek 
yenmiştir. 

Öğleden IODta saat on üç buçukta spor• 
cuların ıeçtd rMmlle yeniden merasime 
baılanrnış, 100 metre, 400 metre kOfu, gü
reş, bayrak yarışı, elma m0'3bakası, çu• 
val yarışı, halat çekme, yumurta yarışı 
yapılrnııtır. 

Halat birincisi olan betinci bölüğo bir 
duvar saati, bayrak yarışını kazana.o alay 
karargMıı birinci bölüğüne lJir duvar sa
ati, yüı metre birincisi Adile blr ceb sa
ati. d«Stt ytıı mette blrlncial Muharreme 
bit ~b saati, R{ireı birlnclsl Meb.med E.. 
n1lne bir Cf'b suti, yumurta yarışı bırinci
si Mehrtted 1smaile btr çakı, çuval yarışı 
bitificısl İhs:ına bir çakı, elma yeme bu in· 
elsi Osmanıı da bir çakı hediye edllınlş
tit. 

Bundan sonra erler milli oyunlar oya 
namışlar, bu oyunlara alay komutan vı 
subayları da iştirak etmişl<?rdir. 

Alayca söylenen topcu mar~ile de me
rasim nihayete ermiştır . 



t' Sayfa 

[ H iciseler Karşısında J 

G O Z IE .lb. lb. Ü K 

G Uzele kıymet verirler. Çünkü 

güzel az, çirkin çoktur. Eğer çir-

kin az, güzel çok olsaydı, güzele dönüp 
bakan bile bulunmazdı. 

* Fen ilerledikçe, sun'f gQzel de run't 
ipeğe benzedi. Hakikisinden \efriki çok 
ıüç! 

* Güzel: para ile alınıp ıatılmaz, fakat 
güzelliği, güze11ik enstitülerinden bir ik.1 
liraya aatın almak mümldlndür. 

* Ziya Paşa: 
.tç bade, güzel sev Yar ise akln şuurun>. 
Demi§ .. Aklı §UUrum var ama, bade ile 

1evilecek güzeli nereden bulmal1? 

* - Bir evab işledim. Bu sevaba mu -
kabil bana cehennem azabı çektirdiler. 

- Ne yaptın? 
- Güzele baktım diye bnmdan da -

yak yedim. 

* Güzellik, kadında iğreti elbiseye ben
ıer. Otuzuna ıellr gelmez üzerinden alı-
ııır. 

* 

* Gönlün göz\l pek kuvvetli olmasa ge-
rek. Çünkü çirkini de. güzel görüyor. 

* Güzel ıöz yılanı deliğinden, güzel ka • 
dm insanı benliğinden çıkarır. 

* Bir mecmua bir anket tertlb etml§, o-
kuyucularına aomıuştu: 

- Güzel fakat budala ve konuşmasını 
bilmiyen bir kadını mı, yoksa çirkin, fa· 
.kat zeki ve konuşmasını bilen bir ka • 
dını mı tercih edersiniz? 

Verilen cevablar arasında bir ıanesf ıa
yanı dikkatti: 

- Her ikisini birden isterim. Güzel, fa
kat budala ve konuşmasını bilmıyen ka
dını karşıma alırım. Çirkin, fakat zeki ve 
konuşmasını bilen kadını onun arkasına 
saklarım. Zeki kadın konuşu•.. O konu
şurken ben de güzel kadının yüzüne ba
karım. 

* Her güzel çirkin addedilebiİir .• Çünkü 
ondan da güzeli vardır. Her çirkin de gü
zel addedilebilir •• Çünkü ondan da çir • 
kini vardır. 

* Güzelden bıkllır, lakat güzellikten bı-
Vef ada güzel çoktur ama. ,Ozelde vefa kılmaz. 

yoktur. fsmet Hulüal 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Fasılasız nutuk söylemek 

rökoru kırıldı 
Vaşin~ton Aya-

nından M 1 s t e r 
Huey P. Long on 
beş saat fasılasız 

rurette nutuk söy· 
liyerek bu yold:ıı 

teesslis etmiş olan 
rökoru kırmıştır. 

Çenesinin kuvve· 
tini bu suretle b
bat e~miş olan 
Amerikalı &yan lzası, fimdiye kadar ıa· 

7et sük\ıti olarak tanınmakta idi. 

\ . 
Donyanm en gUzel gDzlD 

kadmmm ölUmU 
Tabiat ve renk 

bahsmde insanla
nn fikrl hiç bırbi
rine uymaz. Fakat 
b ü ı il n güzellik 
mütehaısıı- ... • 
lanmn ittifak et· ~ ~ 
tikleri bir şey var· ~ 
dı ki o da sinema ~ 
yıldızı Mis Wally 
Homok?.a'nın göz· 
lerinin fevkaladeliği ldl Bu tadın bir ba-

Bir kalb 
Muadelesl 
M. N. imzasile aldığım bir erkek 

mektubunun içinde gozümc saplanan 
lki cumle beni güldürdü: 

- Karımı seviyordum, fakat onu 
gördüğüm dakikadan itibaren hissim 
değıştl. Karımı kısa boylu, hantal, ka· 
ba, onu ise ince uzun, zarif gömıiye 
başladım, diyor. 

* Bu okuyucum kendi kendisini al • 
datmıya çalışmaktadır. yalan söyle -
mektedir: 

- Hayır, çocuğum, sen kannı sev • 
miyordun, hiç sevmemiştin, mahiye .. 
tini kendinin de tayin edemediğin u • 
yuşuk, bellisiz bir his içinde yaşayıp 
gidiyordun. Gözünün hoşlandığını gö
rünce uyuşuk duran his canlandı. Ken. 
di kendini muhakeme ettin, bana an
lattığın neticeye vardın. Zira hakika • 
ten seven sevgilisini ilk dakika
da nasıl bir gözle gormüşse yıllarca 

80nra da ayni gözle görür: 
.Dünyanın en güzel kadını, benim 

ak Nçlı kanmdır> diyen ihU1u bu 
•akit lç1D haklıchr, 

lngil!erede kadrnlara mahsus 
sigara vagonları 

Birçok memle
ketlerde olduğu 

gibi tngiliz trenle
rinde de sigara va
gonları vardır. Ka
dınlar ise sigara 
içmiyen e r k e k
lerle ayrı vagon
larda buiunuyor
Jar. Halbukı ka-
dınların içinde de 
sigara içenleri var
dır. v~ bunlar, pi· 

po veya püro içen erkeklerle beraber o
turmak istemedikleri için orcaya, eskiden

beri ihtilaflı bir vaziyet çık'Tllştı. İngiliz 

tren kumpanyaları, tiryaki kadınlara da 

ayn bir vagon tahsis etmek suretile bu 

ihtilMı kökünden halletmi4tir. 

ronesti. Bir aktörü sevdi, koC'.a.sından ay

rıldı, bu aktöre vardı. Bir gün hastalandı 

ve ertesi gün, dünyanın en güzel aaYılan 

gözlerinl ebediyen dünyayn kapadı. Si

gorta kumpanyalan bu kadının gözlerine 

bir milyon İngiliz lirası kıymet biçmişler
di. 

--, 
Çirkin, hantal, kaba. .. 
Bir defa bu hüküm verildikten son

ra rüyet şeklini değiştirecek güzellik 
bulmak güçtür, sana: 

- Vazgeç, demeyi lüzumsuz görü
yorum. Fakat buna mukabil karşın -
dakinin seni ne gözle gördüğünii dü • 
fÜnmeni tavsiye etmeyi faydasız san .. 
mam. Alelhusus mektubunun bir ke • 
narında bahsettiğin kadının evli oldu
ğunu da kaydediyorsun. Bu, öyle bir 
mevzudur ki biraz düşününce seni kü
çüle düşmekten kurtarır sanırım. 

* Bayan K. C. ye: 
Şoförü ile sevişen kadın seviyesi • 

nin kadınıdır, fakla araştırmayınız. 
Erkeğin gözünü açmıya gelince, size 
hatırlatmak isterim: 

- Erkek yanında kilçük düştüğü k3-
dını hiç bir zaman sevmez, ondan ka • 
çar, onu cehaletinin bir aynası şeklin
de görür. Tavsiyemi dinleyiniz ve bu 
işe karışmayınız. 

* 
Bay Haydara: 
Bahsettiğiniz mesele llzerinde be • 

11.lm hiç bir fikrim olamaz. 
2"EYZI 

BON POSTA 

IKADBNj. 
Diş güzelliği 

Dişlerin arasına sıkışan yemek kırın • 
tılarının onları bozduğunu, çürüttüğünü 
bilmiyen yoktur. Bilhassa sebzelerle ek
mek, patates, pirinç gibi nişastalı ve şe
kerli yemekler ağızda uzun müddet Aa -
lmca asit haline geçtikleri için d!şe me
sela etten daha muzırdır. Bu asitleşme 
geceleyin olur. İşte b~un için yatmadan 
önce ağzı fıı çalamak sağlam ve güze! dış
ll olmanın ılk şartıdır. Öğle yemekleriıı
den, hatta sabahleyin kalkar kalkmaz fır
çalanmak da pek iyidir. Yatarken ht>r 
hangi bir sebeble fırçalamıya vakit bu -
lamazsa hiç olmazsa bol su ile ağzı ıyice 
çalkalamalıdır. Ta ki kırıntılar dış ara -
larına sıkışıp bütün gece asitıeşmesin. 

Nasıl fırçalamalı - Ekseriye! fırçayı 

sağdan sola, soldan sağa, yani damaklara 
nazaran ufki şekilde hareket ettirir. Bu 
suretle dişın kabarık kısımları parlar, te
mizlenir, fakat aralarındaki çukurlar ol
duğu gibi kalır. En iyi fırçalanma şekli 
ufki değil, şakuli ve devrani fırçalanma
dır. Yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yu -
karıya .•. Ve daireler çizerek ... Bôyle bir 
fırça bütÜTı çukurlara nüfuz eder, oralar
da ne varsa dışarı çıkarır, dişin kabarık 
kısımlan gibi girintili yerlerim de te.rn1z 

yapar. 
Ne ile fırçalanmalı: Kaynamış temiz su, 

bikarbonat dösud veya iyi cins, kokusu~ 
beyaz sabun ile ... Arkasından da ya kay
namış su, yahud eau boriquee ile bol bol 

çalkalanmalı. Bunların üçü de zararsız 
birer temizlik vasıtasıdır. lcabmd:ı rlış 

macunu veya sularının yerini tutabihrler. 
Hatta terkibinden şüphe edilen diş ilaç -
lanna tercih edilmelidir. 

Kürkler nasıl !aklanır? 
Kürklerin temizlenip kaldırılması za

manı geldi. Bütün kış kullanılmaktan 
tozlandılar, az çok parlnklıklan soldu, 
renklerine donukluk geldi. Yağlanır gi
bi oldular. Hülasa eskimeye yüz tuttu
lar. 

Gelecek yıla kadar ayni halde sak!a
mak doğru olamaz. Onları şimdiden te
mızlemeJi, yeni bir hale koymalı. Bu i~ 
güç değildir. Kürkünüziin cinsine göre 
şu üç şeyden biri lazun: Talk, kepek ve
ya kum. 

Ermin, tilki, Rus tavşanı gibi incf" 
kürklere talk, at, kurd gibi sert, da
yanıklı derilere kum, lütr ve tavşana 
kepek iyi gelir. 

Üçü de ayni şekilde kullanılır: Bir 
tencereye birinden yarım kilo kadar 
konulur. Ateşte biraz ısıtılır. Kürkiin 
üstüne bolca serpilir. Yumuşak. uzun 
tüylü bir fırça ile bütür. tüyler iyice 
fırçalanır, çıkan talk kirdc>n adeta gri 
bir renk alır. Kum ve kepekle bunu 
görmek mümkün de~i?dir. Fakat onlar 
da ayni derecede temizlerler. 

Bundan sonra kürkü birkaç saat a
çık havada bırakmalı. 

Hiçbir zaman silkmemeli. Bilhassa 
pek yeni olmıyan, kuru deriler silkii
dikce koparlar. 

Nisan 11 

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

"Tek ve münf erid şekilde 
bir Alman - Rus 

harbi beklenemez,, 
General Hüseyin Hüsnü F.mir mütebes

sim çehre ile beni kar§ıladL Suallerimin 
bırincisini sordum: 

- Sizce uzak veya yakm bir istikbalde 
l>ir Avrupa harbinin patlak vermesi 
.nuhternel midir? Eğer bunu varid görü
yorsanız ne gibi neticeler doğurabilir? 

- Harbin dünyadan eksik olmadığını 
isbata lüzum yok. Çünldi ispanyada ve 
Çınde hala harbin devam ettığini görü
yoruz ve Habeş harbi gibi <Jldukca çetin 
bir harb biteli de ancak bir buçuk iki 
sene oluyor. Demek ne yaprnrsa yapılsın 
insaniyet harbin önüne geçmekte bugüne 
kadar daiına aciz göstermiştır. O halde 
söze mevzu t~kil eden cihd büyük harb 
dediğimiz birçok milletlerin bir anda har
be girişmeleri keyfıyetidir. 

Böyle bir büyük harbin örıüne geçmek 
için çok çalışıldığı muhakkak. Bu çalıt
ma müesseselerinin en nıuhjmlerinden 
birisi de Milletler Cemiyeti idi. Bugün bu 
cemiyetin zayıflaması büyük harbe mani 
olabilmek mevkiinde bulunan kuvvetler· 
den birini gevşetmiş bulunuyorsa da, bu 
Af etin pek yakın olduğunu zannetmemeli
dir. 

Bugün harbe eskisi gibi çabuk karar 
verilemez. Bunun en iyi, en guzel delili
ni İngiJterenin birkaç senedenberi ıahıdi 
olmAkta bulunduğumuz c;abırları teşkff 

eder. Er geç dünyanın basın• yeni fela
ketler getirmesi ve . neticede dünyanın 

durumunu esasından değiştirmesi melhuz 
olan 'büyük harbin ne zaman ve nereden 
başlıyabileceği ve nelere kadar uzanıp 
yayılacağı ve neticelerinin ne olacağı 

şübhesiz meraklı bir mevzu teşkil eder. 
Ancak bu hususta söylenecek sözler ve 
yapılacak tedkikler tahminden iJerf gi· 
demezler. Asıl meselenin esasını dünya
nın kuvvet müvazenesi teşkil ~er. 

1914-1918 harbının başlama prtlarına 

bakarsak görürüz ki o zaman Avrupada 
Çarlık Rusyası tarafından gelen büyük 
bir tazyııt, bu müvazeneyi boz.nuya baş
lamıştı. Bugün de Almanya lJt> İtalyanın 
güçlerinin sınırlarına varmakta olan 
kuvvetlenme hareketlerinin tabii bir ne
ticesi olarak yeni bir harbi~ çıkacağın
dan korkulmaktadır. Fakat n~ olursa ol-
1Un bu her iki milletin de emellerini 
harbsiz elde etmek yolund9kj gayret ve 
dikkatlerine bakılırsa ve bu tki büyük 
dPVlet cihetinden bozulan müvazenenin, 
diler devletler tarafından azmile denk
leştirilmekte olduğu dikkate alınırsa ge
ne büyük harbin önüne bir müddet olsun 
geçilebileceği ümld olunuyor. Ancak ba
n~n df'vam edebileceği müddeı için bir 
hid tayinine çalışanlar; bunun. In~ltere
nin ıilllhlanma programını tamamlama
dan evvel olmıyacağı neticesıni çıkanr
lar. 

Teessür ve teessüfe llvık olan dhet, 
harbin büsbütün önune geçilememesidır. 

Yoksa insanıyeti, daha üç beş sene bır fe
lakt>tten korunmuş gormek çok küçük, cı
lız bir tesellidır. 

Büyük bir harb olursa, nereden başlar 
ve nelere kadar genışler nıesPlesine ge
lince, şübhe yok ki bugün en had ihtilaf, 
Orta Avrupa yaylalarından Akdenize ve 
oradan da Afrikanın şimal kıyılarına 

dbğru uzanan muhtelif meseleıerden çık
makta ve Pasifik OkyanusunJ kadar u
zanmaktadır. Onun için büyük harb nere
den tutuşursa tutuşsun hemen butün dün
yaya sirayet edebilecektir. 

- Sayın general, bu harb vuku buldu-

General Hüseyın 11Wfflii Emır 

ğu takdirde netict-nin otoriter veya U 
mokrat devletlerden hangisinin lehine O 

lacağına kanisiniz? 
- Bir harbin nasıl devam eöeceğlni ~ 

nasıl bir neticeye varacağını evvelden ~d 
tirmek iınkansızdır. Almanlar, 191'4 il 
harbe başladıkları zaman d~ğil Amerik• 
nın, hatta İngilterenin bile muharebe1' 
gireceğinde şübheli idiler. 

Ayni zamanda bir harb nasıl kazanıJıl 
ve zafer unsurları nelerdir? Meseleyi ~ 
noktadan tedkik etmelidir. Zaferi eldi 
etmekte, zümrelerin akidelerinin baıl 
rolleri olsa dahi; kat'i neticeyi verecek r 
saslar harbin eskidenberi malüm preıl" 
siplerinden ayrılamazlar. Yalnız totalite" 
ri disiplin ve demokrasiyi de - bazı esef 
olunacak misallere bakara~ - bir nevi r 
narşi addedersek ancak o zaman zaferid 
birincilere doğru meyledecf:ğini düşüne" 
biliriz. Nitekim. bugün İspanyada muval• 
fakiyctin totaliter cihette görülmesi gibL 

Her halde, 1914-1918 hatbinde de oldll" 
ğu gibi iki tarafta çarpışacak kuvvetlet• 
evvelemirde bir müvazene gösterir gtııl 
olacaklar ve nihayet en ziyade milli bil 
liğe dayanarak sinirlerine en çok hakid 
olanlar kazanacaklardır. 

- Generalim, Almanya ile Sovytl 
Rusya arasında harb olduğu takdirde \td" 
nun neticeleri hakkında ne dü§ilnüyorsıı
nuz? 

- Tek ve münf erid bir ~kilde Alman• 
Rus harbi beklenemez. Ancak Rusyan.
iki cebheli bir harbi mevzuubahs o!:ıblıt 
lir. Yani ve meseli Japonya Çin Işını blıt 
tirdikten sonra, Sovyet Rusyanın Uzak• 
fark eyaletlerini almak ve Sovyet Rusya• 
yı Pasifikten büsbütün uzaklaştırmak t)" 
bi bir hedef ve maksadla Rusya ile harbi 
girişecek olursa, o zaman Orta Avrupa" 
nın da garbdan Rusyaya bir taarruzu d4" 
şünülcbilir. Böyle bir ihtimalde Sov;ec 
Rusya bidayette Uzakşarkt.t Baykal glS
lüne ve Avrupada Volga ve hattA Ur.al 
mıntakalarına kadar geri çekiJmck mec
buriyetinde olsa dahi onu yenmek çok çr 
tin bir işdir. Bahusus Sovyet Rusya bil'" 
tün endüstri grupmanını höyle bir ibti" 
mali nazarı dikkate alarak ve tamamdl 
stratejik noktai nazardan o §ekilde yap
mışlardır ki bugün Rusyanın bütün ku\'" 
vet kaynakları ve harb endüstrisi Bat• 
kal ile Volga arasında teksif olunmuş V 
bidir. Bir Alman-Rus harbinde, Lehıstaıl 
ile Romanya ve küçük Baltık devletleri 
bitaraf kalamıyacaklanndan harekatıd 

(Devamı 10 JLnCU sayfcıda) 
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Güneş Beşiktaşı 1 
da Harbiyeyi 2 

-O, Muhafız Klodet Kolber anlatıyor 

- O yendi 
atletiznı müsabakalarında da Kadıköyünde yapılan 

10,000 metre Türkiye rökoru yenilendi 
Dün Şeref stadında ~enin başların

da üç puvan farkla birbirini takib e -
~n Güneşle, Beşiktaş karşılaştılar. Sa
ua çok mükemmel Fakat buna ragrn· en 
b"b . t 1 U~l~rde oturanlar için vaziyet pek 
~na ıdı. Saat 4, 12 de Güneş oyuna baş-

dı. Top hep ortalarda. 4 üncü dakika
da Nıyazinin bir şütü avuta gitti. 

Cıhadın ikinci kurtarışını görüyo -
ruz. Daha henüz Mehmed Ali tehlikcli 
llılar görmedi. 

9 uncu dakikada Rasihin bir ~tü di
l'eğe Çarparak avuta gitti. Maç karşı -
~lı akınlarla geçiyor. Fakat hiç bır a
lf nda tehlike sezilmiyor. 23 cü dakika, 
kaakkı Faruğu, Yusufu atlattı. Önü bo~, 
l'e leye doğru akıyor. Reşad yetişti. Ye-

Yuvarladı. Favül .. netice yok. 

ıt ?üneş kalesi kanşıyor. Ömer taca 
tıgı topla buhranın önüne geçti. 

1 
.34 üncü dakikada Hakkı Güneş ka

d~ıne .. giriyor. Şeref aldı, önii boş. Sür· 

to
u. Şut çekerken Cihad ayaklarından 
Pu aldL 

34 üncü dakika, Güneş kalesi sıkışı -
lor. Cıhad gene çok güzel bir kurtarış 
Yaptı. Ve böylece binnci devre Beşik -
taş daha hakım oynadıktan sonra O - O 
berabere bıtti. 

İkinci devreye Güneşli1ei' hücum 
hattında küçük bir değiş!klik yapar:ık 
Çıktılar. Mehh sağ açık. Salahaddin sa~ 
iç, Rasih de merkez mühacım oynu -
Yorlar, Beşiktaş gene daha iyi oynu -
yor. 

6 mcı dakika .. Beşiktaşm bask1c;ı bir 
9enıere vermiyordu. Fakat Güneşin 
tansı bu yüzde yüz gole mani oluyor -
du. Beşiktaş galib çıkmak için uğraş:
Yor. 

d' 19 uncu dakika .. Güneş ancak ken
~ni toplayabildi. Beşıktaşın hLicurnJa
d tekrar bqlıyor. Güneş mukabele e -
.._1Yor. 23 üncü dakika .. E~ref bir gol 
ı,;çırdı. Hemen arkasından Hakkı da 

PU avuta attı. 
lil 3s inci dakika Melih müdafileri üs
Btne .~kti Niyazi sol açıkta bo~ kaldı. 

r ~ut aıtı. Sağ köşeden Güneşin golü 
lirdı. 

btr Deminden beri hlldm oynayan ve 
!ha Çak gol fırsatlan kaçıran Beşiktaş 
1oıf l~p Vaziyete düşmüştü. Kaçırdığı 
~rın acısını çıkarmağa uğraşıyor. 
ta n bitmek üzere ... Güneş toplan dı
\1 rı atarak vakit geçirme~e çalışıyor. 
ti e 0Yun Güneşin 1 - O galibiyelile bi -

l'or. 

ta »~sıl oynadık1anna gelince: Beşik -
kaş bır hafta evvel Muhafızgücüne ç1-
18~dığı oyuna nazaran çok iyi idi ve ı 
Ça ada Güneşi bir hayli u~raştırdı. Ne 
~re ~i bir türlü gol atamadılar. Rıfat 
dil liusnü takımın en iyi oyuncuları i-

er. Hakkı da çalıştL 
fi Güneşe gelince, ~iTrusu iimid etti -
~~z güzel oyunlarını gösteremediler. 
h dıktaşa nazaran daha fena idiler. Ci
n~ Ve müdafiler muvaff.ık oidular. 
~il Reşad Faruktan da?ıa iyi idi. Ra -

Ve Melih bozuktular. 
Pu Dünkü netice ile Güneş Beşiktaşı beş 

\tan geçmektedir. 
l'i Beşiktaş: Mehmed Ali • Hüsnü. Nu-
2 f Rıfat, Feyzi. Faruk - Rıdvan, Mu • 
.!. fer, Hakkı, Şeref. Eşref. 

Güneş - Fe§ikt~ ma çından. bir intıba , 

Güneş: Cihad - Faruk, Reşad - Yu -j surette devam eden oyun 7avaf yavaş Mu -
suf Rıza Ömer - Salahaddin RJsih, hafızın Mklmlyetı altına geçmeye b:ı~ladı. 

'. ; . . . ' Dakika 35: Muhafız, Harbiye k:ı.lestne yap-
Melıh, Nıyazı, Rebıı. tığı hucumda, kale önlerinde bir ltargaşa -

Hakem: Adnan Akın (İstanbulspor). lık oldu. Bu esnada demarke k:ılan İbrııhlm 
C. R. Ş. :ı.yağına gelen topu sıkı blr vuruşla H:ı.rbiye 

Muhafızgücü 
Harbiyeyi yendi 

ağlarına takarak takımının llk golünii yap -
maya muvaffak oldu. 

Devre netice üzerinde blr de~lşlkHk ol -
madan ı - O Ankara ik1ncls1 ıehlne bltU. 

İkinci devrede Harblyenln hu mağliıbt
yeU telim edeceği zannolunuyordu. Fakat 
hlç de boyle olmadı. Ankara 10 <A.A.) - Milli küme mac;lan

na bu hafta da devam olunmuştur. Bugun
ku maç bundan evvel yapmış oldukları tar- Harbiyeliler blr ara parladılar .• Maçın n -
şılaŞlllayı berabere bitiren Ank:ı.r:ı şampl - lcyhte bl~ cereyan aldığını çabuit hisseden 
yonu Harbiye ile 1klncis1 Muha!ızgıicu ara - Muha!ızgucU hlç olmazsa elde etmiş olduk
sında ldl. l:ırı snyı avantajını kaybetmemek tçln yenı-

Her iki takım da bugünkü maçı n~uhak _ den harekete geçerek hasım kalesine sıkı 
kak kazanmak için kadrolarında yapuıış ol- bir lnlş yaptı ve bu arada merkez ı~uhaclm 

1 Rıza, aol ac;ıtın kendlsJne çok m0sa1d va -
1 ztyette verdlll bir ara pasını c;ok ırüzea Is -
tlmal ederek sıkı blr ıütıe topu ildncl d~fa 
olarak Harbiye ağlarına talı::ırat takımına 

25 inci dakiltada Wncl golll k~dınnıı 

oldu. 

Kale önünde 

Bu gol, Harbiyeyi adamakıllı sarsmış "e 
hattl biraz da stnlrlendlrmlş bulunuyordu. 
HattA bu yüzden hiç beklenllnılyen bir hAdl
ae oldu. 

Ankaranm en beRen1Ien aol açıtı Şerit 
kendisinden beklenmlyen bir şarjla Muhafız 
kaleci.si Fuadı sakatladı. Ve bittabi haicem 
de ~rlfl bu hareketinden dolayı sahadan 
çıkardı. Oyun başladıktan bir müddet sonra 
da Fuat lyiJeterek yerini almıf bulunuyordu. 
Oyun bu netice ile blttL 

Dünkü atletizm 
müsabakaları 

DOn mevalmln 1Jdnc1 atletizm rııQsatata
aına Fenerbahçe sahasında devam edildi. 
ıo.ooo metrede Maksuda ald ~lan TUrklye 
rökorunu Hüseyin 34/28 le kırdı. Diğer telr. -
nlk neticeler ıunlardır: 

ıoo metre: 1 - İrfan <D. L> 11,3, 2 - Ki -
zım (0. S>, 3 - KA.m1ran <O>. 

200 metre: ı - Adnan m. L> 23, 2 - Kl -
zun tO. 6), S - Muzaffer <H.P>. 

duklan tadUAt lle ve §U oekll1e sıralanmı§ bu .ao metre: ı - Cemal (0.6) M.4, 2 - Ek -
ıunuyorJardı : rem <F .B>. 3 - Zara <İ.S). 

Muhafızgücü: Fuat. satteı, Salih, Ahmed, 800 metre: ı - Cevdet <i.S.) 1,lS,8, 2 - Meb 
Cihad, Lüt.fü, Naci, Şahin, Rıı.a, ibrabım, med <O>. 3 - Ell <H.E>. 
AJdf. 1500 metre: 1 - Matı.sa (K.P> f.34.f, 2 -

Harbiye: Fethi, ŞUkrii, Sabri, Ct>l:\l, Moh- Serkls, 3 _ Hakkı <H.E>. 
terem, Haşim, Mücahid, Kadri, Abdurrab - 10 000 metre: ı - Hüseyin m S> 34.28 yeni 

ma~;:e~~ı?;~f.esld Beşiktaşlı Bay Eşrefin -::~!ye rökoru, 1 • Artan <B.J.K), 3 - Jfllml 

idaresinde ve Harbiyenin Muhafız kaleci ön- · 
lertne kadar uzayan bir inlşı De !>aşl~dı. 110 Manialı: 1 - Yavru (0.) 18,3, 2 - Vasfi 

Çamurlu bir sahada devam eden oyunun (H.P), S - Sudt <Hukuk). 
Jlk dakikaları Ud tarafın da \.::ırşılıklı dene- Yükse~ atlama: 1 - Yavru fO.> ı.ıı, 2 -
melert altında netice vermeyen ouursu:ıs ve Süreyya <H.P>, 3 - Hüaeytn CH.P>. 
bati hOcumlan Ue geçti. Sınkla yüksek atlama: l - Münir CO.> 1 

20 inci daldır.aya tadar mtlvazenell b1r metre. 2 - Vasfi <H.P>, 3 - Budl fG.>. 
Tek adım: ı - lstepan (Q.S) 6,ı5, 2 • Ba

dl (H.P), 3 - Ali (0.). 

Milli küme puvan vaziyeti 
Y. 
7 
7 

P. 
24 
19 
20 
19 
14 
12 
11 

Gülle: ı - Hüseyin <B.P) 11,98, 2 - Şerıt 
(Q,), 3 - Yanıı <G.). 

Clrld: l - Şerif (0.) 45.50, 2 • htepan 
<O.Si. 3 - Mufahham <F.B>. o. 

8 
8 

10 
11 
7 
6 
8 
8 

G. B. 
8 o 
5 ı 
5 o 
3 2 
3 1 
3 o 
2 o 
1 z 

M. A. 
o 28 
2 19 
5 14 
6 ıs 

3 8 
3 8 
6 9 
& 12 

19 
25 

7 
ıs 
26 

7 8 

Disk: ı - Yavru (0.) 36.80, 2 - izzet <F.B.>. 
3 - Şerif <O.>. 

100X4 bc&yrak: l - Haydarpaşa ıClh:ıd -
Galib - Neriman - Muzaffer). 2 - Fenerbah
çe, 3 - ist.anbulspor. 

iKiNCI KATEGORi 
100. M: ı - Billend (H.P> ıu. 200. M: 

Blllend (H.P) 25.8, 400. M: 1 - Ahme1 CS.Ml 
60, 800. M: l - Ahmed (8.IU, 1500. M: 1 -
M-1fer <B.P), 10.000. M: l - Nurl Jl.s), 

(0.ıw • m •ıı-MJ 

"Sizi medhedenlerden kaçınız. Medhedilmek hoşa 
gitmemeli. Medhedi,mektenz evk alanlar iradesizdirler,. 
Meşhur sinema yıl

dızı Klodl't Kolber F 

son günlerde Avru -
pada bir seyahat yap 
maktadır. Meşhur 

bir Fransız mubar -
rir1 kendisine .Sine
ma hayatındaki mu
vaffakiyetin sırlan 

nedir , diye sormuş

tur. Güzel yıldız şu 

cevabı vermiştir: 

c- Evvelemirde 

hiç bir veçhile ümid

sizliğe düşmemeli -

dir. Hollywood çok 

garib 1.>ir yerdir. Ke

deriniz düşuncelerl • 

niz olsa bıle bcheme-

hal neş'ell gôrünme • 

lisini1. Öyle icab e • Güzel yııdız Klodet Kolbn 
diyor. Başlangıçta fena roller düşse bile 1 termenizdir. Mümkün mertebe genç g6-
bunıa:ı buyü~. bir memnunıyelle kabul zükmeğe bakmalı. 40 yaşına varınca ke
etmelı, ben boyle hareket ettim. nara atılan san'atkfırlar gördüm. ·IO ya • 

Sonra csan'at hayath ile chususl ha - şını çok aşmış san'atkarlnr da vnrdı ki 
yab birbirlerinden tamamiıe ayrı kal- bunlar h8la büyük muvaffakiyetlcr ka • 
malıdır. Ben h~susi hayatımdan hiç bah- zanmaktadırlar. Mesela V3•as Biri, ge • 
setmem. Hususı hayatın en ufak bir çenlerde ölen Marie Dresler gibi. Sinema 
nokta.~ı .~ö!.le~i:se bunun arkasından ço- hayatına atılanlar kazandıl<lnrı paraları 
rap sokuğu gıbı her feY gider. Efkan u- savurmamalıdırlar. San'atkar: san'atkh 
mumiye de bununla alakadar olur ve yapan, kıymetini arttıran; emin olunuz 
sizin üzerinizde binbir türlü tesirde bu- ki şöhreti kadar bankadaki cari hesa • 
lunmağa uğraşır. Halka karşı küçük düş- bında bulunan parasıdır.> 
mektir bu. Hem san'at hayatınıza da 
tesir eder. Eskisi kadar venrnlı olamaz
sınız. 

Ben meşhur bir sinema yıldızı tanırım 
ki, bu yüzden mühim bir sinir hastalığı
na uğradı. Nihayet sinemayı da terkey
ledi. 

Sinema hayatında mühim noktalardan 
biri de ckaygısızlıktır>. Hiç bır şeye 
aldırmamalı. Tam manasile kaygıllz ol
malıdır. 

Aleyhte söylenenleri bile lfitmemeje 
gayret etmelL Yalan olanlan tekzibe 
kalkmamalı. Omuz silkip gülmeli. Teltzib 
bir nevi hastalıktır. Kimwyi inandıra • 
mazsınız. İyisi mi aldınş etmeyiniz. 

Çok yorgunluk hissetmeğe başlar baf" 
lamaz hemen istirahate koyu~alı. Se -
yahat etmeli, kendini unutmağa gayret 
etmeli. 

Size bir feY daha aöyliyeyim. Ben prk
lı değilim ama onlar kadar ckader, e ina
nırım. Bunun için her feyi kadere atfe
derim ve bundan çok büyük bir saadet 
duyarım. Sinema hayatında muvaffak ol
mak hem kolay, hem güçtür. İnsanına 
göre değişir. Muvaffak olmak için en mu
him Amillerden biri de bir insanın ken
di hakikl kıymetini bilm~idir. Onı göre 
de hareket etmesi gerektir. 

Sizi methedenlerden kaçınız. Methe • 
dilmek hoşa gitmemeli. Methedılmekten 
zevk duyanlar iradesiz tnianlardır. 

Hollywoodda yaş meselesi mühimdır. 
Ama bildığınız şekilde değil. Sizın ıu v~ 
ya bu yaşta olduğunuz ehemmıyeti haız 
dt'ğildir. İ§in mühimmi kaç yatını ıös -

Sinema alemini telaşa 
düşüren bir layiha 

Amerika iıyan iıza•.rndı.ın bir zat mec· 
lise bir layiha tevdı eylE>miştır. Bu layi • 
haya göre maaşları !1000 dolar veya daha 

yüks~k olup her ikısi c.e is hayatında 

bulunan karı koca aynı zamanda çalışa· 
mıyacaJdardır. 

Hollywood sınema muhiti bu kanun 
liyihasından ziyadesıle telaşa düşmü§ • 
tür. 

Sinema muhitlerinde ~ahşan san'atkAr· 
ların hemen ekserısı f:Vli bulunmakta • 
dır. Bu ıiyiha aynı zamand& karı koca • 
nın aralarını açacak nıahıyettedir. 

Her.üz balaylarını ~t tirmekte olan blr 
çiftı ele •lalım; Jeanette Macdonald ile 
Gene Raymo:ıd ... nyr ı~~nlar mı? .. Yoksa 
hangisi san'atı te!'k~circek ? ... 

Bu uydıklarımızdsın maada 1111ema 
yıldızlan ile fvlenmış C'İan başkaca ta• 
nmır.ıı phsiyetler vardı: Mesela: Met-

hur sinema yıldızı l ovıse Rainerin ko • 
cısı Amerikanın en tanmmı~ muharrir
lerinden Clıf ford 0of'ts'tır .. Hangisi i§Clen 
vazgeçmelıdir? .. 

Varan iki: Amer;kanın t'n büyük bo • 
ıaz mütehassısı öoktor Joel Pressrnan, 
meşhur ıir.cma yııdw Claudette Col • 
bertın kocasıdır ... Dol<:or mu ıan'atmı 

bıraksın, sinema yııdızı mı? •. 

Sinema dünyasında .IPTi gelenler ta • 
rafından bükümet r.ezdinde bu teklifin 
reddi için teşebbüı..o:aua bulunulacaktır. 
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• Hnl:ı.m Lnvlnla, .B ... • de dört odalı blr ev· ı 
d doğmu Orad yapdı. Ve orada ıeçen 
yıl yetmiş yaşında öldu. 
Evlenmemişti. Onun kfiçficQk evinde tek 

başına yaşaması biz çocuklar 1çln cB ... > do
kuma fabrikasının hafta başlarında dOdilk 
çalmnın glbl tabll blr şeydi. Bu dUdOttl biz
ler rasıra tesadüfen duyardık. Halam 
Lavinin ise uyanık olmaclığl zamanlar bile 
muU k duyduğunu söylerdi. 

Elbette .. Zavallı on blr ya11ndan tl kırkına 
dar bu fabrikada çall§lUJOtı. Yani 

sabahın llltısından a1t4anıın bq buouRuna 
kadar nynl odanın boğucu aıcaklıAı lçlnde 
yat durmuş, aynJ nıaklnenln ~nünde gi

dlp lmlş, - pazarlar müstesna - Allıı.hın 
heme her gilnU güneş! fabrika penceresinin 
aralıkl rından seyretmişti. Bu çekilmez 6m· 
rün ı nın dı~ gib! lçlnl de çürüteceğt aa -
nılır. H lbukl hnlrun hemen hemen vız gel-
ml ti. . 

Dô be yaşlarmd vardım. Halama ufak 
bir miras düştu. O zamana tadar kendi de 
biraz p:ırn yapmıştı. Otu~ senelik didin -
med !l sonra nihayet d\nlenmeyl h kket • 
mtştl. Fabrikadaki yerınl bıraktı. Fakat. bun
ca mandır ıştıeı fabrıkayı bütfuı bütün 
bırnknınadı. Nesi var, nesi yoksa onun his -

erine yntırdı. Böylec~ penceresinden ba -
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HALAMI 
İngllizçeden çeviren: 

Neyyir 

- Bu kart olmasaydı hakikaten. evlenecek miydiniz~ 

c:ı •n:ı baktıkça ufacık serveUnln yıkılmaz mlyor değildi. ÇilnkO evın ınrasını buraaını de sab h karanlığınd fabrikaya koşan Yal

Nlsaıı 11 

1 ( Emniyet Sandığı iliinları 1 
MÜCEVHER SATIŞI 

Müessesemize rehinli olup ooreunu ödemeyenlere ald alınası itibarile satıla .. 
cak mücevherlerin Sandık holünde teşhi_rine başlanmıştır. İlk satış 20/4/938 ta· 
rihine düşen Çarşamba günü Belediye Mezat dairesinde saat 2 den ıtibaren yapı
lacaktır. Sandal bedesteninde Müessesemiz aid satışlar yalnız Çarşamba gün
leri yapılır. 

Dikkat: Satılacak rebinlere aid ilin Sandık holünde asılıdır. (1805) --- ... 
,._ _____ e_ey_o_öı_u _v_ak_ıı_ıa_r _D_ir_ek_ı_ör_m_ou_iıa_n_ıa_rı __ =ı. 

Muhammen kıymeU 
Lira Kr. Metresi Cinsi 

24118 80 3014,85 Arsa 
l - Depo, dükkA.n, garaj, han, çarşı vesaire yapmağa elVerişli ve içinde dört 

masura suyu ile beraber Galatada Yenic ami mahallesindeki vakıf arsanın taın&" 
mı satılmak üzere 24/3/938 tarihinden iti haren 20 gün müddeUe ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhalet kat'iyesl 12/Nisan/938 salı saat 16 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlü .. 
ğünde ihale komisyonu huzurile yapılac aktır. 

3 - İstekliler muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat mnk .. 

buzlannı veya banka mektublıırını 2490 No. Iu kanunun tarifatı dairesinde ha .. 
zırbyacaklan teklif mektublarile beraber ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Beyoğlu Vakıflar MüdürlUğü ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

4 - Harita ve şartnamesini görmek ve fazla malQmat alınak istiyenlerin het 
gün Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve mahHllat şubesine müracaatlan. 

(1590) 

blr ~embolunü görllr ~bl olacaktı. İşte bu tamir eder, reçel kavanozlanna doldurup ge- nız (B .•. ) değil, bütün dünya değhtl. ıünya 

1 
yürek rnhaUığı içinde, otuz yıldan sonra nl- tlrcllğl boyalarla kapıları, pervazları boyar- bnlıım ölmeden çok en~ de deCtşml.ş onun I" nhı·sarlar u. Mu·· du·· rıu·· g'IJ u·· nden •• 
h!ı.:ret ıunOn blrlnde Uk defa o!:ır k fabrl- dı. HattA bilyüt babamdan kalma çalar sna- anlıyamadığı bir dünya olmuştu. BIJ kü -
ta duduiünü 1aı.atmdan kımıldamadan din- t1 blle dtlzeltmtşU de hllA ss.at bir der de- çükler büyümüştük. Onun glbl di1şünmüyor, .,_ ___________ _ 
hyebildi mez on iiçü vurur. onun gibi duymuyorduk. O bWm dilşunccJe-* Halamın kiracılan evden ancak Ud sebeble rlmlzl anlamıyor, fakat anlamadığını bW -

lkl sene sonra Hlndistanda, cenubt Atrl- çıkarlardı: Ya ev alırlar, ya bir yere tayın e- yordu. 
kada ve dünyanın her ltöşGSlnde de~lşttllk- dlllp giderlerdi. PansiyDnu B ... de kira lle CY Biz de onun ne fiklrlerlnl, ne hislerini an
Je.r oldu. Mall buhran ba'Jl dı. Bır çok mOes- tutmak için bırııkana rastlanmamıştı. Bfr Jıyorduk. .Fu.la olarak anlamadığımızın tar

r l!Ua etti. Bu aradl (B .. > deki doku- sebeb daha vardı: Ölüm. Mösyö Port~r bu tında bile değildik. Yazık ki bunu ben an • 
ına f brıknsında. halamın ufacık servetl de şekilde ayrıldı. Hnlam arkasından biraz ağ- cak son günlerinde, ölfime sürükllyen hasta
eri itti. !adı. Duyduğu içki kokusunun JhUmal za - lığında öğrendim. Ölümünden bir taç gün 

F brikıı. tnıısta.n s~nra da yerinde kaldı. vallı adamın ağzından de~ıı. vazifesi 1cabı evveldi. Bana, benim tanıdığım halamdan 
lIMi\ bacası tQtüyordu zavallı halacığım 0 _ üstünden başından geldiğini söyledi. hiç beklemediğim bir .sırrını açtı. Bir za • 
na b ktıkça paraeıklRrımn nasıl o1up da bir Daha sonraları Harkeness ndmda orta yaşlı mantar birini sevdiğini, nerede tse evlene • 
daha ellne geçmlyec ~ine ömrünün sonuna bir kiracısı vardı. Gece sabahı kadar raııı- ceğlnl Jtlraf ettl. Şa§ırdım. inanmadığımı 
ad:ır bir türlü akıl erdiremedi. Aklı ersin tığı için gündüz akşama kadar ururdu. Ha- görünce bu sevgllinln adını da soyledi: 

erme n metellkslz kalmııtı. O Vf.ldtıer bir lnma ne zıı.man gitsek Mosyô llnrkenssı u - Harknessl 
evı ol n yaşlı admlann yapabllecet;ı yeg!l- ynndırmamak için gürü!tü etmememtnı sıkt - Harknessl Harknessl Hn §U bir z:ımı:ı.n-
ne iş ımns1Yon açmaktı. İşte bunun için biz sıkı tenblhlerdl. Doğrusu hoş bir adamdı, lar bir klracın~z vardı o de U ml? 
çocuklnr Lnvlnla halayı ömrumüzQn değ!§- <Halam da hep klbarlığındnıı b:ıhsederdl.) - Evet . . Ta kendl ı ... 
mez b r parçası gibi :ıydığımız ilk günler • Ihtimal daha çot sevecetUk ama, yiizilnil - Peki niçin evlenmecliniz" 
de i ren d lşme"' !>lr şey daha t.anılllll- o kadar az göruyorduk kL. Gülumsedi. Elbl esınln üstünden beHne 
tık n 1 mın ldrtıcıl rı .. Bunlardan 0 kadnr İşte böyle: .. Bu kuçuk evden daha kim b1- bağladığı keseden bir deste ı:.nnhtar çı -
çoğu u görmüştuk 1 hangisinin önce, llr kaç turlu insan gello geçti de şlmdl ha - knrdı, tıtrek ellcrile birini seçip bana uzattı. 
han fnfn sonrn geld iti hatırımda bile de- tınmda d U. Bence hepsl de halamın pan- Başucundaki dolnbdıı. duran kuçuk. b r çek
ğll styonundan hem memnun, hem ga7rl mem- mecey1 açmamı işaret etti. Açtım. :lçlndt'Jti 

I - Likör Fabrikasındn rnecvud 35 adet müstamel fıçı pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 22/IV /938 tarihine rastlı yan Cuma günü saat 14 de Kabataı Le

vazım ve Mübaayat Şubesi Satış komisyonunda yapılacaktır. 
JII - Satılacak mallar, her gün Mecidiyekôyü Likör Fabrikasında görüle .. 

bilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para .. 

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunw. cl950> 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden• 
Muvakkat teminat 

Lira Kuruf 

102 50 

Keşif bedeli 
Lira Kurut 

1366 75 
Hazırlanan keşfine göre Preventorium ve Sanatorium arazisinde mevcud ,u 

kuyusunun tamir, derinleştirilmeSi \e suyun yükseltilmesi işi 12/4/938 tarihine 

tesaduf eden Salı günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek ektebler 
:Muhasebeciliği binasında pazarlıkla tali bine ihale edilec ktir. 

Bu kuyu inşaatını yapmak istiyen müteahhidin münakasa günunden bir gün 
evvel saat 15-17 ara ında Yüksek Mektehler Muhasipliğinde müteşekkil komis-

nundular. Memnundular, çünkO halam pek büyük zarfı getirt ti. Rengi esk'J!ktcn sarur
" "Hıç unudı.tm~·~·~çlerlnde sapbsa~1 1dilzlll(Abklr temizdi, bol ve Jyt yemek vcrlrdl. Qok para mış blr kartı bana uzattı. Okumamı soyle· } ona müracaat ederek bu gibi işler yapabileceğin dair vesika göstererek ve pa· 
'""aro "a.r ..... ~. açı;c çaya a,, .. ır ı. - da almazdı. Memnun de~lldllcr·. Q-ıınku- ev dl. hl ik 1 kt ın h ı d k <ribl taU d ~ zarlığa girmek için bir e iyet ves ·ası a aca • ır. 
s c am a oyu, 'i':lrup 6' ' çay a.n kliçilktQ. İnsanın şöyle çekilip başını dlıı!l- Yazı acemi bir çocuk yazısıydL Gözüme pek 
ho lnnır>. Blr tan_esl r,enç ve yakışıklıydı. yeblleceğt bir köşes1 yoktu. üstelik gün geç- yabancı gelmedi. Tarihine baktım. 01 tem- İsteklilerin pazarlığa başlanmazdan bir saat evvel depozitolarını mezkQr mu· 
CB. n!n en büyuk sinemasında blletçlydl. mezdl ki biz kilçtıklerln lstlllsın:ı u~rnmnsın. muz 1911) demek tam ylrml yedi yıl önce ha iplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
Ne zamnn &lnemamn önUnden gC",..sek onu Ne kadar do. ~rültücil Te yıı.rn.mazdık. E~- yazılmış. Ylrml yedi yıl ••• Birdenbire tanı - Keşfi görmek ve daha fazla tafsilat almak için Direktörlilğe bal vurulablle-
crk dMla.ro,nıza gö.stcrtrdlk. Koltuklarımız lenecek tnrnfını bulduğumuz ldrncıların eli- dun. Bu yazı bcnlmdl Şunlnn ya~ı.m· ı (1920) 
k.ıı.lm:rırcll. Öyle ya. hem koca bir ~Jnrmada mlzden çekmediği kalmazdı. S:ıde onlıı.rıa mı cSev w halacığım, ·nasıl, hoş vakit g~- ceği ilnn ° un ur. 
~a~~.~~~~~Oyııı~~~~~d~~~d~~a-~~~ya!~b~~~"~~a=d=~==d=~=~~=~=~=P=~= .• =ın=~~L~~-~n~~=d=~==?~~==~-~=-~--
zamanlar slnema.larda lüks yerler nihayet mın mesela tözleri küle eömfip ertesi güne seçtik. Her halde ~anırs.ınız. Ellerlnlzden nn ..tte 11evet1' dedi. 
beş on kunı~tn. ikinci, üçüncü mevlrller cıa~ saklama.sına ne tadar glllerdlk. Hele bir d- Operlz.a sonra ... Her gey ... bitti. ~· 
.tıa ucur.d'u Çocuklardan blre.r k:or\14 tııınır- detl vardı. Evinin önündeki taıdımnlan rır- - Okudum. dedim, ne var? - Fntat balacığun, diye soracaktım. Blr- : :: : 01:1:: :~r:1r!ı. 
~ HadlanıınK ıklncısıt kl blzdenkabbu kuruşları blrda çalar.il. Yarım saat geçmeden yaptıi:lt te • Tatlı blr rüyaya dalmış glbl 1d1. Mahzun denb!re gimbn resme Ul~tl. Ra.4tgele tütün- zavallı. o ıünden sonra. bu balısl bir dah• 
.... maz ı. o u arımızın armasının lzltkte k lm d bit . ctı dukkll.nlannda tııan gfililnç bir reslm-ebe 1 de bu fdl. m n eser a az ı ta Hdlil. duşünQ- mahzun anlatmıya ba!;ladı: açmadı. Yalnız Olilrken Wllly Wllly diye bit 

rilm, para gitmesin diye bir !dbrlti blr kaç - Mösyö Rarkness geceleri işe gider sa- ~ elşman bir tadın bir ad'1mıU kucağın - lstm sayıkladığını duydum. Sonradan ha .. 
Bir de Porter admda biri vardL B .. deki kere ateıte tutu~turup kullanan halacığım bahları ben uyıı.nmadan dönerdi. Blr •gün da oturuyor, ellnde tuttuğu kAğıdda fUll} r tırladım. Harkness soy adıydı, bu adamıo 

b!r f brlkasınd çalışı:yordu. (Ne fena şeyi) ne akılla illi.lemin klrlettlğt sokak knldınmını sokak kapısının altında bu kartı bulmuş. Ki- yazılı: ıısıI ısmı WllllamdL 
llt\11).m ö.ı_lcelerl ona f!vinl verdiğine p(§man- temizlerdi? Sabuna rırça7& acımıyor muy- mln olduğunu bilmediği lçln ... Tabll hakY.ı cBenlm tıracım çot hoı delikanlıdır.• 
dı. Çunku içkiden nefr<ıt ederdi, B1r gün ki- du? Acımıyordu, her balde ki ölQmünden on var ... Bakıvermiş ... Sonra... Bu kartı kardeşimle ber halde blr muzlb· 
ı acısını sızın~ bir halde bulmaktan ürkü - b~ gQn evvel onu gene o taşları temJzlerkeo HAia blr ey anlıyamamıştım. o devam et- llk aısun diye s~mJş oıacatız. Nereden. ni -
yordu IIlılbukJ - halamm arasıra içki ko - cördüm. Bu yüzden soğuk aldı. bu yüzden de tt: çln aldığımız aklımda. bile deill~ Bunu ha· 

u aldığını !ddla etme ine rağmen - adam- öldQ. _ ~te" sonra ... zannetml' tı herkes blzlm lama da soyledlın. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Evlendikten sonra 
Yazan: Peride Celal cağızuı baaının boyle şeylerle bot olmadıftı Artık (B •• J de ne o bldırımları tırçalıyan için... Yani onunla... Benim tçın... Dediko- _ Bildim k1 unutmuşsundur, dedl. 

nnlaşıld.ı. Bence halam bu ndamdan hazzet- var, ne batın için parasız bilet vcr!len. ne du ediyor. Böyle e ylere ... Dayanacak ... Blr _Bu tan olma.saydı, hakftaten evı:mecek ---------------

Hademe omuzlarını silkip genç kızı dan girince aradan dört beş saniye gcç-
tepeden tırnağa süzerek: mcden şiddetli bir zil çıngırağı, artık 

- Reis bey daha gelmedi -diye mırıl- ısrar eden kızı paylamak üzere olan 
dandı- hademeyi sıçrattL Ağzını dolduran söz-

- Ne zaman gelir? lerle beraber o da büyük kapıdan der-
- BeUI olmaz! hal içeri girdi. 

~a?eme k~yıdsız bir tavırla arkasını Kız bekliyordu. Aradan yarını dakika 

Son fosta'mn edebi romanı: 37 

Ah, Şu Hayat! 
- nun onune dlkildı: yüzünde yayvan bir hür.met yılışıklı-

- Konuş~~a~. başka kimse yok mu? ğile genç kıza yaklaşarak yol göster -
D · ın ir, gözlerini kardeşinin yü- sureta şık, zarif görünen iskolastik Hademe guldu: di: 

zfuıe dikerek sordu: ve sinik ruhlu reis beyler. San benizli - Kimi istiyorsun ki? Konuşmak is- B f di be f di izi 
- Neyi işittim mi? ve c:ahsiyctsiz yardakçılar .. mefkure ve tediğin adamın adını söyle de ona g- - uyurun e en m ye en a 

'J b · ore bekliyor! 
- M ·iznkereyi.. ictihad uğrunda en sevgili şeyleri bile ceva vereyım. _ 111 
- Ha. Evet.. tabii!... çiğneyen doktor Macidler... Ve tatlı Genç kız göz yaşlan titriyen sesile: ··· w .. 
- Snnsar Müniri hatırladın mı? hülya Aleminde destanlar yazan idea- - Canım, klübde konuşacak bir kim- Kızcagız sormağa lil~uın: g?r~ed~~ 

S nsar Münir mi?! Hangi Sansar list şair Nahidler ... Hiç bir şeye akılları se yok mu? •• Yani sözü geçen bir kim- ö?ünde açılan kapı~ ıçert. gırdL Yu-
Miıniı ? .. Yeni bir hafiye mi türedi?. ermediği gibi hiç bir şeye karışmıya • se? zu. k~~kırnı.ızıy,~ Goz .. y~lanle nemlen-

Bu sefer ardeşinin hiçbir şeyi işit- rak fırsat bekliyen çapulcn bir zümre.. Hademe - Ha anladım -dedi- rica mış ın _yeşıl gozleri buyuk odanın ko~ 
medı wini \~hiçbir şeye kulak vermedi- karakter, terbiye ve tahsil aynlığı gös- Ct mısın? İstediklerini bir kağıda yaz renk doşe~ere:ı ~rasında muhteşem bil' 
ğini nhyarak acı bir gillüşle başını sAl- teren müşterek bir gaye etrafında top- bırak .. yarın bu vakitlen gel cevabını yazıhanenın onunden kalkan bir adn
lndı , eçti. lanm~lan ihtimali olmıyan daha yüz- al! mın kendisin: doğru geldiğini hır bulut 

E et Nahid hiç bir şey işilmemişU. lercc insan çeşidi... Kızcağızın güzel ve masum gözleri arkasından gorllyord~ 
Dal ın air, kuracnklnn yeni rejimin e yaşlanarak.: Bu uzunca boylu, tılmazca, bülone 
pemb hülyalı semalarında uçarak - Yanna kadar bekllyemem.. acelem bıyıklı adam genç kızı hürmetle elin-

des arını ve lejandlarını hazırlı - ikinci kısım var .. görmüyor musun? -diye çırpını _ den. tutarak köşedeki kanapeye oturt-
yorci .. yordu- tu: 

S \ Türk yurdunun kurtuluşu i- GECELER G'ÖNDÜZ OLDU - Öyleyse sen bilen gayri!. - Affedersmiz hanımefendi galiba 
çin bu el diyarlarında binbir çeşid in- Güzel kızcağız durduğu yerde yıkı- hademe canınızı sıktı. Ne olacak? Av-
san t nmı tı: Arnlannda; Repoplik Klübün merdivenlerini bir hamlede lacak gibiydi, o esnada ellerini bir hav- rupa görmemiş kaba bir insan! .. 
ma~ d n nda içli ve girt!in bir tahassür- çıkan genç kız koridorda karşı karşıya lu ile kurulayarak geçen kelli felli bir Karşısında nezaketle özür dileyen bu 
le d n yılmaz iradeli hakiki genç geldiği hademeye: adam dikkatli dikkatli baktıktan son- kibar adama ne söyliyeceğıni şaşıran 
ve · rb 'z Türk zabitleri... Şimdiden - Reis beyle ~k istiyorum ra selam duran hademeye havluyu ve- genç kız gözlerini önüne dikmiş, güzel 
. nd 1 e ihtirasile içini didindiren ve -dedi- rerek büyük bir kapıdan girdi Kapı - dolgunca göğsü hafif hafif titriyordu. 

- Helecanınızı teskin ediniz, bir il· 
monata emreder misiniz? 

Cevab beklemeden zile bastı. İçeri 
giren hademe süt dökmüş kediye ben
ziyordu. Emri aldıktan sonra geri gerl 
kapıya giderken koyun gözlerinin at 
cıklı cir bakışile yalvarır gibi genç kı· 
za baktL 

- Hanımefendi emrederseniz mapaı 
roldönör derhal herifi kovarım. 

Genç kız silkindi: 

- Hayır, asla! -diye cevab verdi· 
Ben ıztırabımdan bahsetmek için gel
diğim bir yerde ba5ka birinin bedbaht 
edilmesine razı olur muyum hiç? 

- Çok filicenapsmız. Lütfen ismini
zi bahşeder misiniz? 

- Celile. 

- Emir buyurunuz Celile hanımefen· 
di!. 

Genç kız derin bir iç çekişinden son
ra saf ve içli bir çocuk gibi: 

- Annem hasta! -dedi-

Bu, birdenbire ağ1~ndan çıkan ke
limeleri izah edecek bütün söylemek 
istediği sözler, titriyen pembe iri dU" 
dakların(n: arasına tıkanarak dakika ... 
lardanberi gözlerim dolduran yaşlar 
birdenbire boşanmağa başladı. Ağzın' 
mendilile kapamış boğuk hıçkırıklat 
içinde bütün ince ve güzel vücudü sar
sılıyordu. 

'ATkası tJtJf'} 
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'ifşa eden idam olunur!·" 
· Harb sanayi caauslen ar•aındakl mücadele 

Tayyarede milliyetine aid tek işaret yoktu. Binaenaleyh bunun resmi bir tayyare 
olmadığı aşikardı. Tayyare bize doğru gelmekte olduğu için önde ancak pilotu 
görebiliyordum. Fakat bunun da nasıl bir adam olduğunu seçmeğe imkan yoktu 

açmıştı. 

- Olanda!. 

Heyecanla yerimden fırladım. Yu - - Hayır, onu da bir kişi idare edi -ı - Kolonel mi? .. O halde Fransa hu-
\'arlak pencere~ aralık ederek bak- yor. dudunu sür'atle geçelim!.. 
tun. Hakikaten tayyareyi görmüştüm. - İçerde?. Bunu derdemez Olanda son vitesi 
Vakıa bu tayyare bizden hayli uzak - - Kimseyi göremedim. 
~Ydı. Fakat bunun çift satıhlı bir de- Olanda son derece canı sıkılmış bir 
nız .. tayyaresi olduğu sa,.ih surette ~ö- halde: 
rilluyordu. Tayyarenin milliyetini gos- - Bu sağlam senin Japondur, dedi. 
te.:ecek işaretleri seçmeğe çalışmıştım. Herif peşimize düştü muh:ıkkak .. 
BoyJe bir şey görememi~tim. - Vallahi, pilot kıyafetile zaten her-

- Ne var? 
- Sen helecana düşeyim deme ku-

zum sakın. Sonra bir kazaya sebeb o-

•71• • 

Kahirede Türkiye lehine 
coşkun tezahürat yapıldı 

# 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Kralın iltüatı 

Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tev
fik Rüşdü Aras'a sarayda verilen ziyafet 
çok samimi bir surette geçmiştir. Yemek
ten sonra Doktor Aras sarayı gezmiş ve 
bu esnada kendisine bizzat kral izahat 
vermişlerdir. Heyet saraydan ayrılırken, 
kral heyet azasına ayn ayrı iltifatta bu
lunmuştur. 

Atatürkün dehası diğer devlet §efleri .. 
nin kuvvetlerini pek geride bıraktı. Bu 
büyük şefin bugün Mısıra gelen büyüi 
mümessilini candan selAmlanz. 

Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüşttl 
Aras bu sabah ehramları gezmiş ve bu 
civarda yapılmakta olan hafriyatı tedkik 
etmiştir. 

Bu sabahki gazeteler Hariciye Veki11-
mizin dün İskenderiye ve Kahireyc geli~ 

Yeni Türkiye lerine ve buna aid haberlerle istikbal me-
Kahire, 10 - Anadolu ajansının husu- rasimine, halkın coşkun tezahüratına aid 

s! muhabiri bildiriyor: tafsilata ve resiııtlere geniş sütunlar .... 
Mısır matbuatı Hariciye Vekili Dr. yırmış bulunmaktadırlar. 

luruz. Tevfik Rüştü Arasın Kahireyi ziyareti * Konuşma borusuna koştum: kes Japona benziyor. Onun için herifin 
- Olanda!.. Japon mu, yoksa Lapon mu olduğun1 
- Gördün mü? hüküm vermek kabil değil. Fakat tay-

Olanda gayet asabi ve hiddetli bir münasebetile memleketimiz hakkında Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu ajan!.ı.c 
halde: dostane neşriyatlarına devam etmekte- nın muhabiri bildiriyor: 

- Sen merak etme, dedi. Fakat son dirler · Hükılmet organı El Siyasa gazetesi cll-
Bu sabahki El'ehram gazetesi cAtatürk> yor ki: 

- Evet! Dürbün nerede? yaredeki münasebetsiz adam senin na-
- Sol taraftaki küçük dolab gibi zik Japon Mösyö Yama olabi1eceğı ka-

feyin kapağını aç, orada.. kutunun i- dar, pekfüa, şu .. şey de olabilir. 
Çinde zannederim. Olanda: 
. Derhal fırladun. O!anaanın tarif et- _ Kim? 

derece canım sıkıldı!. Bizı takip eden 
bu münasebetsiz herü kimdir? Acaba 
Japon mu, Kolonel mi? 

lıği Yerden bir manevra dürbününü - Kolonel Ladu. 
~~rarak tekrar yuvarlak pencerenL'l ...... ======------=---_,,=---

başlığı altındaki yazısında, yeni Türkiye , Mısır, Dr. Arasa hoş geldiniz derken 
eski Türkiye, bugünkü Türk, dünkü Türk ve kendisine, iki memleket arasında mevı. 
değil .. yeni Türkiye, yeni ruh, yeni devir cud bağları sıklaştırmak için kuvvetli bi1: 

( Arwı var) Türkiyesidir.. demekte ve Atatürkün amil olarak telakki ettiğini ziyaretinden: 
-------=--------------=-------

:~:r~~ ~:~~:ız~~~bü;!;~ür·::~·a!~;: Almanya ve Avusturya da dün yapı lan 
merakla baktım. 

Tayyarede milliyetine aid tek bir p 1 e b ı' s ı' t muvaffak ı• yet 1 e b ı•tt f 
~~r~!~o;~u~:~~~ğ:~Ş~~a~~1~1!;a;~:~~ • 

bızc doğru gelmekte olduğu için, önde, (Baştaraf1 ı inci ıayfada) 1 ire -Dresd Bantzen-: 1.31 7.281 evet, 
ancak pilotu görebiliyordum. Pilot, 1 Viyanada başpiskopos Kardinal İnnit .. 24375 hayır, otuzuncu daire -Şemniç-
Yaln d F k ·· .. ·ı t ·• l"kl ·ı z 'k ı 270 036 2,.,.33 h ız ı. a at yuzu pı Ow goz u erı e zer cevet> işaretini taşıyan rey pusla- vı an-: . . evet, "'"' ay1r, 
ka~a11 olduğu için nasıl bir adam ol - sın~ atmış ve Alınan selfunı yaparak otuz beşinci daire -Vertemburg-: 
dugunu teşhis etmeğe tabii imkan yok- halkın coşkun alkışları arasında dışarı 1.903.238 evet, 1170 hayır. 
tu. çıkmıştır. (A. A.) Bitler Berlinde 

Ben tayyarenin içinde kimse olup ttalyada 19 Alman chayırıt dedi Berlin 10 (A.A.) - Hitler bu sabah 
olmadığını görebilmek için çalışbm. Roma ı o (A.A.) _ İtalyada oturan saat 1 1.20 de Viyanadan buraya gel -
F~kat tayyare tam bizim istikameti - Almanlar plebisit için Alınan vapurla- miş ve ck>ğnıca Başvekalete gitmiştir. 
mızde geldiği için içini görmek de ka- rmda reylerini kullanm~lardır. Haricdeki Almanlann ttyleri 
bil olamıyordu. Riviera ve Ceneve'de oturan Al - Berlin 10 (A,A.) - Memelde otu -

Biraz sonra, bu tayyareniıı birdenbire manlar tarafından yapılan intihabatın ran 1960 Alman ve Avusturyalı bura-
rotasını şimale doğru çevirdiğini hay- neticeleri: da reylerini vermişler ve 1959 u evet, 
retle gördüm. Bu aralık dürbünün ö- 2220 evet, 19 hayır, 13 istinkaf.. reyini vermiştir. 
nünden yan dönerek sür'atle geçtiği fsviçrede Yugoslavyada oturan 800 Alman 
için tayyarenin içini de göıebilmiştim. Lörah, 10 (A.A.) - İsviçrede oturan Klagenfurt'de reylerini evet diye ve: -
İçeride hiç kimse yoktu. Almanlardan 3279 kişi, Lörahda reylerim mişlerdir. 

Tekra,r konuşma borusuna gittim: istimal etmişlerdir. 3193 ü evet, 60 ı hayır Yukarı Silezyada 60435 kişi evet ve 
- Olanda!.. demiş, 26 boş rey puslası bulunmuş - 556 kişi hayır reyi vermişlerdir. 
- Ne var? tur. İsviçrede oturan Avusturyalılardan Batı Dusseldorfundaki Noyu'da 
- Tayyare şimale amptı.. gördün 514 ü evet, 8 i hayır demişlerdir. 38340 reyden .381 75 i evetdir. Ayni böl 

ınü? Yunanistanda gedeki Rayd'da 52.630 reyden 52.460 ı 
Atina, 10 (A.A.) - Yunanistanda otu- evettir. 

- Evet, görüyorum!.. 1 1 ı ı ran Alman ve Avusturyalılar, Adana i- Şehrimizdeki Aman ann rey er 
h - Nafile teliiş ettik. Herhangi bir simli Alman vapurunda reylerini kullan- Memleketimizde bulunan Alınan ve A-
1 .. ~sUSi tayyare. Bizi takip etmediği an- mışlardır. vusturyalılar da evvelki gün ve dün, iki 

~ılıyor. 726 Alman evet, 4 Alınan hayır diye rey parti olarak reyiAma iştirak etmişlerdir. 
- Şimdi anlarız!. vermiş ve iki rey de boş çıkmıştır. Dün sabahki Ankara ekspresile de plebi· 
- Nasıl? 213 Avusturyalıdan 209 u evet ve 3 ü site iştirak etmek üzere üç yüzden fazla 

k - Aksi istikamete döneceğim. Dik· hayır demiştir. Bir tane de bOf pusula çık- Alman ve Avusturyalı İstanbula gelmi§-
at et. mıştır. !erdir. 
- Hangi istikamete? Geriye mi dö- Romanyada Türkiyede bulunan Almanlar, reyleri-

neceğiz?.. Bükreş 1 O (A.A.) - Romanyada 0 • ni, Karadeniz.hı ortasında vermi.Jlerdir. 
- Hayır canım! .. Onun gittiği isti- turan Alınan ve Avusturyalılar, Tesea· Bunları, Şirketi Hayriyenin 68 numara

hrnetin aksine ... Yani cenup istikame- •lia vapurunda reylerini ~timal etmiş- 1ı vapuru Köprüden alarak Büyükderede 
thıe!,, Herhangi bir manevra yapıp }erdir. bekliyen Alman bandıralı İtak3 v•puruna 
Yaıtnıyor.sa, bi:ıi takip n~yetinde ol~ 943 Almandan, 9_. I i evet, biri ha - götürmüş, ıemi, rey verecekleri alarak 
:nıad - , · d--'' b 0 ey de bo ,..,t,......, t 592 Karadenize dolh-u açılmıc, kara auları-ıgını kat'i surette anlarsak o vaıut yır t!ulfş, ır r ş ~u~ ır. ıs• -s 
tekrar yolumuza devam ederiz!.. Avusturyalıdan 588 i evet .f ü baylr mız haricine çıkınca, Alman konsolosu-

- Pekala, Olanda!., demişlerdir. .nun nezareti altında reyler verilmiştır. 
Tekrar dürbünle pencereye geç _ Fransada Reyler verilirken nutuklar ı;öylenmiş-

ll'ılştim, Sarbrük 10 (A.A.) - Fransada oturan _ıi_r:.----- ·----·--·-·-
ll'ilhakika Olanda birdPnbire tayya- Almanlar burada reylerini vermi.ş ve 657 ~----•••••••••' 

re"· Ak kişi de evet demiştir. s··mer Bank Kay tt ,,1 cenup istikametine çevirmişti. - Avusturyada U • 
istikamette Gitmekte o~an meçhul ı b · k seri Bez Fabrikası 

taYyareye merak ve heyecanla bakı - Viyana, 10 (A.A.) - P e isıt omiserl 
y d Bürkele, bütün Avusturyada rey veren- MUdürıu··g ... u··nden •• or um. Birdenbire titredım. · d 

Zira meçhul tayyare de sür'atle bil- lerin yüzde 99.75 inin - evet - reyı ver 1-
Yük bir kavis çevirerek peşimizden ce- ğini saat gece yansını 45 dakika geçe teb- Halkın sağlam ve ucuz be.z ib-
nu .. t.. liğ etmiştir. tiyacını temin maksadile imal et-

•. P istikametine doğrıı dönmuş u. Berlin, lO (A.A.) - Almanyada oturan mekte olduğumuz 1 _. tip .mahtar-
Şuphesiz tayyarenin bu manevrasını Avusturyalıların reylerinin tasnifinin ilk lı kaput fiatlan: 
Olanda da görmüştü. Bir müddet ce- ... "tımllk 

rehberliği altında başanlmış olan inkılab dolayı teşekkür ederken, bu cHoş geldf. 
hareketlerini birer birer sayarak Osmanlı niz> onun asil memleketine de hıtab et
imparatorluğu ile bugünkü Türkiyeyi mektir. 
mukayese eylemektedir. Tezahürat 

Atatürk'ün harikalan Kahire 1 O (A.A.) - Anadolu ajan • 
El'ehram yazısını söyle bitirmektedir: sının hususi muhabiri bildiriyor: 
cBiz Mı:sırlılar, AV'l'Upalıların Kızıl Türkiye Hariciye Vekili Dr. Aras ~ 

Sultan dedikleri Hamidi, hasta adam de- le maiyetindeki zevat Hariciye Nazırı 
dikleri imparatorluğu pek iyi biliriz. İn- tarafından Zafaran sarayında verilen 
giltereden beş defa büyük, Almanya ve ziyafette hazır bulunmak üzere saat 
İtalyaya muadil memleketin başınn geçen 20.30 da oteli terkelmiş ve otel önün .. 
Atatürk viran bir diyar üstünde kısa bir de biriken halk tarafından hararetle 
zaman içinde dünyayı kendine hayran alkışlanmıştır. Bu ziyafeti takib ede .. 
bırakan harikalar, mes'ud ve hür ve müs- cek olan süareye bütün kordiolomatilıı 
takil bir Türkiye yarattı.> davetli bulurunaktadır. • 
Akşam gazeteleri de bu T.iyarete geniş Türk - Mısır muahedesi 

sütunlar tahsis eylemişlerdir. · Kahire, 10 (A.A.) _Anadolu ajansının 
Beynelmilel siyasetin ruhu hususi muhabiri bildiriyor: 

Elmukattam cBüyük Misafir> başlığı Türkiye Hariciye Vekili Doktor RüşdiJ 
altındaki yazısında diyor ki: Aras yann sabah kral Fuadın mezarına 

Harbden mağlub çıkan, doktorların şi-
1
giderek çclenk koyacaktır. 

fa bulmaz dedikleri hasta adam bugün Saat 11.30 da Türk - Mısır rnuahcdetl
beynelmilel siyasetin, Balkan VP Sada-

0

nin musaddak suretleri merasimle teati 
had paktlarının ruhudur. edilecektir. 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Başvekil ve milli müdafaa nazırı: Da

ladlye, Başvekil muavini ve vekalet ser
visleri koordinasyonu nazırı: Şotan, Mil
ll lktısad nazırı: Reymon Patenotr, Adli
ye nazın: Pol Reyno, Dahiliye nazın: .~l
ber Saro, Hariciye nazırı: Jorj Bone, Ma
liye nazırı: Mar§811do, Nafıa nazın: Fro
sar, İ§ nazırı: Ramadye. Hava nazın: Gi 
Laşambr, Bahriye nazın: Kampinçi, Mus
temlekat nazın: Jorj Mandel, Milli terbi
ye nazırı: Jan Zay, Eski muharibler tek3-
üd nazırı: Şampetye Derib, Ziraat nazırı: 
Köy, Ticaret nazın: Janten, P. T. T. na· 
zırı: Jiıl Jülyen, Ticareti bahriye nazm: 
Şapedclcn, Sıhhiye nazırı: Markrukar. 

Daladiye, kabine kurul -
duktan sonra arkadaşlarile E -
liza sarayına gelerek Nazır -
lan Cumhurreisine takdim etmiştir. 
Müteakiben radyoda Fransız milletine 
hitaben bir nutuk söyliyen yeni Fran-
sız Başvekili milli müdafaa için sar -
fettiği mesaiyi anlatmış, Fransızları 
birliğe davet etmiş, ortada Frnnsanın 
selameti meselesi mevcud olduğunu 
söylemiştir. 

Kabine meclisi 
Faris 1 O (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Daladiye her gün mahdud azalı 
bir kabine meclisi toplamak tasavvu -
nındadır. Bu meclise iştirak ~decek o -
lanlar şunlardır: 

lngiltere# sulhün bngünder 
Yarına tehdid altında 
Olmadıgını söyligor 

(Baştarafı 3 üncü ıayfada) 
hl gıllügişsiz devamı, mevcud realiie"., 
ler karşısında bir hayaldir. Bilhassa 1taı .. 
ya, İngiliz imparatorluğunun varisliğine 
namzedliğini koyduktan sonra. 

Selim Ragıp Emet 

Kont Ciano Varıovaya 
gidiyor 

Varşova, 10 (A.A.) - Krakovide çıkaQ 
L'uriyer İllustro gazetesi, 20 nisanda 
Kont Ciano'nun, B. Bek'in son İtalya zi
yaretine mukabele olarak Lehistana ge
leceğini yazmaktadır. 

Avustralyada bir senelilr 
altın istihsalab 

Kanberra 1 O (A.A.) - Resmi ista .. 
tistiklere göre, A vustralyada altın is ~ 
tihsali, 19 3 7 senesinde, 19 l 7 senesin • 
den beri ilk defa olarak J O milyon lira. 
lık kıymeti bulmuştur. 

Ankarada bisiklet yarış. 
Ankara, 10 - İlkbahar bisiklet yar!'9 

}arının beşincisi bu sabah büyük bir me
raklı önünde yapılmıştır. 

n neticeleri: 85 _... 
Up istikametine doğı-..ı yol aldıktan 34.668 evet _ yüzde 99.60 - 143 bayır, 38 

IOnra Olanda bizim tayyarcy~ ansızın topu 

santimlik 

topu 
tekrar şarki şimaliye dobör~ çevird!. boş. 75 

778 kuruş 
710 kuruş 

1 Başvekil, Başvekil muavini Şotan, 
Adliye Nazın Pol Reyno, Dahiliye Na
zırı Saro, Hariciye Nazın Jorj Bone ve 
Maliye Nazın Marşando .. 

Yarışın neticeleri: Birinci Kocaelıll 
Orhan Suda, ikinci tekerlek farkiyle E· 
yüb Yılmaz, üçüncü 500 metro geride Er
doğan, dördüncü Nuri Kuş. G Muvakkat neticeler 

ene meçhul ta""'are)•e heyecanla ba-
kıyordwn. JJ Berlin, 10 (A.A.) - Saat 20.30 bizim 

B saatle 21.30 23 rey mıntakasının alınan 
iraz sonra çırt salıhh tayyare de 

muvakkat neticeleri şunlardır: 
ayni istikamete çevrildi. O vakit bu Rey için kaydedilenler : 6.775.343 
rneçhul tayyarenin bizi takip etmektı:! Rey verenler. 6,748.326 
Olduğuna zerre kadar şiiphemiz kalma- Evet diyenler 6.671.953 

lllıştı. Hayır diyenler 65.~08 
- Helo!.. Evet diyenlerin nisbeti : yüıde 99.2 dir. 
- Olanda!..· Belinde kat'i neticeler 
- Gördün mü? Berlin ı o (A.A.) - Gece yarısını 
;)" Evet.. 

1 
4 5 geçe verilen neticeler: 

du: landa gayet endişeli bir ses e ıor- Dördüncü daire -Portsdam- da 

ı ,082.736 evet, 93_.5 hayır, 22 incl da-
- Acaba kim o1abilir? ire -Duseldorf-: 1.5 30.2 38 evet, _._. 71 

Satışlanmı:z fabrika teslimi ve 
peşindir. FiaUarıınu asgarf bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki ıam edilmek ıuretile asgari 
bir topa kadar perakende ıatış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedeli fab
rikamıza vAsıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
Sonra daha heyecanlı bir sesle: B 

hayır, 25 inci daire -Aşağı avyera-: 's • 
- Pilot iki kişi mi?. 832.316 evet, 15033 hayır, 26 ıncı da - ~ ... •••••••••••••~-

edilmez. 

Diye sordu. 

1 

Sosyalistlerin karan 
Paris 1 O (A.A.) - Bu sabah Sosya

l list meclisi tarafından kabul edilen 
Severak karar sureti ezcümle diyor ki: 

1 Meclis, halk cephesini tam olarak 
temsil eden bir hükCımetin veyahud 
halk cephesi ekseriyeti etrafında mem
leketteki bütün Cumhuriyet aever e -
nerjileri toplıyan bir hükfunetin pek 
yakında t~kil edilmesi lüzumuna kani 
bulunmaktadır. 

Kabine pel'Şembe günü programını 
okuyacak 

Faris, 10 (A.A.) - B. Daladiye yeni ka-

.. ............................................. ·-·····-
binenin meclis önüne çıkması tarihin! 
yarın tesbit edebilecektir. Bunun perşem• 
be günü olacağı zannedilmektedir. 
_ B. Daladiye meclis~ mali hus~11 

hakkında geniş salahiyetler istemek ru. 
yetin dedir. · 

Nümayişler 
Paris, 10 (A.A.) - Millet meydanında 

halk cebhesi tarafından tertib edilen te

zahürata on binden fazla halk iştir:ık 
etmiş v.~ ~ezahüratcılar, ezcümle, lspan .. 
yada hukumete yardım edilmesini iste
miştir. 



?O Sayfa SON .t-OSTA 

Son Posta'nın tariht tefrika11: 77 

•• ç B LI 

.. Yazan: Ziya Şakir 

Kamer 1-~an Mogol askerlerinin buralara kadar gelemiyeceğinden o kadar 
emindi l i; karma karışık bir atlı sürüsü gibi ileri atılan süvarilerinin önünde 

en küçük bir en1niyet tertibatı almaya bile lüzum görmemişti 

Daglardan akan bir sel gibi, Ur -:!ağı- ların asıl meserretlerini, boğazı geç -ı Kamer Han, maiyetindeki atlılara 
nın yamaçlar:ndan inmişler .. bu 1:.üyü~ tikten sonra, görmeli.. Endican ovası- dönerek: 
dağın eteklerini teşkil eden küçük te- nı, dümdüz edecekler. - Ne duruyorsunuz .. koşun. B:ıkın .. 
peleri bir hamlede geçmi.~lerdi. Bukü- Demişti. ne c;uyor, orado?. 
çük tepelerle Senaha geçidir.in arası çok Böylece, biraz daha ilerlemişlerdi. Diye bağırmıştı. 
uzak değildi. Ancak, bir kaç fersahdan Artık boğaza, tamamile takarrüp et - Dört beş atlı, ileri atılmıştı. Ftlkat, 
ibarettL ı mişlerdi. O zaman; atı da, kendisi de boğazın medhaline, bir kaç yüz adını 

Kamer Han. Mogol askerlerinin bu- kanlar içinde kalan bir süvarinin, çıl- yaklaşır yaklaşmaz, dolu dizgin geri 
ralara kadar r,elemiyeceğ:nden o kadar gın gibi kaçtığını görmüşler.. ilerde dönerek: 
emındi ki; karmakarışık bir atlı sürüsü J bir felaket vukubulduğunu hissederek - Kaçın .. kaçın ... 
gibi ileri atılan süvarilerinm önünde, en derhal atlarının başlarını çekmişler.. Diye bağırmaya başlamışlardı. 
ktlçiık bir emniyet tertib'ltı almıya bi- oldukları yerde, taş kesilmişlcr.dı. Ayni zamanda Polat noyanın çevik 
le lüzum görnıemişti. Kamer Han, dili dolaşara:lt, emir ver- Mogol atlıları da, o fecaat mahşerinde, 
Kaşgar ath'arı, şarkılar söyliycrek, nlişti: üstüste yığılmış olan cescdleri çiğneyip 

neş'cli naralar atarak geçide girmişler- - Çevirin şu atlıyı.. boğazda, ne olu- geçerek boğazdan dışarı fırlamışlardı. 
di. Ve .. en k;1cük bir şüphl! uyandıra- yor?. Kamer Han; bu korkunç manzara 
cak, hatta o dar boğazda ınsnn varlığı- İleri atılanatlılar, o süvariyi güçlük- karşısında, iradesine sahi.}) olamıyarak: 
nı andıracak bir şeye tesadüf etmedik- le çevirmişlerdL - Eyvah!. Mahvoldum. 
1 ri çin yürüyüşlerine devam etmişler- Bu süvari, geçirdiği hadisenin deh- Diye bağırmış.. üzengilerinin keskin 
di. şetinden, adeta çıldıracak hale gelmi~- kenarlarını bütün kuvvetile atının kar-

Boğnz,ileri dnaru, uzayıp gidiyordu. ti. Hatta, sorulan suallere bir müddet nına çarpmış.. alabildiğine, kaçmıya 
İki taraftaki 'a 'çın kayalarm üzerinde cevab verememişti. Ve en nihayet: baslamıştı. 
kartal sürüler ur.uşuyordu. - Bittik.. mahvolduk. • Mogollar, Hatay Bahadır da ayni !i\lretle hare-
Kaşgar ord•ıc:unun kolbaşı, artık bo- boğazı tutmuşlar .. bizi, taşlarla parçala- kete ha7lrlanmıştı. Fakat Adil Şah, der-

ğazın çıkılaca" yerine kadar gelmişti. dılar. hal onun atının dizginlerini kavramış: 
Ordunun, hemen hemen bütün kuvve- Diyebilmişti. _ Dur, Hatay Bahadır. 
ti de artık bo · ıza girmişti. Bu sözler, Kamer Hanın beynine bir Demişti... Ve sonra derin derin içini 

İşte o zamcı"' bo"azın, c;emalaro. doğ- yıldırım gibi inın;şti. çekerek; şu sözleri ilave etmışti: 
ru uzanan ya

1
r•n kayaları arasından _ Mogollar mı?- _ Kaybettik. Bu sefer de, oyunu 

mahşeri andlf"l'1 bir kaynaşma; ve bü- İleri atılan atlılar, o süvariyi güçlük- kaybettik ... Kamer Handa, garip bir 
tün o muhiti ti• reten: h le sorabilmişti. Ve işittiklerine, inan - şeamet var. Bu adam, hakikaten ma -

- Urhaaa. urhaaa .. urhaaaa... mak istememişti. volmuştur. Biz ise, intikamımızı alın-
Nfıralan yi"'· ı>ldi .. ve bu korkunç A k Mogollar, buralara kadar nasıl ge- caya kadar yaşamak istiyoruz. rtı . 

feryad, bir sz- • on fazla •ızayan boğazı, o f lirler .. ve bu boğaza nasıl yerleşebilır - yollarımız, ayrılmıştır. , o tar3 a .. 
bir başından ö•eki başına kadar ihata b ·· !erdi? Hatay Bahadırla, Adil Şah da biz de bu tarafa ... Hadi.. oz atı sur ... 
etti. ( A k ) 

Ktlşgar ask ~lf'ri, birdenbire şaşır -
hayret içindelerdi. ,.ır ası var 

mışlar .. ancak n zaman nasıl bir pusu-
ya di.iştüklerı anlamışlardt. 

- Kaçı .. k""tn ... 
Diye, b.tğr ""l•va başlamışlardı. 
Fakat arhk c; işden geçmişti. Her ta-

raf, bir kıya'1"0t haline gelmişti. Bo
ğazın sert ka,·ı1 arı arasından, sel gibi 
taşlar yağıyor inc:an gövdesi büyük -

p~ADVOI 
Bugünkü program 

11 - Nisan • 938 - Pazarteal 

ISTANBUL 
lüğünde kaya oarcaları yuvarlanıyor.. ötı~ neşriyatı: 
bunların her biri. boğazın dar geçidin- 12.30: PIA.kla Türk musııwı. 12.&0: Bava-
de bulunan H"r?em atlılannı eziyor; dls. 13.0S: Pll'ıkla Türk musiklıt. 13.30: Muh-

t.ellf pll'ık neşriyatı. 
hurdahaş edivnrdu. Akşam neşriyatı: 

Binlerce kic: tıin acıklı feryadı, o yal- n: İnkılA.b tarihi dersi: Önlverslt.eden 
çın kayalarda ~ksettikçe, manzaranın naklen. 18.30: Pll'ıkla danı musiklsl 19.15: 
fecaati artıyorıfo Bazı atlılar, kaçmak Çocutıara masal: Bavan Nlne. le.55: Borsa 
için ileri geri atılıvorlardı. Fakat, kor- haberleri. 20: Rıfaı ve ark:ıdaşlan tarafın-

dan Tilrk musikisi ve halk şarkılan. 20.45: 
' ınç sesler Ç!kararak yuvarlana yu • Hava raporu. 20.ta: Ömer Rıza tarafından 
varlana gelen o müdhiş taş selinden arabca söylev. 21: Fasıl 531 heyeti: İbrahim 
kurtulamıyorl.,r .. atlarile beraber, par- ve arkadaşlan tarafından. 21.45: Orkestra. 
ça parça olUV<''"''lrdı. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pll'ıkla sololar, 

Emekli Türk Generalleri 
yarınki dünya harbini 

"Son Posta,, ya anlatıyorlar 
(Baştarafı 6 ınoı sayfada) 

Baltık denizinden Karadenize kadar uza
nan bir cebhede başlaması tabiidir. 

- Avrupanın siyasi müvazenesini gö
rüşürken şunu hatırlatmak istiycceğim 

generalim: Acaba Frankonun idare ettiği 
bir İspanyanın ilerde rolü ve vechesi ne 
olabilir? 

- Franko muharebeyi kazandıktan 
sonra İtalyanın ve dolayısile Almanyanın 
İspanya üzerinde bir tesir ve nüfuz sahibi 
olmaları ve bundan da icabına göre Pi
rene üzerinden Fransayı ve Cebelüttank 
cihetile de İngiltereyı tehdid edebilecek.le 
rini hesaba katmış bulunmaları gerektir. Atlıların bi .. kısmı, yere atlamışlar .. opera ve operet parçnlnrı. 22.50: Son haberler 

ve ertesi günün progra'llı. Fr k h b yi k Al 
kayalara tınrrı~"l'\ıya başlamışlardı. o r--------------- an onun mu are e azanması, -

M 1• k ı ı ı m1c.t1 l man ve İtalyan müstemleke işlerinin hal-
zaman, o~o ., .. n ı,ıç an para '"' . No."belcl 

_ Urhaaa. , J.,-ıaa... linde büyük bir rol oynıyacaktır. Çünkü, 

Naraları gf'"'" her tarafı sarmıştı. Eczaneler Almanyanın, eski müstemlekelcıini geri 
Kayalara tt .-n-ınanlar, bir kılıç dar- alabilmek için yegane çaresi, İtalya üze-

besıl~ derhal c,., veriyorlar .. cesedleri :;: ıece nöbetçi olan eczaneler ıantu • rinden - yani Brenner'den - Afrikaya doğ-
keskın taşlara r"rna çarpa aşağı yuvar- İstanbul cihetfndekUer~ ru bir tazyık yapmak mevkiinde bulun-

l"nırl~en, artık ·...,e Jı"me olmuş. hır kül- d t d rnasıdır. Bunun için de Cebelüttarık'ın i-.. .~ , Aksaray a: (Per ev>. Alem arda: (Eş -
çe kemik halir•e aeliyorlardı. ref Neş'.et>. Beyazıdda: <CemU), Samat- cabında İngiltereye karşı kapanabqpıcsı 

Koca Kaşga~ ordusu, bir saat sürme- yada: <Rıdvan>, Emlnönilude: <Hüseyin lazımdır. 
den erimiş, gi · vermişti. Her nasılsa Hüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz>, Fe- Sabih Alaçam 

nerde: <VitaU>, Şehremininde: <Hamdi), 
ölümden kurtu 'an bahtiyarlar; kaya la- Şehzadebaşmda: CÜnlverstt.e>, K..lragüm-
rın diplerindeki kovuklara ve küçük rfikte: cArm, Küçfikpazarda: CYorgi), 
mağaralara sin'YlışıerdL Bunlar, misli Bakırköyünde: (Merkez). 
ender görülen bu korkunç faciamn, Beyotıu clhetlndekDer: 
ancak beş on !':..,ı..;dinden ibaretti. Tünelbaşında: CMatkovlç>, Yllksektaı -

Boaaz, tam r·rınasile bir maktcl ha- dırımda: CVlngopulo), Oalatada: (Mer-
ı-. tez>, Taksimde: CKemnl, Rcbul>. ŞlşU-

line gelmişti. f' 'üste yığ11an cesedle- de: (Pertev>. Beşlktaşta: csuıeyman Re-
rin manzarası. h c bir insan kalbin;n cebl. 
tahammül ed ..,.·veceği derecede kor- Bol'azlçf, Kadıköy n Adalarc1akDer: 
kunç ve feciydi. Üsküdarda: <Ahmedlye), Sarıyerde: 

Ordunun gpri~iııde, on beş yirmi sü
varıden mürel.· h bir maiyetle gelen 
Kamer Han il<> Hatay Bahadır ve Adil 
Şah: nskerin taTl"'"'llile boğaza girmesi
nı beklemişler .. kendileri de artık o 
müdh•s geçidm medhaline doğru ilerle

mi lE>rd •. 
Gürültüyü ilk duyan, Adil Şah ol -

n uştu: 
- İşıtiyor mııc:ıpıuz? .. İlerde bir gü-

rultü var. Ar::ıtı~. ne oluyor? .. 
Dive sormuştu. 
Kamer Han . .,,, <"Trur bir tavırla gü

lümsiverek ce, • .,ı, vermişti: 
- BızimkilPr boeazı, pek neş'ell ge

ciyol"lnr ..• Oıı 1 nrnı eürültüsü, boğazın 
yalçın kayalarında akisler yapıyor. On-

COSmıın>, Kad.ılcöytlnde: <BGyüc, ttç\er), 
Büyüka.dada: <Şinasi Rl%8.), Heybelide: ı 
<Tanaş). 

BALK OPEBETI 
•llıJ.w.:ı~..,.....,.~lııl 11 - Nisan Pazarteıl 

akşamı saat •9• da 
Kadıköy Snreyya 

Sloemasında 

BAY• BAYAN 
Bnytıt Operet 

8 perde 
Yazan: Mahmud Ye

ıarl- Beste : Seyfeddin Sezal kardeşler 

Sah Azak Tiyatrosunda Bar • Bar•n 

Çarşamba Bakırköy Çantarad.a 

* Emekli General Zİya Kutnak'dan aldı
ğımız mektubda bir noktanın tavzih.i. is
tenmektedir. Sayın generalin vazısını ay
nen neşrediyoruz: 

cAlmanlarm Ukranyayı istilası ı.çln 
rnüsaid istikamet Lehistanın cenubudur. 
Lehistanın şimalinden, Şarki Purusyadan 
hareket eden bir ordunun hedefi ise Şi

mali Rusyanm istilAsıdır. Ancak bu isti

kamet büyük bir ordu için dar bir ccbhe 

arzeder. Gerçi Alınan donanmasının hi
mayesinde karaya asker çıkarmak suretl

le Baltık sahilindeki küçük hükU.metleri 

nisbeten kolaylıkla btilA ve bu suretle 

ordunun cebheslnin tevsil mUmkün ise de 

büyük bir kuvvetin bahren sevk ve ih
racındaki müşküllt da malUındur. 

Binaenaleyh Almanlann Rusyaya ta
arruz için Lehistanla müttefikan hareket 

etmeleri zaruridir. Maksadım Lehlstanın 

§imalinden doğrudan doğruya Ukranya
ya taarruz edilemiyecetınt beyan eyle-

mektir •• 

26 Mart tarihli bilmecemizde kaza -
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli okuyucularımızın pa -
zartesi, perşembe günleri öğleden son
ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
almaları lazımdır. Taşra okuyucuları -
mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Bir kol saati 
Fatih 40 mcı llk mekt.eb sınıf 4/A dan Ya

kub Hodancı. 
ıuuımRA DF..FTERİ 

(Son Posta hatınaı) 
İstanbul Gelenbevi orta okulu 847 Orhan 

Önder, İstanbul 2 ncl llk okuldan 381 Ferdi, 
Süleymaniye Kirazlımescld sokalı: 17 de Nu
riye, Mcılatya Arga kaymakamı kızı Ayt.en 
Akalın, Erzurum tatbikat okulu 4 Qııcü aı -
nır talebesinden 216 Feridun. Dlyar?>akır dl.ş 

doktoru Mahmud oğlu Ögel. 
MÜREKKEBI.t KALEM 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Yenlnesll llk okulundan 92 Gök 

Ziya, İstanbul kız lisesi 7 :ncl sınıftan Tür
kan Doğanoğlu, Payns gümrüğü mes'ul mu
hasibi Feridun kızı Sev'al, Galata SenJorj 
okulu 6 ncı sınıf Nadide Merdel, İstanbul 
Samat.yn Ağaçkakan 17 i.tumarada İhsan, 
Ankara Büyük Millet Meclisi posta memuru 
Hüseyin eıue Necati ilkokulundan TürkAo. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatuah) 

İstanbul kız lisesi 2/D da 210 Nimet, 8ul
tnnnhmed Mustafa.paşa ıokak 5 de Ayşe, 
Yalvaç orta okulu sınıf 1 de 109 Mehmed 
Gündüz, Sarıkamış tümen !nazım müdürü 
kızı ismet Batur. 

DİŞ MACUNU 
İstanbul 2 ncl llk okul 4/B de 888 Erkan 

Tosun, İstanbul Cıığaloğıu orta okulundan 
117 Doğan, Ankarn Ulus Ut okulu 21B den 
862 Efser Evrensel, Dlyarbakır İsmet Paşa 
okulu 4/ A da 14 Şükufe, LA.cllk llk okul aınıl 
5 de 322 Hayreddin. 

ALOMİNYOI\f BARDAK 
<Son Posta hatıralı) 

Sultanahmed 2 ncl llk okul 5/A da 498 İh
san İzzet Kurd, İstanbul Cnğııloğlu erkek 
orta okulu l/D de .(5 Raha, İstanbul kız ll
sesi a !net sınıftım 1060 Muzaffer, İstanbul 
cağaloğlu erkek orta okulundan 1/0 de 118 
Cahid, İstanbul Haydarpaşa ~sinden 208 
Tevfik. 
YUV ARl..AK DÜNYA KALEMTRAŞ 

( on Posta markalı> 
İstanbul Sultanahmed Kapıağuı, Ay -

~el, İstanbul Cağalo~lu erkek orta okulu 
46 Hikmet, Üsküdıır ~O lnci okul talebesin -
den 160 Nedret, İstanbul kız orta okul 268 
Perihan Kansu, İstanbul Cağaloğlu orta o
kulu l/D da Ltıml. 

BOYA KAI.F.Mt 
İstanbul birinci ilk okuldan 288 Emine, 

İstanbul Kumkapı Kazganisadl mahallesi is
maU Safa sokak 45 numarada Muzaffer, is
tnQbul Cağaloğlu kız orta okulunda · Z/C de 
'Ülker, Oazlanteb lise 4/C de 309 Mehmed, 
Geb:ı:ede semerci Musta!ıı. otlu İsmail Tan. 

ALBÜI\I 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Hayriye lisesinden 795 Orhan, ts-

Nlıwuı 11 

t.anbul erkek lisesi l / C de 1565 Memduh, fl
tanbul Kumknpı orta okulu sınıf 2ıC de 88' 
Suphl, Balıkesir lise S/C de 1549 nnsn!i 
Ellzığ Nnllbey mahallesi Köprüba§l 4 nu · 
marada eski maliye memuru Necip tızı Mili· 
flka.. 

AYNA 
(Son Posta hatırah) 

İstanbul Cumhuriyet kız llsesl tıılebesin • 
den 588 Ferdane, İstanbul erlcek Uses1 4/E d• 
ı 735 Bedri, İstanbul birlncl llk okuldan 411 
Azmi Kl'ımll, İstanbul Ayaaofya Sotukçeşın• 
yokuşunda Sevim. 

KİTAB 
Kasınıpaşa orta okulu 157 Dllefse.r, iznıtı 

Karantina 176 ncı sokak 32 numarada Ra· 
hime, Antalya lise 4/B den 962 Baldb, İstan• 
bul l incl okuldan Kamll Azmt. Ankara Ye
nicaml civarında Balım sokak numara 8/ A 
da Kudrlye, İstanbul erkek lisesinden 1311 
Hllml, Eyüb orta okulundan 639 ~d, An· 
kara Sağlık Bakanlığı aynl:;at f1Jbeslnd• 
Nall kızı Güzin Can, Payas gilmrük memu• 
ru EsM kızı Suna, Konya Aklfpap ilk okulu 
sınıf S den 66 Fatma. 

KART 
İstanbul 44 üncü ilk okul 2/B de 266 NCC· 

det özatakan, İstanbul Cumhuriyet kız il • 
sesi 275 Hüsniye Güncan, İstanbul Cağalol· 
ıu Nuruosmaniye caddesi 4 numarada Sıdı· 
ka, 1cıtanbul 3 üncü llk okul sınıf 3/A d• 
510 Z. Altmdil, Kumkapı orta okul sınıf 11ı 
de 623 Enver, İstanbul kız ıısesı 1/A da 580 
Nihal, İstanbul 44 üncü llk okul 5/A da 'lS 
Mustafa :Maydo.r, Sultnnahmed 44 ilncn Ult 
okul talebesinden 17 Nadid~. Esklıehlr Alan
önü mahallesi Polat sokak 10 numarada Ha· 
lld Koşar, İstanbul Cumhuriyet kız llses1 241 
Huriye Özsavaş, Tarsus orta okul l/B d• 
11 Sıtkı Akçora, Malatya lisesi 2/A da 7 Mu· 
zaf!er B::ıyhan, Samsun orta okul l/ A da 321 
Salih Erel, Samsun İsmetpaşa Uk ok\11 sınıf 
4 den 110 Ali Nihad, İstanbul Salkunsöğüd 
Ebüss"1.1ud caddesi 8 numarııda Metin Coş -
kun, İstanbul 44 üncü Uk okul 5/A dan S71 
Melflhat, Sivas İsmetpaş:ı ille okulu sınıf 
3/B de Adnan Oaznell, İstanbul <l! llneü ilk 
okul 4/B de 24 Neriman, İstanbul erkek 11-
sesı 803 Nihad, Ankara öncebecl TJmnd sokal 
5 numarada Em•er Ergün, Bero~lu blrincl 
Uk okul 359 Rıfat, Adamı birlnr.i o:t,a okul 
sınıf 2 de 288 numaralı irfan, lstanbul Fa· 
Uh Horhor caddesi Yeşııtekke sokak 2 nu • 
mnrada Alt Ulvi Çelik, İstanbul Kndlrga Q• 

çünclı ilk okuldan Kemal Dlkolcay. İstanbul 
44 üncU llk okul 5/E de 2Y8 Mehmed, An • 
kara Cumhuriyet llk okulu 3/B de '192 Fer -
han, Kumkapı orta okul 880 NeJnd, İstanbu.ı 
20 •nci Uk okul sınıf ı den 48 Gülseren, Zon· 
guldak sahil sıhhiye kaptanı kızı Subey:A 
Çırpıcı, İstanbul Fındıklı 13 ilncll 1lk okul 
4/E de 445 Perese, Kumkapı orta okul 2/F de 
284 Hurşid Blvas, İstanbıu Beyoğlu 42 net 
ilk okul 3 de 152 Mebrure, Malatya İnönü ilk 
okulu sınıf 5 de 57 Fl\hrl, Malatya orta okul 
sınıf 2/B de 596 Mehıned Atılgan, Samsun 
Sall'ıhlye mahallesi Yoku7 sokak 4 numara 
da M. Aysu, İstanbul 44 nncrı llk okul 3/A 
da 504 Mazhar Sayman, İstanbul erkek lisesi 
2/F de 1599 Ekrem, İstanbul kız 11-;es! 5/A 
dn 341 Siıreyya Meriç, Ankara Dumlupınar 
llk okul 5 fB de 633 M. sarı All, Kütahya 11· 
sesi 8/A da 219 Fethiye YOrilr. 

Dünkü atletizm müsabakaları 
(Baş tarafı 7 nci ıayfada) 

Cirtd: 1 - Hüsnü CO.) 38,15, Dtslc: 1 - B(l -
lend (D.L) 30,32, Gülle: ı - Bülend <D.L> 
10,34, Tek adım: 1 - Kamtk (İ.S) ıuııs. 

Basketbol müsabakaları 
Beyoğlu Halkevinin basketbol şamptyo -

nasına dün devam edilmiş, günün mühim 
müsabakaları üçüncü sınıttan Galawa -
ray - Barkohba takımları arasında yapılm14 
ve Galııtasarayın 11 - kar,ı U sayıyla ga -
llbiyeUle neticelenmiştir. 

İkinci sınıtda da Galatasaray Valmseyl 
19 a karşı 37 sayıyla kazanmıştır. 

Otinün en mühim müsabakaları Robert 
Kolej - Kurtuluş takımlan arasında ya -
pılmış (38 - 38) sayıyla berabere kalındığı 
lçln beş dakika uzatılm14 n neUcede 
(38 - karşı 42) sayı)•la Kurtuluşun gallblye
tlle netfcelenmlştlr. Kurtuluı takımı timdlye 
kadar yaptıAı maçlarda hiç matlöp olmadan 
birinci sınırın şampiyonu olmu•tur. Bu mü -
sabakayla mllll basketbolcWerlmlzden bay 
Semerclyan ve Bay Nihad tarafından idare 
edllmlşUr. Maç blrlncl 81Dlf tamPlyonunu 
meydana çıkaracağından çok heyecanlı ol -
mu,, blr çok da meraklıların toplanmasına 

vesile olmuştur. Bu mUhlm maçı tıuanan 
Kurtuluş takımı çok güzel blr oyunla pm -
piyon olmuştur. 

Bisiklet müsabakası 
İstanbul bısiklet şampiyonasının ü -

çUncü yarışı dün Yeniköy - Büyükda -

re arasında üç defa gidip gelme olarak 
33 kilometre üzerinde id1. 

Neticede 5 4 dakikada Süleymaniye -

den Umbo birinci, Feneryılmazdan 

Torkum ikinci ve Galatuaraydan Muh 
sin üçilncü oldular. 

lskoçlar 1 -O lngilizleri yendi 
Diln İskoçya ve İngiltere mllll takımları 

arasında yapılan beynclmllel futbol maçı 

1 - O İ.skoçlo.rın gallblyetlle sona ermlştlr. 
İskoçlar llk devred~ bir yapml.§lar, lkJncl 

devrede çok Mldm oynamalarına rağmen 

İngillzler beraberlik sayısını çık.aranuun11 -
lardır. 

Şehir plAnları masrafları 
halktan ahnmıyacak 

Dahiliye Vekaleti şehir ve kasaba
ların harita ve müstakbel plan masraf· 
ları hakkında alakadarlara yeni bir e
mir göndermiştir. 

Vekalet bu emirde, bazı ~lediye -
lerln şehir ve kasabaların harita ve 
müstakbel şekil planlarının tanzimin • 
den mütevellid masrafları belediye 
vergi ve resimleri kanununun 18 inci 

maddesi hükmüne tevfikan halktan tah 
sil etmekte veya tahsil için tertibat l\l· 
makta olduklarını bildirmiştir. 

Belediye vergi ve resiinleri kanu -
nunun J 8 incl madesi münhasıran ka -
dastro masraflarının halktan tahsiline 
mezuniyet verdiğinden bu maddeye is 
tinad ederek harita ve müstakbel plan 
masraflarının halktan cibayet Pdilmesl 
kanuni takibatı istilzam eder mahiyette 
görüldüğünden Vekalet bu hususta a -
18kadarların nazarı dikkatinin celbe -
dilmesi ve kanunsuz olarak tahsil edil· 
miş para varsa sahiblerine iade edil -
mesini CIJlretıniştir. 
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Büyük Tayyare piya ıgosunun 
son keşidesi bugün başladı 

Keşideye yarın sabah gene 
ikramiye ve omorti kazanan 

devanı edilecek. Bugün 
numaralar şunlardır: 

Snyfn 11 

- -Leh h du arı da 
Rusyadan gelenlerin Leh hududunda isticvaba tabi 
tutulmaları üzerine Moskova teşebbüslerde bulundu 

Moskova 1 O (A.A.) - Tas ajansı Bu ecnebiler Polonya hududunu ge-
bildiriyor: çerken, iizerlerinde kalmış olabilen sen 

Sovyet Rusyadan ayrılan Ye Polon- dika azası hüviyet cüzdanları ve diğer 
yadan transit olarak geçen bir çok ec- Sovyet vesikaları kendilerinden husu· 

nebiler Pragdaki Sovyet elçiliğine mu- si memurlar vasıtasile yüksek fiatl:ır • 

rncaat ederek gerek Polonya konsolos - la satın alınmaktadır. 

o 
9143 37192 30297 5930 2750~ 

2604 39752 29155 32280 8248 

33179 16028 29288 8970 13634 

19383 , 22246 18869 2325 462 15776 10355 hanele.rinde transit vizesi alırken, ge - Zdolbunova Polonya hudud istas ... 
5597 32799 23245 9273 12949 35745 14076 . 

20075 28692 17045 24775 25326 
rek Polonya topraklarından geçerken yonundn transit yolcuları garib bir sıh-

30147, 28776 
28829 

bir takım tazyiklere maruz kaldıkları- hi muayeneye tabi tutuyorlar. Doktor .. 

lira kazanan 4557 23219 23644 2421D 37919 

26081 8047 17850 38996 37865 

18825 23277 13313 18201 20076 

20847 22682 2523 5701 39441 12055 
30338 484 

nı bildirmişlerdir. lar Sovyet tayyare meydanlarının vn • 

31691
. 
20451 

16299 14425 17036 38527 ~ Polonya konsolosları, ecnebilerden ziyeti, hangarların eb'adı, demır yol • 
24706 16192 32737 1872 6

3~ Sovyet kıtaatının vaziyeti, tayyare mey !arının halleri hakkında sualler soru .. 
3179 25639 4978 26476 34671 2371 200 "l danlarının ve askeri fabrikaların mev- yarlar. Bu hadiseler hakkında Mos'rn -

16064 29268 11291 21916 26424 27413 12675 2726 23166 29749 3558 27977 kileri ve Kızıl ordunun maneviyatı hak vadaki Polonya büyük elçiliği nezdin~ 
Sonları ( 178 ) rnkamlarile nihayeee- 17273 27506 33470 21241 26960 33126 37659 15595 36495 12348 30417 38107 kında mahimat almağa çalışıyorlar. de teşebbüsatta bulunulmuştur. 

~~ t~~ü~ü~~7a~r:~:a~:;d~~r hesabilc 12036 1130 15222 27659 37511 !H~~ 
1

:~!: ;~~~ ~~~i i!~! ?~~~ :i:~: General Metaksa~~ehl\~a Cumhurreisi 
896 14403 6573 12395 301s8 148w 33832 21861 35894 11120 R l b 

11679 3152 9585 14296 3;15 37895 17787 22513 4855 20661 20229 28207 gazetecilerinin uzve t alık avına 
25, o 33655 8561 10128 12632 2646 25505 13317 38013 1402 25446 10059 aoo63 ziyafetindebirnutuksöyledi ç1kıvor 
lira kazanan 27221 24915 32505 15407 1905 8647 19067 7850 11847 27679 32265 3785 Atina ı o _ Ecnebi matbuat mü - Vaşington 1 O (A.A.) - Salahiyettro 

30094 10639 15405 15221 31789 20l83 33891 13120 11088 28621 4175 27181 messilleri cemiyetinin kuruluşunun mahfeller, Ruzvelt'in temmuzun ar " 

o 38731 30329 4854 6046 30618 18504 4648 22184 6701 22937 25 inci yıldönümü münasebetile mez - talarına doğru parlamentonun tatil de~ 
40 lira kazananlar 3793 23312 30364 8877 26878 27808 kur cemiyet tarafından verilen ziyafete resinden istifade ederek Antil denizin ... 

Sonları ( 709 ) rakamlaril~ nihayetle

nen bütün numaralar onda bir hesabile 

Wı lira mükafat alacaklnrdır. 

12835 112 33053 38124 14686 23625 24415 32089 16985 37527 11890 27839 1 hükfımet reisi B. Metaksas riyaset et- de veya Ga1apagus adalarında bahk n• 
32300 209 2072 19535 31602 1192 --·7-00·-····-:-·----··--· .. ·-·- miş v~ ziyafette k~rdipl~atike men : vına çıkacağını teyid etmektedirler, 
3783 32537 2404 28559 20693 39621 Bır adam mşanhsım yaraladı su~~ bır :kh zevatb ılle hanctıye nezaretı Ruzvelt, İndianopolis isminde 1 o.ooa 
0714 5501 3092 12529 25865 34411 o .. - · k - d er anı a azır u unmuş ur. . . •. l :rtakczyde Muverrlh so agın a Cemiyet reisi söylediği nutukda B. tonluk. yenı bır kruvazorle seyahat e 

1,Soo lira kazananlar 12784 17644 16098 15429 33151 20128 oturan boyacı Yunus, Kumbaracı Metaksasın Yunanistanın askeri tari _ decektır. 
22918 33720 9188 35020 299'/6 9900 sokağında O'tUTan nişanlısı Vedia~ın hinde oynadığı parlak rolü tebarüz et- -------
29846 7399 230 17829 28633 16374 başk~ erkeklerle ~oı:uşmasından mu - tirmiş ve iktidar mevkiine geldiği an - Yugoslavyada 

az nan ar 12196 25868 18328 1863 12801 2129ıteessır olarak :redıa 11~ kav~a~a tutuş- dan itibaren karşılaştığı çok çetin ıuese Kar yağıyor 
34089 1474 34506 2064 

1,000 lira 
36461 31081 37631 

3285 32236 33344 

24167 35148 39269 'muş .ve ustura ıle Vedıayı yuzunden ve leler önündeki gösterdiği fedakarlık ve 
2023 23087 35930 3059 15848 6868 38005 ellerınden ~aralamıştır. Yunus yakala- elde ettiği rnuvaffakiyetleri kayde) le - Belgrad 10 (A.A.) - Havalar birkag 

19449 10767 8408 7485 30305 24687 '3875 
12423 

narak tahkıkata başlanmıştır. rniştir. g.ün iyi gittikten so~ra sühunet derece-
16684 31212 33857 1354 2994. .. A • • • • • sı Yugoslavyanın bır çok mıntaknla c 

azananlar 35379 34217 28854 23014 22628 18150 Edirne otelinde bir vak'a Ydunba~hhukumet r~ısı verdıgı ~e - rında mahsfıs derecede alçalm1s ve bil· 
7 

4925 6991 
3869 17386 31352 vah a, ıl assa Yunanıstanın muslıha- A • • • w 

139 23334 29501 25118 2-3407 38058 2;~:~ 26703 2489 557 Sirkecide Edirne otelinde çamaşırcı ne eserler yaratmak yolunda çok feyiz hassa cwenubı Sırbıstanla Karaaagda 

200 lira 

27898 7062 34864 21713 3300! 20455 :~~~~ 3:~~ 
3568 21116 23691 15611 Şefika ile ayni otelde ikamet eden Ha- li bir tarihi dönüm noktasında bulun - kar yagmıştır. 

11251 35323 2637 14233 12639 3113 
7013 25197 13806 14430 27133 4097 1il arasında çıkan bir kavgada Halil Şe- duğunu isbat eder mahiyette olduğunu Eski Bosnada yeniden yağan kar1 

38853 4037 13807 26344 30093 36447 
5722 8633 26316 14479 12726 19244 fikay1 çakı ile bacağından hafifce ya- söylemiştir. münakalatı güçleştirmiştir. 

29507 12618 25009 1996 9457 12349 36803 39010 34604 17163 15242 23968 ralamıştır. 
13551 7078 36043 ıosoo 3465 2aı11 26557 19850 34169 5550 27979 9883 

11623 20886 30169 39435 23419 37838 Bir kadın kocasım vurdu 
7 ira az na r 36116 33054 3672 5510 27500 2279 Sirkecide oturan ekmekçi Cevad ile 

21364 299 4 2 936 6492 15501 21288 B525 22560 8919 29862 11062 13227 karısı Naciye arasında geçimsizlik yü-
27643 23298 19402 5601 9136 14195 23547 32261 28788 941 17297 32161 zündcn çıkan bir kavgada Naciye ko-
26111 38560 9439 38882 26559 31241 27319 22671 15575 23820 13115 17224 casını çakı ile elinden yaralamıştır. 

37365 5571 35928 36716 21631 36878 38813 6457 22795 7826 38639 33672 
38964 16184 4515 4914 1758 35416 16634 32735 3722 5457 16272 38974 

2421 14588 27234 28890 33081 438 31679 20111 24927 13542 39655 13823 
21516 5956 32836 4323 37139 17021 22878 Yevmı. sırası. Havadis ve Halk gnzeteJl 

32958 37733 36900 37273 35690 ~ 
24A82 6627 5086 31486 18992 30692 3689 

, 14458 12623 31408 33068 29956 
27230 35789 20124 27410 22117 27723 17718 

706 9207 10086 2127~ 10385 22549 18593 5945 1765 36049 8965 
23337 16208 28713 38686 26307 3272 10874 14455 35422 14294 18893 31612 

7975 4089 7642 25679 2788 5062 11066 21616 31984 19168 33718 87831 
1800 35703 11511 23057 10030 16445 15663 10564 29684 s9211 32561 18783 
7094 33298 34345 18698 11528 33175 36718 27157 16509 11042 4460 39839 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak. 2' 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re!>imlerin bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
22229 37765 30414 8389 33978 35140 29673 30175 11038 28595 29928 35420 
26861 30395 21838 14410 27048 25113 10877 1 6 3 1 

24705 33636 23447 8741 38436 " 7891 14064 Sene Ay •y Ay 4516 2660 12089 34049 15ıl9 n 

28425 
28689 21325 23102 20319 14034 25985 30666 1637 16860 12053 220 Kr. Kr. ı-K.r_. -ı--Kr_. _. 

37967 37972 22813 30194 29135 3688 20884 39427 12100 388H 22935 TÜRKİYE 14.00 '750 400 ıou 
11471 6530 14010 28608 21895 34938 4567 8084 2148 9840 11820 27705 YUNANİSf AN 2840 1220 710 270 
9599 418

2 20395 17290 8731 10764 8403 2850 22612 9350 26581 17100 ECNEBİ 2700 HOO 800 soo 
5435 4068 13163 14085 25943 8787 39842 

3633 3431 4158 2957 23507 3?774 22891 4683 23631 5078 17044 35307 
Abone bedeli peş!r..dır. Adrea 

değıştirmck 2!> Zuru§tut. 
25350 1279 15993 36582 12435 13767 226 36609 12291 33789 17995 

233ıa 31151 19481 37927 ıo1s1 30019 12466 11187 39458 2186 4403 23011 
37790 10096 24854 39938 28884 12372 11628 10959 38860 10618 

SO 
11
• ra 

1 30qoo 2578 39879 29552 38450 29667 

Gelen eorak f!Crİ verilme:ı. 
llenlardar mes'uliyet alın.ma:. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk zanan ar 5858 26001 12151 25a21 2613 214534 

20281 19951 22944 20595 5223 13123 8340 15211 3417 3804 25811 26991 
Pul ilavesi lazımdır. 

12841 30402 35177 19677 23180 29715 31i053 10913 36895 26801 21729 13358 ························ı 30996 14152 11462 19668 32730 23530 11407 Posta kutusu : 741 İstanbul 
28046 22366 17677 15082 7334 s p 378

64 
l03!>8 20679 36150 29127 4682 27690 Telgraf : on osta 

2633 22437 1144 32193 37703 87 4483 30!30 21900 Telefon : 20203 ~~~2 39944 2151 17 
UUi) 7394 6779 2162 13195 30453 475'7 2~2 23013 32606 7064 •••••••••••••••• 

25722 10839 :-------------16206 36235 36591 33141 29167 35707 10615 26249 25918 2600 21419 
15146 30227 9359 11176 ]8905 2673 
10626 13808 15353 29141 8615 ]3502 

9748 10750 9743 6297 7622 33182 
13240 G624 17878 39Gl0 35259 165 
5404 17089 35692 14817 2362 363ll 
4265 27095 38257 3323 26902 21240 
8293 18476 32764 20278 26161 13159 

lGooo 29213 21626 9542 30781 19920 
24659 29629 10899 11901 6629 20088 
19058 14082 11259 13228 ~3882 38 
22344 8034 13322 31286 8678 6344 
35162 30509 29543 31600 32036 37548 
l2481 505 21468 21005 39944 6208 
9978 11090 36755 14350 30240 22849 

12735 30106 
2998 36468 

60 26400 
12202 637 
aa72 19816 

1917 14584 15432 8446 

10076 14909 17460 20706 
11292 4178 23131 28612 
36795 35879 J5803 23198 
29110 22695 31213 1278 

Gümrük Muhafaz-a Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1 
_ 32 sayılı ana gemisi icin sRhn aiınacak 5 kilit zi~cirin. müteahhid nam ve 

hesabına 21/4/938 Perşembe ünü S3St 11 de açık eksıltmesı yapılacaktır. 

2 _ Tasınlanan tutarı 1230 lıradır. 
3 _ şartname ve evsaf komisyond )dır. Görülebilir. 

4 
_İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık v~zne makbuz veya banka mck -

tublnrı ve kanuni vC'sikalnr'w bırlikt: o gun saatinde Galata eski İthalat Güm-
rüğü binasınd ki komisyona gelmclerı. c 185C .. 

ınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

A.nkarn yakınmda Kayaş '\le Küçükyozgntta çalıştırılmak üzer~ iki tablb alı-

nacaktır. 
Kab•.ıl şartlarını öğrenmek istiycnlCŞ.in istida ile Nisanın yirminci günü akşa: 

mına kadar Umum Müdürlüğe müracaatlrırı. ..1646> 

,-. Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer'in 
idnresl altında a~ılan 

BilOmum Cerrahi, Dahilr, Nisnf ve Asabt hnstalan kabul eder ve en bUyük 
kolaylığı gösterir. Hastane her hekime 8Çtkt1r. Hastalar istedikleri mOte

hnssısa kendiforini tedavi ettirme te serhestir. 
Yata!; fıcreti 2 liradan ba tar 

1 tanbul Üniver ite i Arttırma, Eksiltm 
Pazarhk Komi yonu Hinler • 

ve 

l. - 399451 lira 38 kuruş keşifli 1stanbul'da Cerrahpaşa hastahanesinde yapı
lacak Şirürji kliniği binası foşnsı vahidi fiat üzerinden kapalı zarf!n eksiltmeye 

konulmuştur. 

2. - Bu işe aid evraK ve şattnnmeier şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi. 

D. - Özel şartname. 
E. - Keşü cetveli, tahlili füıt cetveli, mesaha cetvelL 
F. - Proje. 
1stiyen1er bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde be~i nisbetin .. 

de bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tntbikat Bürosundan alabilirler. 
3. ~ Eksiltme 21/4/1938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

ynpılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için istt:klilerin 19750 lira muvakkat teminat ver .. 
rnesi ve bundan başka aşağıdaki w•sikoları getirmesi Uızımdır. 

1. - 1937 senesine nid 15{) bın liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış jn .. 

şaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse in• 
şaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir rnühend:s veya mima .. 

rm noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis veya m~marla müşte-
reken taahhüde girdiğıne dair noter senedi vermesi. 

5. - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel komis
yon başkanlığına makbuz mukabilmde verilecektir. Posta ile gönderilecek me~ 
tubların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış znrfı· 

nın mühür mumu ile ıyıce kapatılmış olması şarttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. cl838> 

Dahiliye vekaletinden : 
1 - Vilayetler evi meydanı altında yaptınlocak arşiv tesisatı kapalı zarf usu• 

lile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli <35704 lira c33 kuruştur. 

3 Muvakkat teminat c2G77• lırn c83• kuruştur. 
4 - Eksiltme 22/4/938 Cuma günu s1at 15,30 da Vekalet binasında toplan:ın 

Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - istekliler bu işe aid şartnamC' proje ve f'Vrakı cl79> kuruş bede! mukc..bi .. 

linde Vilayetler İdaresı Umum Müdürlüğu Levazımından alırlar. 
6 - İstekliler eksiltme şartmımesin n 4 üncü maddesinin cE• fıkrasında yazılı 

v<>saiki ibraza mecburdurlar. 
7 - İstekliler teklif mektublnrını 4 iınci.i maddede ynzılı sarıtten bir saat ev .. 

velinı:' kadar Vekalet Satınalm:ı Ko!nİS) onu Re'sliğ'ne makbuz muknb'linde tcs.. 
lim cdı:>rkr. 

8 - Posta ile gönderilrcek tC'klif nıcktubları '7 ci maddede yazılı saatte koınıs. 
yon ı:cisliğine gelmiş bulunması şarttır. Po~t4da olacak gçcikmf'ler kabu. rdi! _ 
me1~ 956• c 1903> 
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

y 
Oalar bir daha dirilmezler ve bu •ene tahtaku1111u, pire, mek ve bntnn haprattan rahat ederainiz. 118 15 - 114 25 • 1/2 40 - 1 litre 65 kuruıa. 

İki tehlike işareti: 
Nezle ve baş ağrısı 

i tecrübe ediniz. 

Soğuk algınlığııııo 

bu ilk a14nıetlermi 

Gri pin 

ile bertarı.t etmez
seniz bir çok uğır 
bastalıklttra tutul· 
mak tehlikesi baş· 
göstermiş de· 

mektir. 

Gripin 

Bntnn aÇı, ıızı n 
sarıcıları derhal 
dindirir. Gripe, ro· 
m .. tizmaya, diş, 

sinir, a-.ıaıe, bel 
ağrılarile kınklığıt 

karşı t.ı1haı>sa wu-
essirdır. 

icabında gUnde 3 kafe allnabillr. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

B A L S A M·I N K R EM L E A 1 

KREM 

Sıhhat Bakanbfuım reim.I ruhsatını 
haiz blr fen ve bilgi mahsulüdür. Bütün 
cihanda elli ı~nedir daima üstün ve 
eşsiz .kalınıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiı yeılne 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de· 

ğil sıhht evsafını Londra, Paris, Ber-

lin, New York güzelllk enstitülerin

den yüzlerce krem arasında birinci
lik rnükatatını kazanrnıJ 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra
giderir. 

EN 11UES5ill iLACIDIR 
BOyOk rekl4ma ne hacet? 

Bir kutu 

FA 21 L 
_ÇİL İLACI 

seui ~·ok gnzelleştirir. 

f n111l yeri : Edirntt Kimyager f.'cızıl 
So )'l'l lnboratuarı 

H.. ..,.. lımyonı•, hlçtHi .-ır bi•I 
"'- •tm/yOf, faluıl en ,_, 
bOIOa etrafımıcdcıldlet bv çolr. k6t0 

tabiotınuıdon dolayı birden uı:cillcııryorlQt, 

fıt• burodo 

VALi DOL iMdadıınıEa yeti,irl 

Onu bir lira ıecrG&e ediııiı ı ondan ıanrcı 
dilnycıyı bir lıot dcıtı. gDıel t6raçehiniı. 

YALI DOLı d..ıc., ıableı n 
ıı. holinde ı- K&cınede bvlunw. 

AVRUPADAN AVDET 
Şehrimizin maruf tlcaretha· 
nelerinden Beyoğlunda BA· 
KER nıa~azıuan direktöı U 
Bııy Bornştayıı, Jngiltere ve 
Jc'ran&anm en bnynk merkez
lerini ziyaret ettıği Avrupa 
seya halinden avdet etmiştir. 

Mübuyaa ettiği kOUiyetH 
miktardaki mevsimlik ıııaUıır 
ekspresle şebrımize gelıniş 
ye gtlmrOkten çıkarılnıı~tır. 

Baker mağazaları, eskisi gibi 
her yerden jyf ve ucuz fiyat
larla satışa devam etmektedir. 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 laıruı 
I kinci .alalle 250 » 
Vrüncü aahile 200 » 
Dördüncü ıalaÜ• 100 • 
ı, ıalıilelu 60 » 
Son .ahile 40 » 

Muayyen bir müddu urtuıda la~ 
ea mikdarda ilin yaptıraenklar ayrıca 
tenzilatlı tarjfem.izden fstlfal!e ed .. 
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
flanlar için ayn bfr tarife derplı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl fllnlarına alcl 
f§ler f~n fU adrf'se milracaat edll. 
melidir: 

iılncılık gollekılf Şirke&\, 
Jlaluamanzade Baa 

Aaıkara eaddeü 

-g:;-P-;ta Matbaası 

Nqriyat MüdClr11: Selim Ragıp Emq 

&AHİBLE&I: S. Ragıp EMEÇ 
.t. ftNM VIAICLIGIL 

Ağız bOtOn mikroblara 
daima açık bir kapıdır. 

UNUTMAYINIZ Ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürrecye yol açtıkları, fltihab 

yapan diş ctlerile köklerinden mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro

matizma. yaptığı fennen anlaşılmıştır. 
Temiz ağız, ve sağlam dişler umum! vü-

cut sağlığının en birinci şartı olınuıtur. 

Binnenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak ııhhati· 
nizi garanti edcbılirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobları imha ederek dlı
lerinizi korumuş olursunuz. 

D • 
1 ş MACUNU 

karşı sıhhatinizi korur. 

Avrupadan gelmiştir. Ağız ilk lan 
10 eded lllcı Ue beraber 180 kr. 

Satış yeri: PiPO PAZABI Sultanhamam 
tzmir; Kemerttltı, Mazhar ÖogOr • Bursa : Uzunçarşı saatçi Nureddin • 
Ankara· Tntnncn Alt Tnmen, Taşban • Zonguldak; Saatçi Osman Ourdal· 
Trabzoı;; Hukkl Atmaca, Kunduracılıır - Adana: Hacı Halil, Yat camii. 
_ _. Sıımımn: Itriyatçı Hamdi TamtOrk • r~kişehlr Şıra tsczanetl •• ,, 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare merkez Deposu bendıye ihtiyacı için 1500 kilo ince sicim He 4000 kilo çu• 

buk kurşunun alımlan ayn ayn eksil~meye konulmuştur. Siclmlerın ebiltme
si 19/4/1938 Salı günü ıaat 15 de, kurşunun eksiltmesi de ayni günde ve saat 
lfl,30 da Büy·ik Poslane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüfünde 
müteşekkil alım satım komısyonunda yapılacaktır. Sicimin beher kilosu 86 tu• 
n.ış, çubuk kurşunun beher kilosu 31 kuruş, sicimin muvakkat teminab ~ lira 
75 kuruş, kurşunun muvakkat teminatı 93 liradır. Taliblerin olbabtaki nümun• 
ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıfl"ı gQn• 
!erinde mezkur müdürlük levazım kıs:nına, eksiltme gün ve saatlerinde de Ko-
misyona müracaatları. (1!116) 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertev çocuk J>Udrası ; şimdiye kadar hlçbir benzerı tarafından taklirf 

edilmemiştir. Bu pudranın, en bnyOk meziyeti bilhassa çocuk cild.ierl 

için hazırlanmış olması ve terki binde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vncuUu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vneudon iltivala· 

rıııda ve koltuk altlarının pişlklerlne karşı hundan daha mnessir bir 
pudra henUz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) farı ile karışbrmayımz. 

SAYIN KOSELE ve AYAKKABI TOCCARLARINA 
Kösele ibtiyaçlannızı temin ederken 

ADAPAZAR KÖSELE 
Fabrikasının nefis l<öıelelerinin fiatlarını öğrenmeyi ihmal etmeyiniz. 

Adrea ı Adapazer Ahmed Tezemlr klS•ele fabrlkaaı 


